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TEXKQRISttZ

-Op 2 «plfll jOOjgStleae'ti on c?l-rc*- 1^«-1"5 locale tijd-vond'
een explosie plaats aati .boord van een TJJA^-Boeing 727 , op
wig van R6me via Athene naar Cairo. Als gevblg hiervan
werdeft 4 perspnen (onder-wie een 7 •aa'ndfn oude 'baby)
door bet gat van 1.20 blj 1 .30 a. naar bjiiten gezogen op
circa -5*000 a. hoogte.
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Belden, Irtfeo vati de FARL, «;ttten in ltd lie Cen ge-
»Bokkelea van explosieven.

doden,
Deze stoa^ bek«nd als FARL.r

kwaa tot d« hypo t hits* tf*t d« aaa«l«gen In
w*«^ *jon^en **^n T«O Isla«itlsch6 ftra-
gcsteund door de ArBeense inf rattrwc-

tuur.
Dit vsti^ege ^e Ba«iier van opererfeo fen de gefcosen
doelen en oadat beide organ isa ties in essentie de-
zelfde doe leu a-anvallen.

PLO-KANTOOR IN NECERLAtJD
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1. Inlichtlngenapparaat van
aanslagea voorbereiden
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3. V-oyrgenoBen faerop€Tii-ng.pp
fftyecnt

van^6;e ttoykeg te

Zoals bekend nag worden verooders teld , bevindt Zich *an
de Winterboeidreef te Utrecht een tnoskee. die gekocht en
beta* Id is door de Libiscbe Islamic Call Society (ICS),
de AL-DABA AL-ISlrAMIYA*
De rnoekee is ondergebraeht in eeo stichti-ng, de Neder-
landse afdeling van de ICS, In 1985 werden de statuten
van de stichcing zodaifig gewijzigd, dat de Verplichting ,
dat twee medewerkers v;aii het LVB (Libisch Volksbureau)
te Brussel deel uit zouden maken van bet bestuur, niet
meer bestond. Deze wijtiging lijkt doorgevoerd te zijn
out de noelll jkheden blTiiien de Islam! tische gemeenscba,p
in Ctrecht het hoofd te bi-eden . Zo rag een groep
Harokkanen in de deelnatne van de LVB-medewerkers nit
Brussel een direct e Libische politleke betrokkenheid ,
uaartegen taen ernstig bezwaar had .

TJe Nederlandse afdeling vs*i de IG5 «taat onder
van de in Kopenhagen geaccredi teerde Libische diplonaat

. Hij en -de toe-
koinstlge imam van de moskee — zijn op bet ogenbltk d*
enige twee Li biers, die deel uitmaken van bet bestuur en
die reeds enige tijd trachten een verbli jf Svertuntiing te
bekomen .

Op bet ogenblik doet een Egyptenaar, , dienst als
plaatsvervangend imam, een Surlnaner, , als bewaar'
der en worden ook act iv i te i ten geconstaceerd van een
Llbie-getrouwe Harokkaan , .
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Marokkanen

B—oper.

KMAN

B-Op«r. Op 29-03-1986 vierde bet KMAK (Komite Marokkaaose
Arbeiders in Nederland) haar tienjarig jubileum in de
Werkspoorhallen te Amsterdao.
De trekpleister voor de groce opkomst varen uit Harokko
afkoastige muziekgroepen. De avond kon slechts net veel
moeite in goede banen geleid worden, aangezien Koning
HASSAN de muziekgroepen verboden had op te treden in
Amsterdaa.
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Keekoverisieht Beofrfa^eltlvg BT,
week 16/86... d .4. 13 t/m 19 aprll
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TERRORISHE

NAtlOKAAL TERRORISHE (LIKKS EXTREMISTISCH)

Sieuw€ reis naar

2- Relat ie RAF (Unfeld) -L ib ia?

B—Ope r.
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rondoa Utrels Harokko

IB-BUSSUM Van etikele Harokkanen weird vernotten, dat op grond van
bet bevel van Koning HASSAN, niet dcel te tiemen aan
ge«neenteraadsverkiezingen, somBigen van hen in probleaen
waren gekomcn blj inreis iti Marokko. Indien z i j naffielijk
nlet nun oproepingskaart konden lateti zien werden zij
bedreigd met strafaaatregelen

Itt kritig«n van de TK^/B {1fu*kse Kommunistiscne
Eettbeid; a f split sing TKP) begtiit de Bening post te
vat ten dat, indlen de belongstelling zo Bering biijft
a4* thane bet geval isj de TKP/fi beter »aar kan worden
•dpgeheven.

Sikhs

SiMi-bi te . frp 11, 12 ein 13

ItJ-A'DAIi Ondat de miBte in de Sikh-tenpel te Rotterdata *iet vol-
doende wa« on +_ 300 p^er*aon«n owdet te b*ewgen> we'ird itj
Rotterdam op bovengenoemde data oitgeueken naar het
"Hindustan Culture Howse" waaf gedurende twee dagen over
religleuze zaken werd gedebatteerd* Deelnemere aan deze
gebeurtenis kwaraen uit het buitenland en oit Attsterdao.

.- 9 ~



RAF-lld In

. L a n t J e l i j k e El Sa lvador deiiionstratie op 10 ciei aanst a ain d-e

Eloper.

