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l . Situatie /Verwachtingen
a .
d) Huidige toestand: geen bijzonderheden
(2) Verwachtingen : geen bijzonderheden

b. Subversie
d) Huidige toestand: -Op 01-09- ' 90 ie te Utrecht opgerich

het komitee Anti-Golf oorlog. Men wi
zich inzetten voor de navolgende
zaken:
-geen militaire interventie in de
Golf
-haal de Nederlandse oorlogsschepen
terug
-voor het zelfbeschikkingsrecht van
de volkeren in het Midden-Oosten.
-terugtrekking van Israël uit de
bezette gebieden
-stop de massamoord in Koerdistan
-Iraakse troepen uit Koeweit
-olie is geen bloedvergieten waard.

-Op 03-09 -'90 heeft te Eindhoven d<
maandelijkse blokkade van DAF
Special Produkts plaatsgevonden. Eer
en ander is vreedzaam verlopen.

-In de afgelopen maand hebben een
aantal aktiviteiten plaatsgevonden
bij Defensieorderbedrijven in en om
Eindhoven. Alhoewel er in de meeste
gevallen geen daders zijn gearres-
teerd aijn waarschi.jn1.1jk anti-
militaristen bij dese akties
betrokken geweest .



2) Verwachtingen -op 12-09-'90 vindt te Deventer e
demonstratieve aktie plaats bij d
Boreelkazerne. Verwacht wordt dat
e.e.a. op ludieke wijze zal
geschieden.Het verwachte aantal
deelnemers wordt geschat op 15 a
personen.

-in de naaste toekomst sullen er
meer aktiviteiten gestart worden
tegen de Nederlandse deelname aan
multinationale strijdmacht in de
Golf, In hoeverre deze aktiviteiti
zich direkt zullen richten tegen
militaire belangen hier te lande .
op dit moment nog niet in te
schatten.

c. Sabotage
(1) Huidige toestand: geen bijzonderheden
(2) Verwachtingen : geen bijzonderheden

d. Terrorisme
(l) Huidige toestand

(2) Verwachtingen

te Middelburg werd een nepbom
gevonden die was bevestigd aan de
auto van een in Duitsland gelegerd
Britse militair die voor een bezoe
in Nederland was. Op dit moment is
nog niet bekend wie de "bom" heeft
geplaatst.
zie vorig Cintsum.

2. Conclusies en aanbevelingen
a. Spionage : geen bijzonderheden

c.
d.

Subversie

Sabotage
terrorisme

in verband met de komende aktie bi,
de Boreelkazerne in Deventer worde)
geen speciale maatregelen aanbevole
vanwege het ludieke karakter van d«
aktie.
geen bijzonderheden
zie vorig Cinteum
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