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l. Situatie/Verwachtingen
a. Spionage

(D Huidige toestand:
(2) Verwachtingen :

geen bijzonderheden
geen bijzonderheden

Subversie
1l) Huidige toestand:
- in de vroege ochtend van 04 december 1990 hebben
enkele tientallen vredesaktivisten een spoorwegovergan
tuaserï de Duit'se- grens- ëïï Venlo---. gebtotóseerd- ;:• De-- a$tfsp&
was een.-protest tegen de transportettpvan- lesenüa-terike
naar Rotterdam. De 'aktievoerders hebben de. beveiliging'
van de. overgang roet draden onklaar, gemaakt. De aktivis:
ten weigerden na de komst van de politie vrijwillig op
te stappen en werden toen aangehouden. Van de een en
twintig aangehouden personen aijn er negen herkend.
E. e.a. heeft geen effekt gehad op de operatie Deforger
- er is een boekwerk verschenen getiteld "Bomvol
Gelderland" en behandelt het militarisme in de provinc:
Gelderland'. Voor sover tot nu toe bekend is worden er.
geen "schokkende" saken in vermeld.

(2) Verwachtingen :
— op 08 december 1990 zal een picket-line plaatsvinden
bij de hoofdingang van de vliegbasis Valkenburg, de
organisatie is in handen van het Leids- en Haags
Vredesplatform en richt sich tegen transport door
Nederland van Amerikaanse wapens bestemd voor de. Golf.
Verwacht wordt dat e. e. a. vreedzaam aal, verkopert...
- op 08 december 1990 sal een vreedzame de.mon.s%ratie
gehouden worden vanaf station RotterdararAle-xanderpoldei
naar het gebouw van MTMC in Capellö'-.a'aTi. d®.ï;Uss:ei. Het,
verwachte aantal deelnemers is op dit ogenblijk nog
onbekend.

3?.botage
(D Huidige toestand:

- op 03.17,45 A december' 1390 werden op h^t; F.t.,̂ t.ion Bas
twee brandbommen aangetroffen. Dese twee behoorden toe
aan de aktie, die eerdei' al was opgeëist door een tot r,
toe onbekende groep, die sich het anti-interventie-
ï:omrnand.o "de GLADIOolt jes" noemt. In de bijlage treft u
•ïtïïi uitgewerkte persverklaring aan.

( - ) Verwachtingen. :
Alhoewel het plegen van sabotage door Nederlandse anti-
militaristen,niet gebruikelijk is moet gezien het



gebeurde op 03 december 1390 en de oproep die gepubli-
ceerd is in de N N rekening gehouden worden met mogelij
vervolgakties.

d. Terrorisme
(i) Huidi/re toestand: geen bijzonderheden.

( 2 ) Verwacht in/?en :
riEA-terrorisme: de dreiging tegen Britse (militaire)
belangen in W-Europa blijft onverminderd hoog.
Golfcrisis: geen bijzonderheden

a.
b.

Spionage
Subversie

geen bijzonderheden
de dreiging van een oorlog in de
Golf en de doorvoer van US-materie
door Nederland hebben momenteel ee
tijdeliijke opleving van het anti-
railitarisme in nederland tot gevol
Enerzijds willen een aantal
aktivieten, na een periode van een
duidelijke teruggang in aktiviteit
laten sien dat het anti-rnilitarism
nog steeds levend is, anders i jds
heeft men dankaij de oorlogsdreigi
in het Midden Oosten en vooral
vanwege het vervoer van US-materie
door Nederland weer eens een
aansprekend aktie-item voorhanden.
Aangesien de .aktiebereidheid_'binne
de Beweging vrij laag is wordt
verwacht dat slechts een klein
gedeelte van komende akties direkt
gericht aal aijn tegen de Nederlan
se krijgsmacht en haar bondgenoten
h.t.l. Een groter gedeelte van de
aktiviteiten is momenteel echter
gericht tegen de Nederlandse
politiek inzake de Golfcrisis en
tegen bedrijven /maatschappijen do
wier inspanningen de troepenopbouw
in de Golf kan worden gerealiseerd
(bijv. NS en EGT) .
Het is op dit moment onwaarschijn-
lijk dab massale akties sullen
Plaatsvinden. Wel moet rekening
gehouden worden met hit- en run
akties uitgevoerd door een klein
aantal personen. De aktievormen
sullen kunnen liggen tussen knip-
kladakties en lichte sabotage. Des
akties sullen vooralsnog operatie
Deforger tot doel hebben.
Verwachte centra van anti-militar-
istische aktiviteiten si j n voorals
nog de regio's Eindhoven en
Rotterdam. Rekening moet worden
gehouden met toenemend verset tege
de doorvoer van Amerikaans legerma
terieel door nederland. Gesien de
akties die tot op dit moment -nebbe