7^ATIOKAAL TERRORISME (EATION'ALISTISCH SEPERATISHE)

IRA



van ,d.e .A op

;i?fcK;S Be solidaTiteit van de Palestijaen met bet Llfci'e
QABHAFl heeft nogal «rat gevoligen gehad in de -

V6lg.de .
die

In K h a r t o u m werd eeti &»«Tl3caanse diplooaat z«er
gewond toeti er op h*ia gesehoten werd * Een groot aanta 1
Aja«rikaneti Is inraidjdei« -ul'f de Sudan geevacueer^.

tfeft tioorden van Beirut we?ridei» dari-e lichaaen va-n
schoten gijzelaars ge^owdean. Naderhand bleken het
Britteti (op 28-3*86 ontvojerd) eti een Amerikaan C-16 naan
den geleden gekidttapt) te zijn. Het Joireign Office
verkiaafd reeds enlge tijd in het bezit te zijn
van iwfofTOatie, dat tie Britten zich in Libische handen

Volgens de Intertiational Herald Tribune van V9-4-B6
werdefl vrijdag A niet-tflplofflatieke Liblers Frankrijk
uitgeuezen voor "a-cti'e;s drle w:aa;fschijnlijk de openbare
orde in gevaar zoud«;n fe-rengen".

In Ankara wer,den in ;t«vt:aal 4 Li biers aangahbuden in
band raet de arrestatCi'* van twee van hen bij een Aneri'-
kaanse officiersclub oradat zij in het bezit waren van
een tas Bet explosieven en zes handgranaten. Bij een
bank in Istanbul met Anerikaanse connecties werd een
borapakket gevonden en door middel van een fjccontroleerde
explosie onschadelijk gemaakt.

In Peshawar (Pakistan) vond op zondag een bonexplosie
plaats bij een kantoor van de agent van British Airways.

De demonstrat ies die in een groot aantal Ian-den piaa-t-s-1
vonden - met soras een gewelddadiu verloop - zijn te
.groot in aantal OBI afzonderlijk op te noeinen.

Pikant detail: In Frankrijk - welk land de Amerikanen
het re.cht ontzegide over zijn grondgebied te vliegen -
bleek 62% van de bevolking de luchtaanval ^oed te keu-
renf terwijl Italic - naar aanleiding van twee Libische
raketten, die het eilaticije Lanpedusa mlsten - Libie -met
tegenaanva1len dreifide in geval men daar nog eens op

territorium meende te cioeten schieten.

-4 *
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2. Terreuractle van <ls TLJF In Nedetland if» de Ijeftte, y,a«
1»86
(zie ook KO 14, 12 en 7/86)

3. uit At.heine op 2.;Ig^--

- 4 -



4. Bomtas voof EL"AL

5. Awerikaa.nse Ijich taanya;l op Triyoli
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PALESTIJtfEN IN

AAKGET.EGEHHEBEN

1. Vergadering in hJet ka-d&r van dfe Europese Politieke-.Sa-
nenwerkiqS *P Pen Haag op 14-4-86

ID-Den- Op 14-4-86 veTgaderde;n 12 EG ministers van Buitenlandse ••
Haac Zaken in Den Haag over het ondferwerp "Maatregel^n tegen
OBZ Lible". De vergaderin^ en vooral de daarop volgendt

persconferentie werdfin net nogal uat veiligheidsraaatre-
gelen o«g«ven. 2o werden ca. 50 but ten landse corres-pon-
denten grondlg onderzoclit op explosieven. Alleraaal, net
uitzondering van de JAKA <het Libische persbureau) cor-
respondetit, die lets later kwaa, daarJoor buiten de con-
trole viel en toch naar een deelnenersbadge uitgereikt
kr-eeg.
Be nleuuscieris^eid van het Libische Volks Bureau te
Brxissel was trouwens niet door een JANA-correspondent te
bevredigen: in de hal v^n hct Ministerie werden tw*e
leden van het LVB - van wle slechts een in Den llaag
geaccredi teerd - en nog een chauffeur waar genotnen , die
los rondliepen en zich onder neer in allerlei openstaan-
de kamers op de begaoe grond en op de eerste verdiepin&
bev.onden. De heren wareti voorzien van een fototo«stel
oet f11tsapparaat, waarvan ID-Den Haag niet kan yarande-
reit, dat het niet g^bruikt i*.



2, fte nftq, US 5 fl.ll.joen

Tu-rken

B-ope*. Op 29 isaart 19S6 Vjon-d het lOe cotigres van de HTIB
se Arbeiders VerenigiTig it) Hed«fla«d) plaats. Aanwezig
w*rcn tussen de vljf a zeshonderd personen. Voorzitter

zel in de openingstoespraa-k
<3at de HtlB zlch On;der iseer bezig wilde houden met ver
kiezlflgen, visumnoffdraalt in de EEC, d iscr inina t ie, on—
derwijs eigen caal en cultour, gezinsheTeni£int» hois-
veatinEi tiilitaire dienst in Tufkije, "rot-op-pteiaie" ,
pensioenKegelitigt gelljke betaling, jongerjenprobleeia,
Opvanghuizen, werkel-oos-heid en contact met atidere dend
e^atische Kederlandse en Turkse organisaties- Verder
v«rtelde hij dat de HfIB het afgelopen ja.ar in 350
gevallen voor naa tschappeli jke problemen hulp had ve.;r̂ *
leend.
Tenslotte werden vijf nieuwe bestuursleden gekozen otn
zittlng te nemen in het uit 19 leden bestaande bestuur

TKP

B-oper . De la«delijke b i jeenkons t van de TKP (Turks Kotnaunis-
tische Part i j) verd op 22-02-1966 te Rotterdaia
(jjebouw " L a r e n k a m p " ) . De p l aa t s van bijeenkomst was
op het l a a t a t e raonent geheira; al leen de HTIB-bestuursl*-
4«n waren op de boo.gte. A a n w e z i t w a r e n circa 200 perso"-
nen u d t lr*t gehele l a n d . Karsens de secretar is van de TKP
wejrd door een CC-li-d ecu toespraak voorgelezen. In «Je
tOespr,aak kwaro ondef ,raeer naar voren , dat de TKP de
str i jd zal gaan opvoeren ter versterkitit, van <Je p a r t i j .

