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I. I!!TFFr:.aTIOrT.BAL en PALF.STI J?'S TFRPOPI?MF

1. Arrestatie van een firabier voorzien van een vals ?'arokkaans
paspocrt (vervolg)

2. 7'.anhou'ain;j vier Arahieren in
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3. Recrutering van Palestijnse studenten voor terroristische
operaties

4. Boraganslagen op twee warenhuizen in Psrij.s
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5. Verijdelde aanslag op FLO-vertenenwoordiger Cyprus

Verijdelino aansiag op Xyrta^oge in Parijs
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7. AanfaewHng Palestijnen op Cyprus
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If* Pt«Q~KA*37OOR IS NE^ERLAK'D

jvreiging tegen net PLO-kantoor in ̂

tilp-Den
PEPS

"We are going to advise you to leave this
country as soon as possible. Better today than
tomorrow. The consequences of not following
this advise are up to you. Put they will be
very severe".

Ken hriefkaart met deze tekst eroo werd zonuer
afzencier vorige week ontvangen op net PLO-
kantoor.
Naast deze dreiging verschenen er in de diver-
se dagblacien ingezonden stukken waarin de
sluitir-o van net pr.O-kantoor werd geeist. Met
Israel corrite Federland, nfdeling Amsterdan,
verzono een telex aan net PLO-kantoor waarin
ze zegt zich diep te schanen voor de Ueder-
landse regering die een terreurorganisatie in
Den Kaag officieel toestaat.

!ioot 1: vanaf begin mei 1983 wordt het PLO-
kantoor en het woonhuis van de
PLO-vertegenwoordiger vrijwel continu
bev/aakt. De ver tegenwoord iger , Chazi
KHOfiPI, ontvangt volledige persoons-
beveiliging. Nadere veil igheids.T=aat-
regelen naar aanleidiny van
bovenvertnelde dreicing zijn cms niet
nodig.

Koot 2: Vrijwel direct na o'e aanslagen in Rome
e;i Kenen besloot de Tederlandse
regering 'net PLO-infornatiekantoor
niet te sluiten, onuanks een verzoek
daartoe van een aantal Israelische
groeperingen.
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Aanslag bulgaars Verkeersbureau te ftrosterdam

Kadat op 1 januan 1986 een bom was ontploft
bij het Bulgaars Verkeersbureau, werd op 2
januari 198P het bericht ontvangen dat nog
oieer aanslanen zouden volgen.
He aanslan werd door middel van brieven aan
het Agence France Presse, geclaimed door de
PTO (Pas-Turkish-Organisation). De ene brief
bevatte de claim, de andere waarschuwde voor
de vergi ftig ing van Bulgaarse levetismiddelen .
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1. Aanslag Bulgaars verkeersbureau te jtensteerdaro
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Weekovetzieht H0ofda*faelrng BT,

Media

a r res-tat jag ifl

Hoe de media de id g.etweld

In de media zijn beridhten verstfhenen onttent ver-
schillende bommeidingen, die de Tti5'3satt*n^? van -de- dlrie
- in Arastetdam geat restfeerde - TRA- ledeTn- Jttbe^'tej%
bewericstelligien. Onder meet zou een EngeH srsprelcende . man
bedteigingen hefoben geait jcgefl« het becgingsbedrtljf
SMIT-TAK (er zouden bommen ss-ijn gepla*atst -aan booed -van
een aantal sleepbot-efl wajn d-it bedrijl en de ^R'ib
Grande", die door SM«t-T-TAK van het Wassenaarsfi strattd'
werd getrok'ken) , volgens de kranten zou de- E"OD
(ExpLosiev«n Opruimi-ngs Dlenst;> de schepfetr op bom-
aanwezig-heid hebben onderzccht,
Via werd van een zegsman van SMIT-TAK
vernomen, dat een onbekende Neder lands-'Spr ekendev man
(gezien bet jargon mogelijk een b<^3tehde- rae^~d,e
sleepvaart) het bedzijf Op 18 jamjar i had gebeld met een
bom-dxetging. SM-IT-SRK ach>tte de zaak «V!ejnwel" van-
generl-ei belang ea had sl^ecjrts formeel de politic van-
Maas,sluis ^in wassena-ar geinfot-meerd.
Be BOD was slechts in een eerder stadium ter plekke
geweest om een pude - ait WO 1 1 aflsomstige ~
vliegtuigbom, die in de nab i 3 he id van de JIRio Grande^
was ontdefct te demon tet en.
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Media