c. Sabotage

d. Terrorisme

plaatsgevonden zijn er nog geen
doorslaggevende argumenten om de
beveiligingsmaatregelen rondom c
transporten te intensiveren.
Tot nog toe is op geen enkele wi
aantoonbaar dat de huidige anti-
militaristische aktiviteiten en
demonstraties tegen de Nederland
politiek inaake de Golfcrisis
gesteund worden door bij de
Gol'fcrisis betrokken landen of
vertegenwoordigers daarvan,
het is mogelijk dat in de naaste
toekomst meerdere lichte sabotag
akties sullen kunnen worden
uitgevoerd alhoewel deze aktievo
niet gebruikelijk is in anti-
militaristisch Nederland. Vooral
wordt verwacht dat deze akties 2
met name zullen richten op NS-
infrastructuur waardoor mogelijk
verstoringen sullen kunnen plaat
vinden in het spoorwegvervoer,
er wordt aanbevolen om een strik
controle uit te oefenen op ident
teitskaarten en toegangsbewijzen
m.n. die objekten die betrokken ;
bij de operatie Deforger.

Hoofd bureai
Lk<
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Bijlage bij CINTSUM nr. 51 dtg 04.15.00 dec. T990

PERSVERKLARING . DECEMBER

Vannacht hebben wij 3 schakelkasten van de N3, respektievelij
Boxtel en Best onklaar gemaakt met behulp van brandbommen:
het treinverkeer vanuit Du i t:-; land via Ven l o naar Botterdan w o
hierdoor ontregeld. We willen daarmee tijdelijk het militaire
transport van VS-legermaterieel naar de Golf saboteren.
Ma de invasie van Koeweit door Irak sturen de VS nu in hun te
rnilitaristiese doortastendheid aan op een derde wereldoorlog.
.De Verenigde Naties hebben zich inmiddels hierbij aangesloten
Nederland heeft zich tot voor k."r t re h-2 T standpunt /re** el-;! *
pogen Irak .door middel van een ekonomische boycot op de knieë
dwingen. In praktijk heeft Nederland de opbouw van een Amerik
legermacht in het Midden-Oosten geen strobreed in de weg gele,
Integendeel: vanaf 17 november tot half december denderen de
militaire transporten van twee komplete VS-'legereenheden door
Nederland en geen haan die er naar kraait ! i !

Onze aktie is gericht tegen de oorlogsvoering, maar dat niet
alleen:
Voor de zoveelste keer schenden de VS -met Nederland e.a. in !
kielzog- het zelfbeschikkingsrecht van volkeren, ditmaal in h>
Midden-Oosten. Voor de zoveelste keer proberen de VS hun hege;
in de wereld te bevestigen door militair geweld. Dit in een t
waarin de machtsverhoudingen sterk aan het wijzigen aijn:
De spanning tussen oost en west is afgenomen door het instort'
van de politieke systemen in de Sovjet-Unie en de voormalige
"oostblok"-landen. Derde wereldlanden, inclusief de landen in
Midden-Oosten, zien zich nu gekonfronteerd met supermachten' '('
VS, het verenigd Europa in wording, de Sovjet-Unie en Japan,) .<
onderling niet meer verscheurd worden door de oost-west tegem
ling. Over blijft een verscherpte tegenstelling tussen noord <
zuid en de VS zien voor zichzelf in "het noordelijke kamp"
politiek-militair de leidende rol weggelegd. In de strijd teg>
onwelgevallige kuren van een opkomende regionale supermacht ij
derde wereld, zoals Irak, plaatsen de VS zich in de voorhoede
hun leidersambitie aan de.hele wereld kenbaar te maken. In di<
komt de golfkrisis de VS helemaal niet 30 slecht uit.

De "edele motieven" die volgens Bush de oorlog rechtvaardigen
namelijk een halt toeroepen aan de agressie van Saddam Hoesse.
het handhaven van de internationale rechtsorde, komen daarnaai
z'n zachtst gezegd hypokriet over. Een aantal tegenspraken te:
illustratie;
- De VS vinden een invasie van Koeweit, door Irak onacceptabel
jaar geleden nog vielen dieselfde V3 Panama binnen. Daarbij
werden bij bombardementen op armenwijken in de hoofdstad ze]
20.000 mensen gedood. De gehele linkse oppositie werd vervo
gevangen gezet.