*- 7 —



;nte«v*« •wsErrd'tr a* CPSU gesteld, di* tbajis*
27e *e«*i:gre« h&atfi eft ^ia»r -6ek een af va«r*di-g4.»'g va%

d* tR3> tosEiea i,s gezdnden.
Door <J« taoreie steun van tie TKP-tfanhangtrfi tn Wes-t-
Bultfrlasid en de a»d«*e Westenropes* landen durven <l% -'
leden van de TKP lt» Turk t je voor h u n r ech ten op t« kofeen
en aa:n4tl«cbte« in t« <fi euen .
Als een rode draad door fact betoog Hep de boodschap, '
dat ef buiten Totki je net een h*chte en sterke TKP,
blnn^n Turkije veranderingen te we-e.g kunnen wooden ge-

Tef o»derstetining van het geheel v i n d e n vatiu-it "d« SU
;radio-uit«endinj{*n -ptaats en v.erschi jnc in dit kader het
blad "Atilin" in Turfcije en Oosf-Europa .
Na de cocspraak werdeti sol idati tei tsverfclarl-Ogen voorg«-
lezen van de Gr iekse , Itaanse en I rakese communist ische
par t i jen. De rest van de b i jeenkotns t werd met m u z i e k en
dans doorge bra ch t .

Ac t ies t egen A m e r i k a l . v . m . Libi'e
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'M-plukker.8

''Contact*

B-oper.
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TtR^ORISHE

KAftONAAL TERRORISME (LINKS EXT«E>11STISCH)

1.

2« Aig-.t.jlpt)

2.1.
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2. ETA

STAATSTERRQRISME lEtERNATlONAAL

LI3ISCHE AAKGELEGESHEDEK

1- fte can yan IJS S 5 . (zle ook WO 16/86)
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IV-13 JiAftA %"»-3.B9a



Surinamers

S.OMflHAflDJO

Op 23 aprll jongstleden verscheen in 4e "Telegraaf " een
artikel met citaten uit correspondent ie cuesen de
voorzitter van de nieuwe Surinaaase partij Pendawa Liffia
t.w. Paul SOMOHARDJO en de leider van het Aogolese be-
vri jdin^^f root (FLNA) Ho-ld«ti ROBERTO . Uit d«ze corre-s-
pond«ntie zou blijk«n dat het FLNA bercid zou zijn
SOKOHARIlJO te steunen blj e*n coupeppging tegen BOUTER-
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*oo bereid zljfl het Aw&f-ilca^ttse *tri id-tone el t i j-
te ruilen voor het S-oritvaat»se grondgebied . A'lfi,

zou UKITA de volledige mi l i ta i re ui,tr«stio
In SAJfln*ine veroverd zou worden nogeii fcehouden (Ru-s— - '
S'l«*ih., Braisi l iaatos en N e d e f l a n d s nilltAlir flfatetleel)*.'
Bov«ndlen zou Ul«'ITA in de toekonst betalingen kunnen
on*t«a«g«i-ti afkomstig uit de door d< Nederlaiidse revering
nu nog vaste6^0"^!! ontvi-fck€liflgsg614et» (c-±T«ca L,6 nil-

la»t*t-e beloni-Tig wofdt de Angolese "bevtl jdef s" een
|>o'bli« delations caopa&ne (ft .g.o.) in de
ties beloofd .

Kolukkers (z ie ook vorig weekoverz ich t )
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(Komi te Marokkaatise Arbfiitters In

Vernotaen werd, dat fret KKAS ^6ti andere kofrrs wil
volgen on haar bcs taan ttfrk*r t* stellen. Het KHAN wll
voor taan ook in contract bredfrti met de liarokkaaTise anbas-
sade on bepaalde zaketi geregeld te krl jget i . Sataenwerken
raet Anicales za l het KHAK echter nooit .

p.I .p .p.

B—oper. ,
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lateils

WVC Op woensdag 23-A-&6 vsi-d' doftr een ambtenaa r vat) WVC, "in
BT2A/0B2 verbal met mogfilljk* *cties Van Ia»ils, contact -ge-
Divvvcrb. zocht met dzz. Dl^ea^t.

Aangezieti de Dien-st Hi** o.per'afi-otreel wcrkzaam i« bitrnen
de in Kederlan^i ve*blij*ettd* Tamils fcon er tn eerste
ins tant ie geen a'nsder d-a-tv fien ontker tnend antvoord ge£;even
wet den op de vr»ag of Jft«*o«t-reftt tets b«kend was.
Doch al in de loop van de nach t en de daarop volgende
dagen en nachten 1>ie«k, dat de enkele bronnen waatover
diverse verbi*idingea be;*chijk*en tocb wel etiig houvast
bo den .
©BZ werd dan o«k *boete^ur«n^ gelnf OT*e«rid. Nadruk werd •
echter gelegj op fret • .-f-*±-t-> d'at bet naar de nening ,-van d«
Dienst een opeft%a«r« CtMie** en Vctl-ig|»fttdB8angelegetr*el'.d
betrof.
Bericbit*'* u-i't dlfV«*'^t Jjt^owwe'n geven oveirlgeils aan, dat
bet Tamil Goor^itia*i;o« Co;nrli:?tee Neder land (Ben Haavg) ew
de Tanil Dutch SbMd^rity A'ssociation (Ams te rdam) tracht-
ten de niet cot astfrie feerel-d z;i jnde Tamils over te- balen
on nee te doen . Hun act ieplanrien z i j n :

a ; bran-ds-tl-efet ing
b : hongerstafeing
c: gijzeliog

Aangezien a. en b, iitii«ti'dd:ei« u-itg«voeird «ijn mt>*t
gehouden wor..d-e.ir taet de moge4:i jkheid , dat de minister
WVC bet doelwit van e*n gi jze l ingsact ie r-ou kunnen
tlaandagavoTid 23 apsfeil kwaoen blerover opuieuw berlchrctr*
Min i s t e r BRINRKAK was echter inajiddels Vootiien va-n e«n-