Surinaimers

Op 22 januari jongistleden weld voox de Reehtbank te
Rotterdam de zaak behandeld van de wapenvondst te
Rotterdam op 25 jali 1985. Vier personen van de
stichting M&KMUR stonden terecht voor bun betrokkenheid
bij het vormen c.q, vervoetsn van het wapen- en
explosievenarsenaal. De zwaarste straefeis - 9 maanden -
was weggelegd voot , secretatis van de stichting
MAKMUR, Voor hun betrokkeilheid bij het: vetvfter van de
wapens naar de kelderbox vernamen en
een eis van 3 maanden. , die als bewaker
van HAKMUR over een geweer beschiktef hoorde zeven weken
eisen. , die geeri dagvaatding had
ontvangen woonde de rechtszitting vanaf de publieke
tribune bij. Zijn aandeel in de zaak en dat van nog twee
MAKfiUR-leden zal in een later stadium behandeld worden.
De dagvaardingen bleken de betrokken personen niet
bereikt te hebben. De uitspraak volgt op 5 *ebr«ari
aanstaande.

Tu-rken

ID̂ -Den Haag Op zaterdag 26 januari vo«d voor de Bulgaarse ambassade
in Den Haag een detnonsferatte plaats van TiH*ken die tegen
de Bulgarisering van de Tvrrken in Bulgarije zijn*
Naar schatting namen 3.0<Jt) demonstranten aan de
demonstratie deel. Ue VifeKguttnitig »a« aangevtaagd doot

en de "Stichting Reg ionaal Turks Mviesraad*1
in Den Haag.
Het geheel had een ordelijk vesloop.
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z&ek na^r

In tegenstelling tot ee« ^fetfcftt in *jet daglijtjid' ̂
Telegraaf" is er off ic reel nog niets bekeod otntrewt de
verhuizing van hi6t

c

B-oper
Pers



• aado-a



Acmeense aangelegenheden

Koerdea



BT weeknummer 6/86Weekoverzichfe
d.d. 3 t/ro 9 februari

PALESTIJNS TERRORISSE/IKITEftNATIONAAL

!•• Schcidin der eestgQ bintien &ATAH Gentral Cogmititee

volg«ns de i*i Dubay gepubliceetde itr^ant Ali-BAftW vati
8 januari 1986 zijn de meningen binnen het CC van FATAH
verdeeld ra.b.fc. de vethoudingen met Jordan ie en de
erlcenning van resolutie 242 van de Veiligheidsraad van
de VN. Khali AL-WAZIR, Khalid AL-HASSAN en Hariv AL-
HASSAH zouden et bij ARAFAT op aandringen Jordanie te
bezoeken *



3, PFLP-functionarissen over tgrro;t-isme.r gtetnr aBify Libie

FBIS Georg HftBASH - de leader van de PFI.P - heeft in een
MEA-86- interview in het Milanes blad corriere della Sera
016 (23-1-1986) gezegd dat hij vteesde, da.t hat aantal

terrorist ische aanslagen over a 1 ter we re Id zbu toenenen
-ook al was de PPLP tegen acties tegen andere landen dan
Israel. Zolang men de PaleStijnen hun vaderland en hun
legitieme rechten bli jf t onthouden zal het, fenomeen
terrorisrae niet ophouden maar integendeel toenemen,

Taysir QOBBAH - lid CC - P^LP en verantwootdei-ijhk voor
Buiteolandse Betrekkingeo - vexzekerde op 23-l~fc6
Muattiwar AL-QADHDHAFI van de steun van het PFLP aran het
Libische volk in zijn dappere tegenstand tegen de
dreigementen en econoraische sancties van de Veretiigde
Staten.

