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l . Situatie /Verwachtingen
a. Spionage
( l ) Huidige toeqtand;

bijsonderheden

( 2 ) Verwachtingen
geen bijzonderheden

b, Subverai^
1l) Huidige .toestand:.

- Op 20 december j . l, heeft een demonstratie
plaatsgevonden bij het EGT te Rotterdam georganisee
door het Rotterdamse Komitee "Geen oorlog in de
Golf". E.e .a , , had een vreedzaam verloop.

(2) Verwachtii
- Twéé leden van het North Atlantic De-Fence Moveme
(NAD-FM) hebben aan diverse instantiea bekendgestel
dat men van plan ie om op 28 december a. s. een
"onthekkere-aktie" uit te voeren bij de vliegbasis
Volkel. Men wil door het knippen in het hekwerk
beginnen met de ontmanteling van de vliegbasis om s<
de dag van de jaoord op de onschuldige kinderen te
herdenken. De twee hebben aangekondigd de justitie!?
koiisekwenties van hun daad niet te sullen ontlopen e
verwacht kan worden dat si j dit ook van hun eventue]
daadverwanten sullen eisen. Gesien de open aankondi-
ging van hun aktie kan de schade aan de krijgsmacht
tot een minimum beperkt blijven.
-Vanaf 201290 ie de operatie "Grand B." van start
gegaan waarbij de Amsterdamse haven wordt gebruikt
voor overslag van munitie bestemd voor d© strijd-
krachten van de Verenigde Staten en het Verenigd
Koninkrijk in het Golf gebied.
Daar in Amsterdam en dok in do ftnroidd*lijk© nabijhei
van het havengebied diverse personen wonen, die
aktief sijn OP anti-wilitarietisch gebied en
Amsterdam tevene de setel is van het platform

(3ie ook bijage I) , dat sioh richt tegen
in de Umond-regio, moet

rekening worden gehouden roet een scala v-an akties
verdachte belangstelling tot het plegen van lichte
vernielingen.



De eventuele intereese die anti- imperialistische
groeperingen in deae operatie souden kunnen hebben
wordt alö laag ingecchat , daar dese groeperingen
hun, over het algemeen wat gewelddadiger akties
meestal langere tijd tevoren plannen.
Het nag echter niet worden uitgesloten dat anti-
imperialistische aktievoerdere, tesaiuen met radlkale
antiailitaristen een aktie sullen ondernemen
-voor wat betreft het verloop van de operatie
"Def orger"kan verwacht worden dat op of omstreeks de
kerstdagen (vreclesfeest) nóg een of meerdere
vreedzame aktiec zul 3 en kunnen plaatsvinden. Mogelijk
aal dit weer in de omgeving Eindhoven kunnen
plaatsvinden daar in die periode bij Volkel toch al
aktie gevoerd gaat worden. (Naar verwachting sullen
de aktie-voerders bij Volkel dezelfden zijn die zich
eerder hebben vsrset tegen de operatie "Def orger" )
- Het Rotterdamee komitee "Geen oorlog in de Golf"
heeft voor 12 januari 1991 wederom een demonstratie
aangekondigd te Rotterdam, Als verzamelpunt is het
Blaak aangegeven . De verwachting is dat ook dese
demonstratie v'reedaaam aal verlopen.

C . Sabotage
(1) Huidig^» tpestafjd. •

geen bijaoaderheden.
(2 ) Verw_flcfet ingep :

-voorsover er tijdene de operatie "Grand B."
materieel onbeheerd sou komen te staan aijn lichte
sabotage akties mogelijk.
-voor wat betreft de operatie "Def orger" blijft de
mogelijkheid bestaan dat aktivisten lichte sabotage-
akties zullen kunnen uitvoeren. Dese aktiee sullen
echter naar alle waarschijnlijkheid gericht sijn op
de infrastruktuur van de Nederlandse Spoorwegen.

d .
Cl ) Huidige toestand ;

geen bijzonderheden

( 2 ) Verwacht lngfer> :
-FIRA-dreiging: de dreiging tegen Britse (militaire)
belangen in W- Europa blijft onverminderd hoog.
Verwacht wordt dat de P T RA op of rond de kerstdagen
een publiciteiteitrekkende aanslag sal willen
uitvoeren op het vasteland. In verband hiermee is de
alarmfase voor da Britse troepen in W-Ëuropa verhoogd
naar "amber" f dit wil zeggen dat er sprake ie van een
algemene;: terreurdreiging tegen Defensie-objekten en
-peroon**! ) .
Tn senoA.fr/Ue periode wordt vooral gedacht aan de
m«-,»ffeii.''kheid dat- de PÏKA aanslagen aal willen plegen
op personeel cl a t individueel af. groepsgewijs naar
Enge l ar.- cl sal re is en om de kerstdagen bij hun familie
door te brengen.