Eveneens op 28 ap'ril ' s-avonds t kwata bet bericht d-at
Taails, Leden va;o het PLOT (Peoples Liberat ion Organisa-
tion of Tamil Eelara, d« overkoepelende organisatie die
i jver t voor een anfa^f hawkelijke Ta ra i l s t aa t ) en de Tij-'
ger-beweging (een van de dissidente bewegingen in h«t
PLOT) de act ies coij^d taeerden en s tie u leer den . Genoende
leden zijn ve-renigd ian Icet Tamil Coordination Centre
(Den Haag) . Op 28 april z i jn zij naar de Tamilverbli jf-
plaatsen Hoensbroek ( L ) , Asselt/Swalnten <L) en Oud
Gas te l ( K . B r ) gereden om de daar verb l i jvende Tamils te
b eve gen nee te doen aan acties.
Hoot ; De on rust onder de T anils in Nederland is ontstaen

nadat Minister BRIKKHAK op 23 april geweigerd
heef t on d« Tamils een betere finanTtiele vergoer
ding te geven (b i jv* b l j s tand) . Tbans kri j&en zij
/ 20, — per week (de zgn. bed, bad, brood
re g« ling) .

Feit is dat thans nog «eti 1000 a 1300 Tafflils in Neder.- -
"la-nid verblijven. ^E«n groot deel zal vefrmo'edelijk binne'n
e«n jaar zijn ve*di!H*B*n^ aangezien de kans dat zi.j toe-
sterasving fcrli^gisn om te blijven uiter;st gering is.

- 9 -



Ret merendeel vatr de Tamils Is rond de 20 a" 25' -jaar.
Aanvafrkelijk vei^bleven ca» 3060 a 3300 Tamils in fed
land. B«g«n6 dfe, In buiv o&en, slechte fi.nanci"el« rege-
ling heef t ecn groo-t g€<}«elte one land inmidtlels _
veYla ten-



Weefcoverzicht fto<rf<faf deli-Kg fcT,
18-19/86, d .d . 27 april t /m 10 aei

K*,t 70





MS

13 t /m 16 nei orgamiseert de Bnjvetsiteit van Att~>
stetd-am aeo seminar owe* Soor'td*-Ie*l&nd .
Gedurende deze vier dag6n sullen f i lms ,onder andere
ovSft de aanwezigheld van Btttse t roepen itt U'lst-eT-r wor-
dxeo vertoond, alsnedE ov«* <J« gescbne-d-etilfi van l e r l and ,
beli-cht vantiit een at»ti-i»pe"f lalls-tlS'ejh-e invalsho«k.
Als gastsprekers

Gfcr-ry AJXAMS,
IRA, d* Sim ?-£!»-,«

v*tt d* vleugel Van -de

"En passant" zal gjadur«jade het seminar osdrk aa-nxiaeh.t"-tfor-
deti bestead aan de gevangenzittende en

. Het semitiar Is mede georganlseerd door hct
lef land I n f o r m a t i e Cen t rum en Macla^vell i .
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Siri I TIS^B T?&Rfc01U 5-MEV rNfE^atA'T: ItH*AAL

Ondamks bet fe^,«t- tfa-t ve rb ind ingen scMJ.ae^i te .be'-"
staan tuSSfefl bljVootib^eld ABO MIB'HAL en HIZ&OL-LAH
is b*t SUlltlseb te^rrofistte afkoff is t ig uit een to,-
taal verscbillervde achtergrond. Dit is de reden,
waarom bcsloten is bier een aparte rubriek van te
maken.

tiopr
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SYKISCUE AAS'GE~LEGBNTfEf*EK

vr451atitrg te V^Tfcrd jgifep van-""̂frtDftA'L

Ltrnrettfto teI*.

B-oper. Na ^e ver»ni«li«^ va« b«t ka-ntooftje van de WVt>-ambte.naar
in kamp Luoe t ten begin april, hebben eind april jongst-
leden wederom enkele IncldentftO plaa tsgevonden.
Jotjge Muluk^ters, die otider ini/loed s taan van

, voorzf l t t«r V3,a de alte-rtvatieve Icampradd in Lutteit-
t en , hebben de kantine van Lunet ten vernield en het
kafatoor van de kampraadveorzit ter bezet . ZiJ
eis ten dat deze het kamp ters tond zou verlaten. Naar
verluld i& het kamp ultgevlucht met ptibetende, be-
sXemniing.

Ma^sc-srfifeB"*' 3fc*fj»<» s-'-f>9^ 'j-J£.