4. GjerJUGhatenstro<«n m.b.t. 4? ftlU HIDJfcfr-prganisatjte fen haar
: " ' " . . . . . "* ~*̂  " ' '

FBIS In Damascus werd een woordvoerder van AH - ene Wai id
MEft-86- AWDAH - ge in ter viewed do^rr het Oostenrijkse week~bl«d
006 BROFIL* KNDftH verklaaEde ongelultkig genoeg niet de

verantwoor^lelijkheid voor de aaflslagen op de Itichthavens
van Wenen en Rome (27 •"12-1585) op te kunnen eisen. Met
de«e ^e^aties hadden de "Jvrab Fedayeen Cells" hun
waarde bewezen.
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MEA-66
012

MEA-86
012

"AFC is een gtoep Palestijnen en Libanezen, die eeh
lange training ondergaan hebben - aldus AWDAH - en nu
klaar zijn om toe te slaan. AN cootdineert elke actie ,
met deze groep. We hebben niets teg en OostenrTjk, raaar
iedereen die met Israel samenwerkt of gebruik maakt van
EL-AL wordt door one a Is vijand gezien. Ditzelfde geldt
ook voor d,e Amerikanen zolang ze bun steun aan Israel ',
voortzetten. Wij verspreiden geen terreur maar voeren
een bevr i jdingsstri jd en nog nooit in de geschiedenis
zijn vrijheid, gerechtigheid en vrede veroverd zonder
wapens" .

'Ben andere woordvoeirder van AS, «*if &BO BAKR, hteeft:
ontkend dat Sabri AL BANNA (ASH NIDAL) een interview
gegeven 2Ou hebben in het op 14-1*86 in Abu Dhabi
geiHiblieeerde blad AL-WAMDAH. Hierin werd gezegd dat
AL-BANNA de verantwoordeli jkheid op zich genoraen had
voor Wenen en Rome. Hij zoa tevens verklaard hebben dobr

ehiturgi« onherifcetibaar te zijm geworden.

Ahmed J I BRILL van het PFLP-GC heeft daarentegen gezegd
dat ABU NIDAL wel chirurgie heeft ondergaan, echter ter
montage van een pacemaker - in Z wed en - en dat hij nu
weer helemaal de oude was* Bovendien zou hij zijn basis
in Syrie noch in Libie hebben, maar geregeld in Teheran
te vinden zijn

FBIS
MEA-86-
016

MEA-86-
016

We* in Cairo gepubliceerfae blad ROSE AL-YOSOF
van 20*il-®6 zegt een "'fceer geheim" rappo-rt verltr«gen
te hebben over contacten vaft een delegatie van de ABO
miDAL--organi*atie met Libisehe topf anctionar issen .
Gevraagd werd om meet f inane iele hulp aangezien AN
gedwongen was een aantal wan zijn centra - gecamoufleerd
als gezondheidgfclinieken &i sociale centra - te sluiten
wegens financiele moeiliĵ toeden.

Het verzoek werd afgewezen omdat de groep irtsttucties
zoxi ontvangen uit andere plaatsen dan Tripoli. De
Libische regering zou recent besloten hebben de
geldelijke stean aan pal=estijn«e organisaties en in net
bij zonder aan ABO NIDAL te verrainderen

een uitzending op 24 januari jl. van Hadio
Jerusalem heeft de Israelisehe Minister van Defensie,
RABIN, gezegd dat hij a lie redenen had om te geloven,
dat de daders van de aanslag in Rome in elk geval en in
Wenen wellieht afkomstig war en uit Damascus waax ze
getraind war en en nun instructies ontvangen hadden.
Libie - a-ldas RABIN - verdient a lies wat er over het
land gezegd wordt, maar in dit geval geloof ik dat Syrie
de springplank was.
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PERS In Parijs, aso weed wernostten uit de pers, zijft de
af gelopen week enkele boroaanslagen gepleegd . Het gaat dm
explosies in een ove*d'6kte wittkelgaterij op de Champs-
Elysee (3-2-1986), in eet» gtote boefewirvkel in 0»arti«t
Latin (4-2*86) en in he* wod&rne ondê gtondse
winkelcentuin Forum tes -Ha-lle;s (5-2-1986). In dezelfde
week werd tevens een bom ontdekt en onsehadeli jk gemaakt
op de Eiffeltor«n (3̂ 2*1SS€) . Niet bekend is wie veratit-
woordelijk zijn voor genoemde aanslagen, eventnin is
bekend of er enig ondefcliiig ve*band is.
Door de pers worden t«ee wogeiijkheden aanged*agen tnet
betrteJifking tot raogelî ke sdaHiê s t*w.:
- het extreem-rechtse nattonale front van Jean-Marie le
Pen, welk front onder andere als programraapunt heeft
de onveiligheid op straat. De aanslagen zouden een
provocatie zijn om daarop extra de aandacht te
vestigen in verband met de komende algemene
verkiezingen van maatt.