De FIKA-dreiging tegen de operatie "Grand B," met
n^me in de omgeving van Amsterdam valt. als seer laag
in te schatten enerzijds daar er geen Engelse
eenheden direkt 'natrokken sijn tij de overslag van d«
munitie in de haven anders i j ds daar de KiHA aans lager
lange tijd tevoren voorbereid en de operatie slechte
een korte tijdepanne zal betreffen.
-Golfcriöie.' geen bi jsonderheden.

2 . Conelnfcxff.g en aanbevelingen
a. Spionage :

geen bijaonderheden.
b. Subvarsia :

Alhoewel in de BRD sprake ie van een verharding van
de akties tegen de operatie "Deforger" is dit met
betrekking tot de Nederlandse situatie nog niet
gekonstateerd. De "uitvoerders" van de tot nu toe
gepleegde eabotage-.ak.ties aijn niet in staat geweest
om de voortgang van de operatie te belemmeren.
Met betrekking tot de operatie "Grand B." is het aan
t© bevelen om alle gevallen betreffende verdachte
belangstelling in het Amsterdamse havengebied
terstond door te geven aan de MIJD en voorts de
wacht-/ oq beveiligingsinetrukties nauwgezet na te
leven.

c . Sabotage :
in het kader van het voorkomen van sabotageakties is
het aan te bevelen om tijdens de operatie "Grand B."
de wacht- cq beveiligingiristrukties nauwgeset na te
levert .

d. Terrorisme ' :
Aanbevolen wordt om een strikte kontrole uit te
oefenen op identiteitskaarten en toegangsbewijsen met
name bij die objekten die betrokken aijn bij de
operaties "Deforger" en "Grand B.".
Aile mogelijke gevallen van verdachte belangstelling
dienen terstond gemeld te worden aan de MID.

Eeroikbaarhêiclsregeling MID gedurende de kerstperiode :

Op 24, 27,28 en 31 december 1990 :
van 08.00-16.00 u, telefoon: 070-3246605
van 16.00-05.00 u telefoon: 070-3231681

OP 22,23,25,25,29,30 december 1390 en 01 januari 1991:
op 24-uursbasis-' telefoon PI70-328165J ,

Hoofd bureau BI
02 Januari 1991 ver-schijnen tenzij Lko
ontwikkelingen een eerdere uitgave
noodzakelijk maken.



MARl NEE

"Marine? Nee!" werd MARINl-E, een samenwerkingsverband van Bijlage l bij

verschillende Anti Militaristische groeperingen 1n Amsterdam. ciNTSUM nr 55
In 1988 bestond onder verschillende Amsterdamse activisten de

behoefte aan een gestructureerde Anti Militaristische d tg 21.09.00 de<

Beweging. DU leidde tot de vorming van een organisatie,
waarin plaats was voor een eigen onderzoeksgroep (GRAM), een

eigen discussie platform (Anti Militaristles Kafe) en een

radicale actiegroep (Amsterdamse Anti Mintaristiese

Axie-AAA).
Aanvankelijk lag het in de bedoeling om de NAVO-oefening
"Reforger", die in 1989 zou plaatsvinden, als actledoel aan
te grijpen. Deze oefening werd echter afgelast, zodat men
naarstig op zoek ging naar een ander tot de verbeelding spre-
kend thema.

Besloten werd om het bezoek van marineschepen aan Amsterdam
tot centraal actiedoel te maken en een actieplatform genaamd
MARJNEE in het leven te roepen»
MAR I NEE biedt de participanten een organisatiestructuur en
een gemeenschappelijk actieperspectief. Hierbij staat het de
deelnemende groepen vrij om In het kader van een opgezette
campagne op eigen titel actie te voeren.

Binnen MARINEE zijn sinds kort drie werkgroepen actief:

- de "coördinatiegroep", die zich bezighoudt met het voor-
bereiden van vergaderingen en de coördinatie van allerlei
andere activiteiten;

- de "werkgroep gemeentepolitiek", die publicitaire activi-
teiten zal richten op de lokale overheden in de IJ-mond-
regio;

- de "axlewerkgroep", die acties zal voorbereiden.

Inmiddels zijn verschillende Anti Militaristische en vre-
desgroepen toegetreden tot MARINEE, en kan gerekend worden op
de actieve steun van rond de vijftig personen.
Onlangs gaf MARINEE een eigen "Nieuwsbrief" uit. Het is de
bedoeling dat dit 1n de toekomst vaker zal gebeuren, maar
over de uiteindelijke vormgeving en de frequentie waarmee het
periodiek zal verschijnen bestaat nog onduidelijkheid.
In principe zijn de acties die onder de noemer MARINEE worden
uitgevoerd publ1c1tiftsger1cht sn geweldloos. Binnen het
platform participeren echter activisten, voornamelijk
behorend tot de eerdergenoemde AAA en het Aktie Overleg
Haarlem, die in het geheim voorbiriiöe gewelddadige aetlis
uitvoeren. Om het platform niet te compromitteren worden
dergelijks acties meestal endêf §in ge1@g@nhe1d)snaam [
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