De re^eneffl voor de«* a*t"les *raf*n gelegen in »de
r ing van om op 25 ^piM-l de ftMS-^pjf-aolaaacie
lezen en de RMS-vtd-£ t£e hlj.sen, een j a a-r"l ij5'k 6 terugke-
r«tid ri tueel te vet^-1-clvten door de zrtttende >kampraads-

in dit -g«eval de e-eare-te keer vox>r ;•• ----
'* Marts weigeritig is b%g,t?i-j,t>«'ll J fc» ^ t j i« lodonesier.
Be grfrareentepjolltie Vu^M , d'ifi ecu on-derzoelc In'stelt",
wo,r-dt ±a haa r taak bfelemnte*^ xloor ^^ -wet^etia-g van,:de
o f f i c i e l e kampra-ad out aan b-et onderzoek mee te we r ken

"*:*
va-ti 3Q «p«l-l j-otigs-tlfedr*tr wetd

gemaaki van een wog;elijkje- geweld-actie vare d* zi jde van
de Surinanse>r6 tegen Hed,erl-a-4S5d«'e mini'«c«rs. TJfe rfeden Van
deze acties zov zljir: he*: br«rkrijg«n van de ontwi-kke-
ling^geld^n voBt Sa^riwaaite.
In dit a r t ikel werd ee-n Ramon SHAKOS genoeff ld, die con-
taccen zoo *otferhoud«'n imfet onr^ Dieoat.

f- OJO -
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FERS
B-ropar,

Op 14 mei maalcte 4e
althans vo'Otlaplg, geen slU'tfcJ;r*g van
bassade te Den Haag ov*t57e&gt.

bekend d*t
Surlnaamse .am''-

3* fiji . jfto.gJM8

ID-fiOOFD- In fle waelckrant Sarluatte 3f>-9 met) Is een he>
DORP rlchtj^ o^ge-n'OTiren , waarin s-prafce is uran een *• door d*

Surinaamse au tor i teiten , latet ttaine het h o o f d van de Mili-
talre Polttle Harcel ZEEUW, geoite — waarschuwing aan-*de
bevolklng \ro«r e«n 26-jart^e vo^ttvluchrtige ('ntet nader
genoemde) crlmi«eel.
Va-n de ID'-ftoof-ddotp weTd vifrraojae<n , ,
dat de Sur inaamse bevolklng door ZEEUW mogelijk alert is
g-emaakt op e«B voormalig* txs-dy^-guaifd van BO'UYERSE, ,

gehe ten , die in opstand zou z i jn gekomen
en die zich met een veertigtai atideren en d« benodigde
wapens in het b innenland zou hebben terugge trokken .
Ue juis theid van de-ze tnerifrtitgeving fcan ni&t worden be-



B-oper
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3 > . British Air«*-y» in L<m-aen

EXT«EMISTISCH



Frederic OftlACH , eeti djfir grendl^g^e^rs-va>n,
de in FTaukrij-k acti*ve terror! s'ti*<he organisatie
Action Dl-r*cte,* Is op 11 april jongstleden ult detentie
ontslagen. ORIACH werd op 12 oktober 198T2 gtarresteerJ
in verband met zijn betfokkenheid bi5 cen viertal ,boa,-
aaftslagen in juli em augu.stus van dat Jaar. Zelf heeft
hij iminer ontkend gelieerd te zijn aan Action Directs.
ORIAGH verklaaT^e zich evenwel volledig solidair met de
Palestijose zaak en voelde zich broederlijk verbonden
met de activist-en van de Fractions ATnees Revolutlonnai-
r«s Libanaises (FAKL), A&t ion Dlfecte en andere g:roepe-
ri«««Ti, di* st-rijd t«g«n het iaperialisae voerden.
De politieke ideeen van ORIACH, waarin ^evelddadige ten-
denzen aanwezig waren, vor^mden de basis voot de politle-
ke ideologic van de Cellules Cotouunistes Combattantes
(CCC). Met k-ollekt-ief Ligne Rouge, waarin d* tfrans gear-
restee-Tde CCC-leidars arti-ef waren, vormde in feite- d«
vaortzeating van ^e Belgische uitgave van "Subversion",
dat als spreekbuis voor de ideeen van ORIACH diende.

4, Roo:d Revolutionary

* A-ction Directe out-stonid in 1979 door samenvoeglng van ̂ de NABAP
(Uoyaux Ana^1 s Pour 1*•'*«*«««»»*» yopulsaiTe) , waarvan ORIACH de
l€lder was en de GARI <Groupe8 d'Action Revolutionnaires
Internationarlistes) .
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B-oper

I s I am i frjMs fcfrfr

Ult heft KHAN
land) konen
men tegeti -dse
tl«eh«

he;rde
iti-Neder-

-*« 11; ond^rne-
vifen

niet

e' lOS-be-
van de- Marokkatfnse -,c.<j. 'Nede>r-

Van de IOS

IXe I'O'S
en t6levt6*;e komen

i'986 wekell>j-k"s op rad io

B-txper

KMAN

land wonende Marokkancn tJtt deel te nemen aan de viering
van het lO-'jarl-g ^s-t'aa'n van hg:t KMAfr, hejeft tot .gevolg
gfihaa dat 1iet KMAN lm«<T* r^de cf j fe ts ster^c'ht -is geko-
men. On_de,T m«re-r moe'st*,n^%aalrt^«s' en aller'lel gehuu'rde
spul'lffn wel worden ('te^rug) betaald, t e rwi j l er ge,en ont-
va n gs te n wa r«n .



PERS Ha de on^eregeldheden , veroorraakt door de Tamils
weken geleden, lijkt de sitxiatie voorlofflfc rtistig tie
blijven. Ben deel van hen heeft diiidelijk betere bebui-
zitvg gekregen en een over leg vet WVC is tot stand ge-
bracht. Aan de belangri jks te grief is ecbter door Minis-
ter BB INK HAN (WVC) niet tegemoet gekomen; bet la ten ver-
vallen van de bed, brood, bad regeling, zodat de finan-
ciele kant van de »edaille er niet op vooruit gegaan is,
hetgeeti in d« nabije toekomst wederom tot uitbarstingen
zou kunnen leiden.
Hoewel tot nu toe geen duldelijke polltieke motieven
aanwezig lijken te zijn, bestaat de mogelijkheid dat on-
der itivloed van de voorcdurende onrust op Sri-Lanka ook
bier elementen zich willen laten gelden. Met nave doen
geruchteti <le ronde dat Taail-Tl«giers, een groep binnen
bet LITE - een overkoepeleade organ is a tie die strijdt
voor een zelfstandige Tawil-^t-aat - in bet bezit rouden
zijn van wapens . Getracht zal word en een inzicht in de
invloed van de Ta«il-Tig«Ts te verkrijgen, evenals de
invloed van de twee Tamil-coni te1 s in Ned er land, die
naar verluidt, tot de ongeregeldheden van enkele weken
geleden zouden hebben aangezet.