- Arabisene extremisten, met de bedoeling de Ftanse
r ageing onder druk fee zetten, bij de onde*1*andel ingen
over de vrijlating van de vier Franse gijzelaars in
Beiroet. Deze vier worden nu al meer dan 9 maanden
vastgehoaden . Ben van de eisen van de ontvoecdears zou
zijn: vrijlating van de tot levenslang veroordeeide
dader s van de aanslag op oud-premier BAKHTIAR van
Iran.

- ,4 *





PLO-kantoor «- veryolg

PI-R- Het PLO-kantoor zal voorlopig gehuisvest bLlJven in het
Den Haag pand aan de van Boetzelaerlaan.

MINDERHEDEN

Surinamers

De Surinaamse vluchtelingeflo*g»nisatie MAKMUR te
terdam Rotterdam kwam onlangs weer in negatieve zin in de

publiciteit, doordat Surinaarase asielzoekers de
Stichting van oplicfcting bies«jj«jl<iigden. voor een bedtag
wan £2.SOO>-'- bemiddMt de S*i«hting MAKMUR bij de
aanvraag voor pelitiek a»iel in Nederland. Dezfr bemid-
deling bestaat, aldus de asielzoekers, uit net leveren
van een waterdicht verhaal, dat alie eleraenten bevat om
vopr de vludhfeeiLingenstatQS in aanmerking te komen.
Daarnaast zoiiden de vluehtelingen van de uitkering van
de Geraeentelijke Sociale Di«nst maandelijks f200,— ten
behoeve van het Surinaams verzet moeten afstaan.

, vetorzitter van M»«*HJRr wijst de beschrul-
digingen van de hand en zeigt dat de f2,500»— als
borgsom dient voor de retourvlucht naar Surinarae voor
het geval de asielaanvrage wordt afgewezen. De
maandelijkse bijdrage van f^OOr-— wordt Volgens

, alleen als huur gevraagd van vluchtelin^en
die zijn ondexgebraeht in een van de MAKMUR-panden. Bij
de poll tie in Rotterdam zî n inmiddels 18 vei*Lar:ingen
afgelegd met beschuldigingen van oplichting door MAKHUR.
Of strafvervolging hiet?ait voortvloeit is nog niet
bekend. Een en ander heeft de gemoederen binnen HAKMUR
enigszins verbit. weed door
enige MAKMOR-leden hardbandig ondervraagd naar aanlei-
ding van de verraeende beschuldiging omtrent het afleggen
van een belastende verklaring voor MAKMUR

6 -
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PERS

s.fitua.tfce '..in,

Op vrdtjdag 14 en 2*terd£g 15 -febtuata vbnd- er in? "$ipers-
f oact e&n confe«enti^B pl^rat^ wa6t-aati zowel Palestijnen
als Israelifers djeelrtaih^n. Ke bi-geenkom'st -was geotgani-
seerd door de featholdeke vredesbewieging PAX- CHRIST if in
samenwetkirtg met vr^destoewegdngen uvt andere Europese r

landen en de U.S.A. Hfit duel van de bijeenkomSt was d6
aandacht van de vr«dfesbeweg*tngen op het Midden-Oosten-
probleem te v-estigen*
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Van de ID-Atnersroort werd vernomen dat
«r ziehr zoals van onze zijde al was verwacht, geen
enkel veiligheidsincident had voorgedaan.

