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Tijdens afgelopen weekend is door een
aantal vredesaktivisten een kamp opgesla-
gen bij de vlgb. Woensdrecht om aldaar de
vrijlating van de bekende aktivist Kees
KONING te vieren.
Het weekend te Woensdrecht is tot nu toe
rustig verlopen en er zijn geen indikatiei
dat men zich zal richten tegen KL-objektei
in deze regio.
Het gestelde in Cintsura nr. 10 mbt een
aktie van burgerlijke ongehoorzaamheid
tijdens de vastentijd (tot 14 april a.s.)
heeft geen wijzigingen ondergaan.
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- In de nacht van 18 op 19 maart zijn de
brigades van de Kon. Marechaussee te
Arnhem en Oldenzaal het doelwit geweest
van brandstichting door middel van
brandbommen. In een bij het ANP bezorgde
brief heeft de aktiegroep RAHA deze aktie
geclaimd, omdat zij vindt dat de Kon.
Marechaussee als een soort vliegende
brigade wordt ingezet bij het opsporen vai
mogelijke illegalen.
Tevens geeft men in de brief aan dat deae
aktie niet gezien mag worden als een breul
in hun politieke strijd tegen apartheid er
racisme.
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2. Conclusies en. aanbe.velingen

a. Spionage : Geen bijzonderheden

b. Subversie

c. Sabotage

d. Terrorisme

Hoewel er tot op heden geen indikaties
ontvangen zijn mbt een op handen zijnde
aktie van burgerlijke ongehoorzaamheid
contra Defensie is het wenselijk tijdene
de vastentijd (tot 14 april a.s.) extra
aandacht te blijven besteden aan verdachte
belangstelling.

Geen bijzonderheden

De RARA aktie tegen de KMAR moet
worden gezien als gericht tegen het
vreemdelingenbeleid in het algemeen
en de bijstand aan politie en justitie op
dit gebied in het bijzonder.
Van een dreiging tegen de Krijgsmacht is
vooralsnog geen sprake.
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