ST i"

PERS Nadat enige maanden de sltuacle op Sri-Lanka rustig was
gebleven, is de strijd de lasts te weken veer opgelaaid.
De Indiase regering heeft diverse bemlddelingspogingen
ondernomen. Zo werd de Tamils een beperkte mate van fe-
deratieve autonomie aangeboden. Met ziet er vooralsnog
naar uit, dat bet steeds meer een militair conflict
wordt. Enerzijds de Srilankese revering en anderzijds de
Tamil-Tigers als onderdeel van de machtigste guerrilla-
g r oe per i n g , d e L T T E .
Aanvankelijk leek de sltuatie in een rustiger vaarwater
te komen , omdat een rivaliserende guerrilla-organisa tie
(TELO) wel wat voor de Indiase vooratellen voelde. Nu
echter onderlinge twisten zijn uitgebroken tussen de
voor- en tegenstanders van de bemidde lingspogingen van
India, lijkt de strijd zich te verbarden. President
JAYAWARDENE van Sri Lanka bereidt dan ook een groot mi-
litair offensief voor, omdat zoals hij stelt, slechts de
wapens de strijd kunnen beslechten.
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PALES-TUNS TERRORISE



FERS Oplettewde volgets Van de media kottdea, tijdeos het Pink-
HADIO sterweekend en vlak daarna vernemen, vaar dit allemaal
TV toe g«leld bad: Bcherpe contrSlee bij het «an boord gaao

op veefboten naar Sngeland van auto's an passagiers.
On tret op zijn Engels te zegrgen: What price evaluation?
De maatreg*len achljnen to««epast te zl jt» langs de gehe-
le FranS- Belgi8Cb-!Nede¥raodS^Deenft-T)ults-Ndor8e kust in
een ware orgie van Europese sanenVerltiog.

3.. "



Van . dcti BTtffEX »fet

PEES De Nederlandse Minister van fiulteTilandee Zaken hs*ft uit4'
hoofd« Van zi jn fuuctle als voorzitter van de E . G . zon-
dagavood 25^<J5-I?«;6 fce* 6f'f-lx;iSle ontooeting geliad -uaet
PLO-l*id«r tassir ARAFAT mn Ket firtxofd van de Polltleke
afdeli«g van de PLO, Faroiik EADDOUMI.
Voorafgaaod aan dit gca^rek v&e et la Tunis een ontmoe-
ting met de Beer-etaria-generaal van de Arfibische tiga,
Chedli K^BI.
Ret fcezoek vond plaats op irnlti*t4ef van de Etorope'se
Mlnist^rtaad die de laat&te maanden berig Is, via de weg
vaw 'de "»til-le" diplotoatle, net -bet Inventariseten van
de probieaen In bet Mldden-tJost^en . In h«t verleden werd
hl^rtoe a-1 gesprokeo met P-re«le* frEHlfS "V»n Israel, Ko-
nlng HUSSEIN van Jordanle, Pi-efildent MOBAR^AK Van :Egypte
en President ASSAD van SyrdL¥. Opr lenbarende t-esvltaten
heeft de orit«oet±ng tussen Minister van den BROEK en
ARAFAT tJlet opgeleverd. 2owe4 de PLO als de E.G. hebben
de bekende sta«dpunten herhaald en toeg*llcht, waetbtj
Mlnlstef van den BltOEK beuadrukte dat er geen Vrede
nogelljk is zon^er dat de FLO en Israel overgaa^ tot
wederzljdse erkennlT»g vat> e^lltaars rechten en dat bet
gebrulk van geweld noet worden beeltidigd.

5-----
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BERDORP
PERS

Het P.alesti jtie persbureau WAFA Beldde d*t er wo«nsd«g
Jongs tl«den een aanslag had plaatsgevonden op bet PLO
kantoor In Btussel. Volgens de PLO-vertegenwoordiger
aldaar, louden zionistiache groepcrlngen deze aanslag
hebb*tl

In
op het

<Jo«r
de«d op tfe
t« verscherp*®»

0*1

op h*t

ui.-*-, dat er in bet geheel g**«
maar dat BT bl j *e.n

ruit j*



dtle, , Heathrow

2. SytijSgfae lyettokkenh^td -felj aanslag i,n Uest-Bferlijn

LI.BISCHE AANGELEGENHEDEN

1 . VPOT in.de gest̂ ey loader -
de



MINDERHEDEN

Symposipffl v>.tt

Aan h*t symposium, dct op 27 April in ge'bouw
Zomerhcrf st.raat te Rot-terdaffl wetrd gehouden, naweo circa
600 mensen deel. Aaawezig wareii farlcmentsleden uit Tur-
kij.e, ve'^;t^g:^rirt«>ordiger* vair b'^it consulaat te &6t**rd«n
en van de ambassad* te Den Haag.
Doel van feet eymposiua was de In Nedetiaiid. wonend« ar-
belders op de hoogte te brefiig^ti van de po^Mtieke en eco-
noalsehe situatie in Nederland. De gelegettheid werd ge-
bodert OB aan h«t presidium, waarin onder Beer de parle-
mentsleaen zi t t ing had den genonen, vragen te atelleti.
Opmerltei,i jk was, dat de grieven die men had, rich toe-
spitsten op- de negatieve invloed, die de linksgezinde
Turkse ondetwijzera ui'toefenden op de onderwi js-orgaul-
satics en de kinder eo. Aangezien protesten weinig ui tha-
len, bestaat een gevoel van machteloosheid . De Turkse
conauL^gen&raal verklaarde desgevraagd, dat in-
dien men bewijzen heef t voor vervmeende nlestanden, dere
no e ten worden overgedragen aan de Turkse ove* held , want
dan pas kan zij wat doen.