3» PLO-yerteqenwoordiqer moqelijk indirect betrokken bij
voorbereiding van terroristische activiteiten



LIBISCHE AftNGBLEGENHEDEN

Vermoedelijk nieow JcaTitoor vpor Libyan Arab Airlines

MINDEKHEDEH

Sun nattier s

naar Suriname terug-gestuurd

Molukkecs

De Molutese Kampraad van LuRetten in Vught is thans
hereld de vorig jaar gestaakte onderhandelingen met het
Minirs.fe«ri.e van WTO, over de opbe^fing van dat kamp, te
hervatften. Be Kampraad heeft daartoe besloten onder



voorzitterschap van J. WBNNO, <iie yolgens eeo woordvoer-
stet van de Kampraad onlangs M. LftTOMAERlSSA 4s
opgevolgd. Volgens de woordvoerster Wilde de Katripraad op
korte tertnijn * Itesest op maandag 1*7 februari -
5«spr«k hteb&en met «lni*t*t BRrNJTHAW r*a WVC, Als
Toemldd&laar voor dat gesprefr zou optreden tret Inspraak-

Marokkaanse

Itoning HftSftt) va«i Ma^okko tt«i t 3 S n s iljn
Ftanfcrijk («lnd 1^85) gezegd hebben, a«t alie fttfticales
ppgehreven moeten worden. Dftarvaot in de plaat-s moeten
dan, onder andere naam, sport- en spelverenigingen
worden opgericht.

Vetnonien wetd, dat de. tfeiders van eetv t«a*tftal Turkse
eft Koetdisebe otg an i satires op de Modenlijst" van de PKK
staan.
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TERRORISMiE

Aiiti'-iroperialistisch cfrngres ift Frankfart

R.MftR. Op 4 februari jongstl«den omstreeXs 23.30 uur werd door
personeel van de Grens VeiligheidS DienSt aim de door-
laatpost te Heerlen-Autoweg de inreis geconstateerd van
een viertal personen, dat naar alle waarschijnlijkheid
bet in Ftankfurt gehouden anti-imperialistisch congres
van de RAF-Umfeld had bijgewoond. Het be^trof:



Vaststellinq vsejrfclid f^a-Sate RAF-*y«rpathi"sai*tfen



3* De militaire af del ing van de PLO
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j, 9/86,, d-.d. 17 %/ib 24 tebrpari jtJ$6

tit?.* 10

op gwfegdse pgej&iet Qlaf .

BTA Op vrijdagavond 28 febtfuari jomgstleden weed in
holm de Zweedse prettier Qlaf PiMiKB bij een aanslag ge-
dood. Offltrent dadi&r(S} en ft»tytife*vfe« Ofrtfeteeict tot
ied«r spoor. Middels een ^el^eforirsche Titelding heeft het
"Commdiida Holgez MET-U6?" de vifrtant#©ord*lij%heict opge1-
ei&t. Ofschoaft er g^rede twi-ffel besta^t ov«r de jtutst-
heid van de claim lijlfct het crgjpoctvitrn ttdg eens in de
gescIiiedeBis terug te gaan ow de relatie pAt^K en het
(eetste) Commando Hol^«r MEISS- fee beschouwen.
tfalg«r Klaus MEINS «r«i« eea s?*fi de v<JOEaan*t
de f iguren van de - egtftts gener-atie - Ttote fti^nee "
ti«m. Bij w&rd op 1 j,ti»i 1972, tesaffiett met «rttd|'er
Andtr-efts BAABER gearzesfeeerd en x^verteeia op 11 nov^mber
1974 io de gevangenis aa« de gevj&lgen van een honger«ta
kiag.
Als reactie op zijn <?eod efi in een pogiag d0 »»'et*igje
gevangen zitrtende Iei4e^^ vri^ te kti^gen we*d door
led en van het aan de Rftf <|elieerd€ Socialis
ten Koilektiv op 24 april 197S de Westdtsitse ambassade
in Stockholm frezet eti werd een aaafcal meaewetkers in
gijzeling genomen. Oe aetie werd uitgevoerd door

» » r
en onder de naam

Holger SEIt^**
als pisewieT vstawtweoordeliik voor het

toorade ; zi^h OKVe^zettelijk in de ander
jflet de teriof isten. Evenwel t alvoxens de

poll tie tot aetie fcoa oveig-iaan, kwam aan de bezetting
van de ambassade do-ov ..•&&B "onhafldi^e" manoeuvre van

met d$ feeschilfteate expj^oasieven een einde^
oveiieed enige tijd later in een ziekerthuis

de gevolgep van de ejeptoslef de ovetige vier ledeu
het "Commando Holger feBlSfZ'1 werden in de BSD
tot l«veBSlattge g*vaH<getii§sit£af feti.