- De VS wijzen op het gevaar van het Iraakse militaire potent
Zij vergeten te vermelden dat zij dat hebben helpen opbouwei
(samen met, de Sovjet-önie-, Frankrijk e. a.) door grote wapen
ranties en een gepast stilzwijgen. Daarbij.zijn de VS zelf <
grootste militaire macht in de wereld.

- Koeweit heeft volgens de VS recht op zelfbeschikking. Hoch <



noch enig ander westers land steekt echter een poot uit wan:
in Irak f of in 7ur;>-:ije) de Koerden op hun grondgebied uit g e;
worden. De Koerden Jijn, evenals de Palestijnen, een volk d.
strijdt voor hun. historische recht op een ei;jeri land en
zelfbeschikking. De bevolking van Koeweit daarentegen besta/
voor het overgrote deel uit rijke oliesjeiks met hun familit
vele gastarbeiders uit andere landen. Het land is min of rne^
opgericht orn de westerse oliebelangen te garanderen.. Het. is.
kolonialistiese uitvinding.
De VS riskeren op dit moment een derde wereldoorlog'.' Ha vee."
financiële en diplomatieke massage hebben zij de meeste lanc
van de verenigde naties achter zich weten te .scharen; Vlak l
de invasie heeft zij Irak echter het fiat gegeven orn Koeweit
binnen te vallen. Het verweer dat die toestemming slechts ee
gedeeltelijke invasie betrof en dat se niet begrepen hadden
Irak heel Koeweit wou inpikken, is ronduit schunnig.

Het gaat de VS niet om de agressie van Irak. Het'gaat de VS op
lange termijn wei om de controle over het Midden-Oosten, een
gebied waar een groot deel van het oliereservoir zit. Op de kc
termijn vormt de aktie van Irak geen echte bedreiging. Na 10 j
oorlog is Irak aangewezen.op inkomsten uit de olie. Het sal du
toevoer van Iraakse (en Koeweitse) olie naar het westen nooit
stopzetten. De stijgende prijs van de olie kan ook niet de red
zijn voor de Amerikaanse agressie. De VS hebben Irak immers
aangemoedigd in hun streven naar een hogere olieprijs. Na'de
oorlog tussen Irak en Iran moest de Iraakse economie weer .
Opgebouwd worden, vooral door het opvoeren van de verdiensten
de olie. De VS hebben dit gesteund, . omdat .sij 'een sterk Irak i
regio van belang vonden tegenover de dreiging van Iran.'Olie
alleen is dus niet voldoende reden voor hetgeen nu gebeurt. He
gaat de VS in de eerste plaats om het bevestigen van hun macht
sitie binnen de nieuwe "post-koude-oorlog-wereldorde". De Golf
vormt het decor waarbinnen de kaarten opnieuw geschud worden.
Daarbij is de winnaar, als het aan de VS ligt, al bij voorbaat
duidelijk.

Er staan echter nog meer belangen op het spel:
De economie van de VS nadert een afgrond en een oorlog is een
klassiek middel orn de aandacht van de eigen, bevolking hiervan ;
te leiden.
Mocht het daadwerkelijk tot een oorlog komen, dan. sou dat een
stimulerende werking 'nebben op de VS-economie. Ten tweede word"!
dit. moment de aandacht afgeleid van de Intifadah, de strijd var
het Palestijnse volk voor zelfbeschikking en een eigen Paiestiv
staat. De kans dat de Arabische landen zich en b loc achter clest
strijd scharen is door de golfcrisis kleiner dan ooit. De
golfcrisis werkt als bliksemafleider en schept verdeeldheid bir
de Arabische wereld.

Once solidariteit, het moge duidelijk sijn, iaat in dit konflii-:
niet uit naar het regime van Irak, Op regionaal nivo vertoonr. .:
dezelfde machtswellust als de VS op wereldschaal. Oase oolidor:
teit gaat uit na.ar de volkeren van het Midcien-0o.-3t.en, die voor



zoveelste keer westerse inmenging moeten tolereren en die in
van oorlog ongetwijfeld de meeste slachtoffer.-: zullen tellen,
solidariteit gaat met name uit naar het. Palestijnse en Koerdi
volk die strijden voor zelfbeschikking.

We zijn ons bewust dat deze aktie de op gang gezette oorlogsir.
nerie niet stopset. We hopen wel* dat het een aanzet kan zijn
meer mensen om in verzet te komen tegen de oorlcgsvoorbereidi

Anti-interventie-kommando " de GLADIOoltJes