Tamil*

B"*>i>'frr • Vlttti ecu e'xa"Bfati'ti'C~"of £lc-'t%>r uit __0_. _ _ . -
vcrnOineo, d*t in MadT-as een basis is waar tanila ge-
traind wo*d*n door de Indiaee ovcrheid. De training is
zowel op allitair- a Is op inllchtlngengebied. Be Tamil-
geneenBchappen in Europa zouden ge"i*filcreerd wordea
door lieden die een dergelijke opleidlog hebben geoocen.
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B-oper. ap 24 '»«,! ltfrt'|firĵ :*Tr<nr^ |̂»/̂ **'Katec^^
wone algemede ledenvergaderltig plaats. Aanvezig w«reo
circa ,84 ledeo .en 20 genodigdeo, vborts af gevaardtgdeti
va.o de AfOP, &$1 *** ulfCJfjilitiland overgekoaen TOB-DER
hoof dbefttuurder (-TOB'-J^S- £iirte*«r, ooderwi jsbond) .
Verslag werd gedaan van de -in bet afgelppen jaar ver-
riehtje werkiaamheden enier werdeo de volgeride besluiteo
genpaen:
a: bet versl?ag over pjftf^rwljj i« Eigen faal -en Cultuur

(ET^)i -H*ftr* *«UB"d- e^.weildaMKa'Usenoiitfen j
bi /d* jBtO&.iBcrife ^iot^nv^xkewauBrt^fT'O^-DBR en de In Turklje

1 1 Ipga* 1 iwepkende' onderwi js bdtiid en ;
e; tten is net eeps met de vrijheidSsttljd van Koerden en/

is van ttenlng dat !d«.=;turk8e re ge ring too* t atoppen met
net vltvOeren vastede- doodstraf tegen kbeTdische VriJ-
beidsstrijders.

*•%$•£* sr e?,



dat
Duitalarnd) xich bezig zou boaden met het verspreiden van
brandtotaeti en erplo*i*ven- Het vernoeden b««taat dat d«
Tai&i'l brandboaBen g«leveTa Y^O bebben voor bet in brand
stekeo vatt de p«A«lottft IB Aastetdaa en Wijk aan Zee.

S_._B. De*e*ri}de zijft g**fl ge^evens voorbandeo fen aaneiea
van «en pa-ad dat In Avsterdav door Tamils In brand
zou zljn g«sto1t«n.

Haag JSr -flftfc vaa

Tuaaen de 50 en 75 iratiters (d*n wel noBlims van de KttO-
MEIRI-liJn) hebben aeegelopen in e«n deaonstratie , die
georganlseerd was door de "I«lanlti«cb« vereniging van
Iraanee atudenten in Kederland" . Vanuit Belgie zouden ook
dee In erne r s naar Den Uaa,g komen.

Doel van de
demonstratle was "een protest te laten boren tegen het
bestaan van de staat l*rael en de Zionist ische politick,
die gesteund wordt door Westerse landen".
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TERRORISME

TERRORISME INTERNATIONAL

PIRA

ETA

DlV. De waarschuwing van de Baskische afscheidingsbeweging
ETA, dat langs de Spaanse Oostkust een bommencampagne
gevoerd zal worden teneinde de toeristen af te schrik-
ken, heeft zij doen volgen met een reeks (kleine) bom-
aanslagen op hotels langs de kust.
Daaroaast heeft zij diverse luchcvaartmaacschappijen in
Europa de raad gegeven geen coeristen naar Spanje te
vervoeren. Vooral tegen Frankrijk is deze uaarschuuing
gericht als (voorlopig) antwoord op het onlangs onderte-
kende uIt leveringsverdrag cussen Frankrijk en Spanje,
waardoor naar Frankrijk gevluchce ETA-terroristen aan
Spanje kunnen worden uitgeleverd.
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PALESTIJNS TERRORISME/INTERNATIONAAL

1. Het proces tegen de kapers van de "Achille LAURO"

2. Wapendepots van de ABU NIDBAL (AN) orgaoisatie in Italic

3. Boaexplosle a/b van TWA (02-04-1986)

Tot nu toe werd verondersteld, dat ABU NIDHAL - mogelijk
als surrogaat voor Libie - schuldig was aan deze explo-
sie, gezien het felt dat de naam van de claimende orga-
nisatie: "Arabische Revolutionalre Cellen Izzeldine
Al-Qassem" nogal wat overeenkonst vertoonde met in bee
verleden door AN gebruikte namen.
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MINDERHEDEN

Turken

HTOB (Hollandse Turkse Onderwijzers Veretiiging)

B-oper. Op 11 juni werd in Rotterdam een HB-vergadering van de
HTOB gehouden. Een van de vragen was, waarom de HTOB zo
weinig leden had. Het antwoord hierop luidde, dat de
HTOB in Turkije als een verboden organisatie werd ge-
zien, omdat men zich met politick bezig houdt. Het ge-
volg hiervan is dan, dat uit vrees probleoen te krijgen
als men op vakantie Turkije wil inreizen, men geen lid
wil worden.