04af
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86-625
Naar aanl«iding van ffcet incident op 4 februari jongst-- -
leden, toen Israel eera fcibiscb vliegtuig tot landetr
dwcfiig in de metiing, dat er een aantal Palestijtsse t«rro,,-
cistenleideis (onder wie ftBiO KTDAL) mee van Tripoli naar
Damascus gevlogen wetd Cbet bleken naelerhand Syris'che
Baath-f uBCtionaris-isen te zijn) , hierj-d de leider van &et
PFLP«6C - Ahraed JIBRILL - op 6 februari eeti per scon fe*
tenfcie in Tripoli.
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") zei fee sfnreken narrtfens de zes oxgani-sarfcf.es -wan --hfet
Rejection Front* en verteicle de aauwezig-e
dat wet warn nu af aa-o ge«o veiligheid Kfeer 26*13
etiigie reiziger op Isratelisctre of ftmerikaaftse vlieg-'
tuigen",

, . ' . - • • . : . • • • „
"*-, Organ i sa t ie

- PFLP-GC
- FATftff-DISSlDEM'PEN

(ABU MUSA)

- PLP
- PATftlfc-RC





faeriag ĵ
UT ap USA stuni ut BatiapeBaaA *fr



B-oper

Van diverse fcanten wgfde'n t>6;tlcJ»fceri ontva«g:e3r» dat
Tatks Nedetlatidse Krant J"^«ibei:'' in yerfeattd met
flnanoiele -problemen bijaa ter ziele zoa

Ml



tegen de ftdffilaad begeeken'de galgaar.se
mi. n later van * "" ~

PERS Op 24~02~19U6 werdei) d'ocrr Koex^en in Den Haag en:
ste4en in de fionds«e^abliBlc DQitSland be^ettingsa'cties - "
aitg«voerd uit solidajEitedt met p&litieke gevangenen in
Tarkije. &peciaal werd aa!ndacbt g^vjraagd voor de hibriger-
stakiiig van ruim 20Q ge<±etineerx3en in de tnilitaire ge-
Vangenis te AOANft,
In fren Haag werd door <een dertigtal Koetden, aanhangers -
van net "ERNK" (Koetdische Be^vrijdingsfrttnt) , net bio- .,
kantoor van de Hoge Gonunissar is voor de Vtuchfeel ingen

in de BRO werd«n kaatoten bezet van de
tische oppositie in prankfart. Handover, west-BerJijti en
Hasabarg, In Bonn w«rd net kantoor van "Amnesty
tional" bestet,

PERS Op 26-02-1986 werdett ito Turtei je 23 Roeriden tet d^od yer-
oordeeld en kregen ruiro ISO leden va« de PKK iangd.tji&i'ge'
gevangenisstraffea opgelegd. De uitspraak velgde na een
p:rOe«s van v i j f

- 7 -
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• 8î %Si "I v



PBIS Op 05-02-1986 werd te Beiroet een verklaring uitgegevefl-
door het r'ftSAI,An (Armenian Secret Army for the Libera-
tion of Armenia) , waarin "de verbondettheid wet de Pales-
tijnse revolatie tot Pale&titta is bevrijd" werd her-
haald. Het "ASALft" verklaarde zich solidair met alle
ftrabische revolutionaire efl democratische partijen -en
organisaties, met de tiationalistische Libanese progres-
sieve kracteten en met de Islamitische groeperingen in
hun strijd tegen de verenigde Staten, Israel en nun
westerse bondg«noten.
Tevens verklaarde het "ftSKLft" zich vertoondeh tnet *'i»ro-
gressieve revolutionaire regimes waar <»ok ter »er(gi<J^
zolang zij strijden tegen de Verenigde &ta-ten> Israel,
de reactionairen en het militaire regiitie itJi farfcije'1. in
de verklaring li-et het <**SALA*t weten wastfeBsiaten te
zijn de strijd tegen de1?ashnag-partijtecoTitirKieren.
Deze partij wordt ervan be:scRQldi^d «esteiijfk ftrTttenie te
hebben "uitverkocht a4s oiidfetjdeel van a*sp*aken met
westerse kolonialistisehe kri«gen in een poging de
Armeense Sovjet Republlek te ver«ietige«*i
Noo_t: Opmerkelijk is da t met betrekk intj tot de Tasbrnag-

parti j kortelings een soortgelijlce^ Arerltla^rtng werd
afgelegd in Beiroet door een tot dahtoe onbekende
Armeense orgatiisatie genaamd: "Armenian Revolutio-
nary FederatioB-ReveltttioTvary Hovement* (ARt'-RMI.
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per sopen.. «et ligks-extremlstir&cite
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Ptoces contra IRA-leden
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Mr.: 34

