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l. Situatie/Verwachtingen
a. Spionage

(1) Hu i d i .ge toe s t and: geen bijzonderheden
(2) Verwachtingen : geen bijzonderheden

b. Subversie
(1) Huidige toestand:
-op 24 nov. 1990 heeft het komitee "Geen oorlog in de
Golf" te Rotterdam zoals aangekondigd pamfletten
uitgedeeld.
-op 25 nov. 1990 werd oro ± 16.00 u. een gat ontdekt in
het hekwerk aan de noordzijde van de vliegbasis
Ypenburg. De daders sijn onbekend, en op dit moment is
niet gebleken dat e.e.a. een relatie heeft met Deforger.
-op 26 nov. 1990 sijn twee bommeldingen gedaan bij resp.
de spoorwegpolitie te Utrecht en dagblad "de Telegraaf".
Beide meldingen vertoonden veel overeenkomst.
-op 26 nov. 1990 vond vanaf 14.00 u. een demonstratie
plaats bij het ECT te Rotterdam. Op dit moment ontbreken
nadere gegevens.
-Tijdens de formele oprichting van Groen Links op 24
nov. 1990 heeft een lid van dese partij andere partijen
opgeroepen ora deel te nemen aan de door Groen Links, het
KAGO en enkele andere organisaties georganiseerde
demonstratie op 15 december 1990 te Amsterdam.

(2) V-e_r w acht in g en :
-op 29 nov. 1990 aal te Rotterdam een vergadering
plaatsvinden van het kornitee, "Geen oorlog in de Golf" .
Doel van de vergadering is op dit moment nog niet
bekend.
-op 30 nov. 1990 sal door het Rotterdamse kornitee "Geen
oorlog in de Golf" aktie worden gevoerd tegen het
vervoer van militair materieel. Verwacht wordt dat de
demonstratie vreedzaam sal v^rli^p^ri '-.r\g inv-lood
sal hebben op het verloop van d* operatie Daforgcr.
-op 01 dec. 19:90 is het kornitee "Geen oorlog in de Golf"
van plan om een p a ra f lettenaktie te houden to Rott.erdan
met als onderwerp Deforger,
-op 01 dwc. l9SC vindt op d* Dam te Amsterdam een
manifestatie plaats gericht tegen de Golfkrisis. E.£.a.
is georganiseerd door de vrouwenbeweging. De manifesta-
tie sal naar verwachting geen invloed hebben op het
verloop van de operatie Deforger.



c. Sabotage
(1) Huidige t.o.eji£aild: geen bijzonderheden
(2) Verwachtingeji : geen bijzonderheden

d. Iejr.r,Qris,m.s.
(1) Hu.icU.gg...fco.e. sjkajid. = geen bijsonderheden
(2) ZexHac.hJóii.geji : m b t de Golf kris is geen bijsonderhe

den. De PIF/s-dreiging T-egen Britse
(militaire)belangen in W-Earopa
bli jf t onverminderd hoog.
Momenteel wordt ervan uitgegaan da
de PIRA wederom een kerstoffensief
sal lanceren. Dit kerstoffensief s
in N-Ierland, Engeland en W-Europa
tegelijkertijd moeten worden
uitgevoerd.
Aanwijsingen voor een op handen
sijnde terreurkampagne werden
onlangs gevonden bij een tweetal
invallen in appartementen in Londei
waar grote hoeveelheden explosieve!
en wapens werden gevonden. Tevens
werden een achttal verdachten
aangehouden.
De PIRA sou de kampagne o. a. willei
starten om te laten sien dat men
ondanks een aantal tegenslagen nog
steeds in staat is om succesvol te
opereren. Een ander motief voor eer
aanstaande kampagne sou wraak kunne
sijn in verband met een groot aantc
onlangs gearresteerde en gedode
kameraden.
In W-Europa sou de dreiging sich
vooral richten tegen Britse
militaire objekten, VIP's en
evenementen waar een representatiev
Engelse aanwesigheid is, bijvoor-
beeld in de vorm van militaire
bands.

en aanbevelingen,
a. SÊipJiagfi. : geen bijzonderheden
b. Subversie.. : aandacht b l i j f t geboden voor

mogelijk blokkade-akties gericht op
de verstoring van de operatie.

c. Sab.Qt.flge. : geen b i jsonderheden
d. Igj^oxijmSi. : belangrijk is het melden van alle

verdachte belangstelling. Uw
informatie kunt u doorbellen naar
M I D/K L
t i jdens diensturen!

(08.00-16.00 u) 070-31 6 C 825
b. g . g. 070-3246608
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Verzendlijst Exemplaarnummer

HMID/KL-B
PHMID/KL
HSV MID
G2 NTC
Staf l LK sectie G2
G2 NLC
C 111 CIDET
C 449 CIDET
C 450 CIDET
C 451 CIDET
HSMID Oplri Cl
HOpn/Las
HMID/KM-B
HMID/KLu
PHMID/KL-B
HBur Bija.Dienst Staf KMAR
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