DIOF (Federatie van Democratische Arbeiders VerenigJLng)

B-oper. De DIOF is opgericht als tegenhanger van de - overheids-
gezinde - Turkse Arbeiders Verenigingen, die volledig
worden gecontroleerd door de Turkse overheid.
Het DIOF-oprichtingscongres is van 7 tot 9 november 1985
in Zutphen gehouden. Er waren 27 afgevaardigden en 35
bezoekers. Er zijn onder meer afdelingen in Zaanstad,
Nijmegen, Enschede, Oss, Amsterdam en Apeldoorn.

Marokkanen

KMAN/Amicales

KMAN- De verbale strijd tussen het KMAN en Anicales vindt
HIEUWS- zijn vervolg in nieuwsbrief nr. 21 van mei 1986, waarin
BRIEF het KMAN stelt dat op een blJeenkoost van Amicales op
B-oper. 9 aaart in Leiden (viering verjaardag Koning HASSAN)

sprekers onder meer leden van de ambassade en ,
voorzitter van de federatie van Marokkaanse moskeeen,
een nadere lijn van Marokkaanse overheidszijde werd op-
gedrongen, namelijk de volgende afspraken en geruchten
werdeo verspreid:
1. de Marokkanen moeten hun stemkaart bij inreis in Ma-

rokko inleveren.

2. er op de Marokkaanse kandidaten voor de gemeente-
raadsverkiezingen druk is uitgeoefend on zich terug
te trekken;
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3. de leidlng van de moskeeen in Amsterdam eiod april op
het consulaat verden uitgenooigd waar zlj de volgende
boodscbap kregen:
a) het overleg van de Amsterdamse raoskeeen moet opge—

heven worden;
b) Is de enige woordvoerder namens de mos-

keeen;
c) stopzetting van de samenwerking met het KHAN en

andere organisaties;
d) verbod om zlch te beaoeien met de Amsterdamse po-

litick, de consul zal als vertegenwoordiger optre-
den In deze;

e) de enige structuur waarin de moskeeen mogen werken
is van Amicales;

f) de namen van de vertegenwoordigers van de moskeeen
aoeten aan de consul gegeven worden;

g) degene die namens de moskeeen in de adviesraad zit
moet daar weg;

b) en zij die kritiek uitoefenen, de gevolgen zijn
voor hen.

N.B. ; Het zal duidelijk zijn dat de K.MAN zich in een
moeilijke positie gemanoeuvreerd ziet. Het zal
waarschijnlijk de nodige inspatmlng kosten om de
dreigementen van de Marokkanen te weerstaan en de
hier te lande verblijvende Marokkanen weer meer op
bun hand te krijgen.

SHABIEBA AL MADADJIRA

B-oper.

Sikhs

Mogelijk bezoek aan Nedjgrland van de lelder van de "In-
ternational Sikh Youth Federation" utt de VS.

- 5 -
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IJfTERNATIOUAAL TERRORISME

Japapse Rode Lefeear.

TERRORISME - LINKS EXTREHISME



b,i jzonderhedgn n . b . t. de arrestatie van CGC-lia

i
Rood R,eyolutionair Front slaat wederom toe

PEES In de nacht van donderdag 26 juni op vrijdag 27 juni
werd een geimproviseerd explosief verborgen in een tas
opgehangen aan het hek van het EEC perscentrum in Den
H«*£> Onstreeks 02.00 uur werd van deze bomplaatsing
melding genaakt bij het ANP, waarna het explosief on-
echadelijk werd gemaakt. De zaak werd geclaiind door het
bekende Rood Revolutionair Front.
De Internationale pers, aanwezig door <le Europese top in
Den Haac. besteedde aan het incident ruime aandacht.

- 2 -



NATIONAAL TERRORISMS - KATIOKALISTISCH SEPARATISMS

PIRA
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ARAB1SCU TEKROR1SME 1NTERNATIOKAAL

Italiaanse gebouwen in Criekenland doelwit van terreur-
act1es

Llbie financiert ze 1 f laoortlcouiuando' s in Syrie en Luio-
Yeci€n

Verijdeling aarislag op het vliegveld van Madrid





M4 fi " Mi 1 i. t a i r

PERS Het Algemeen Dagblad van 1 juli jl . maakt melding van
net aftreden van de leden van het militair gezag
BHAGWANDAS en GORKE. Een officiele reden hiervoor were
niet gegeven, maar bekend is, dat beide beren het niet
eens waren mec de plannen van Le^erleider EOUTERSL
saraenwerklng aan te gaan uiet de oude politieke parti jen.

Het militair geza^ bestaat nu alleen not; uic BOL'TEKSL en
Iwan GRAAKOOGST daar BOEREKVEEX not steeds in voorlopitoe
hechtenis zit in Miani .

Molukkers

.Capelle aan de IJssel

PERS De bewoners van de Molukse uijk Oost^aarde in Capelle
aan de IJssel zullen over anderbalve aaand opnieuw wei-
geren de huur voor hun huizen te betalen uic protest
tegen de vele gebreken aan de woninfaen. Ook. in 19&3
hielden zij een huurinhoudingsactie, die in januari 1VGA
leldde tot huisuitzettingen en on^ere^eldheden, waarbij
de politic slaa£;s raakte net Holukse jongeren. No^ iuuer
zijn de beloofde renovaties niet uitfeevoerd zouat de
Molukse wijkraad nu vastbesloten is haar actie pas dan
te beeindigen als met deze renovaties gestart wordt.
Eventuele huisuitzettingen en mogelijke ongere^eldheden
zullen de bewoners op de koop toe nemen, aldus een des-
perate doch vastberaden wijkraad.
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