GP-A'dam Op naandag 10 naart jongetledfen werd op het hoofdbureau
van politie te Ansterdam cen dreigbrtef ontvangen van
vefiao«td«llj* de IKifc. tie blief was gepost in Belfast en
ond*rtekend TdWo* "If. Q:*1lfiEllit".
In de brief werd d^ NCderlandse overhead gewaarschuwd
VOOT -&dMW'»««.-iâ *w--'ttt--i*ns*«rdia'w» tndien d* t»e« gearres-
teerde HLA*l«fde« '" *n aa« fcet Veretiigd
Konlnkrijk zouden wordeo ultgeleverd. Als doelen wetden
genoend: Schlphol, Ccntraal Station Aastecdatt en eokele
hotels Ln d* hoofdstad.
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MINDERHEBEN

Iraakse aangelegeitfreden

Nifruwe Iraakse ambassa4eur

Surinaaers
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Na sleep

PERS Op dl*s,dag -25 Bract joVgtffcl'jedeji deed ^.JtoisteVdaase
rechtbaTak uitspraak 'I$vdLe* zaak . 'Ten*-
aanzien van beiden besjtotvd e.eri BTrlts/Mo'drdiers uit- ;

levctingsvefzoek. Eeii Verzpek dat door de advocaat van
beide lere^n 'we'Td aangevo,chteii. Met? betrefcking tot

besliste de rechter dat hij kon HOT den uit'geleverd
aan Grodt—iViJBt'anfnle- '3i*t bet^rek.lcllig tot

zoek geeft ge'vol*g gegev^tt beho;«'fae te
Zowel d* OHficler van J«S;title Cv«ot wat, betreft )
aXs de advocaat Ovoor wat b*«t?reft ) zullen in
hoger beroep gaan.

p»er



2. 3^rjCeut%c-fri« Eft de IjemEt- vajn'WO

3 « J6/86)

PERS De dtfi-e bomaanslagen , beglrn ^eliTttarrJL 1-98& irt-,Pisri-j*,
waarover al eer-der -vetd gerapporteerd , zJ.;}n al'le,,opg
eist door het "Contte van solidarit*it »et Arabische
polltielce gevangenew afkometig ui t het Midd«n,-0:osten
(CSPPA)-

In Belrojet we r den de aB.flSlagsn opgeeist, In
foojigesprek met een per sagents chap aldaar, door de
naart-organisa t ie" .

iĵ agfe^KiiaSfeg^



Het CSPPA etrje: 3- aa a rt.-j
de vriliatf-to-g-, van

:hebbe n

Afgedop*n aaanda:g 27 maart ,19g6 pntRlo^te eeta bom in een
bag*«eeoffipiaTti3Bein: vaft des sjiRersiielle treli ĉ iGV* t,u^*-
sen Parijs «n Lyon, die y6lgens de pers,09 18 maart 1986
evfeneeos werd opgeeis't door 'de -CSPPA.

Op 2t
slag in een winkelcentruBi aai» de Champs Elysee&, die een
enorne ravage aanTichtte en twee doden en een flink aan-
tal gewonden opleverde.
Een tweede bom, geplaatst in-een aetrostation, werd
tijdig ontd^kt en onschajdelijk genaakt.
De CSPPA *lste v&lgens de Telegraaf van 22-03-1986 de
veran-tvoorderlljkhe!4 op v0"o* deze acti.es.
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Surinamers

MED 10 B«-£ Ainer.i-)ta'an'sB t'je45e.V̂ !fel*e'fet:,«tr-3bo'n """CWaWxve-l 7" maakt'e-op
B-oper, 25 ttaafT 1986 b;ekend, Ĵa;t de Surtnaners

en in «i»*i (Florida) rijn
aangehouden. Ẑ ij werden op heterdaad^ bet rapt blj-ltet
afsluiten van miljoenencoat:racten voor narcoticatrana-
porten.
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