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VERTROUWELIJK BLAD a 1 
MAAND: MAART 1977 
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In het tweede nummer van het blad van het Rood Verzetstront (zie mu

tatie 04-01-77) werd o.m. de doelstellingen van deze organisatie be

kend gemaakt: 

"1°a hulp te bieden aan bevolkingagroenen die zich verzetten te~en de 

huidige machtsverhoudingen, de toenemende repressie en het opkomend 

facismeJ 

2°: bekendheid te geven aan de wijze van verzet van verschillende 

groeperingen en de daar tegenovergestelde repres~ie; 

3°: dirakte hulp te verlenen aan hen die door bun verzet of aktieve 

solidariteit in aanraking zijn gekome~ of dreigen te komen met justi

tiële autoriteiten; 

4°: het bestuderen, analyseren en doorgeven van gevolgde taktieken met 

het doel het verzet te sterken en van begane fouten te leren; 

5°: het onderzoeken en aan de kaak stellen van de praktijken van de 

diverse inlichtinge~ en veiligheidsdiensten," 

Deze doelstellingen vertonen buitengeuoon veel overeenkomst met die 

van de voormalige Rode Hulp: slechts het "laten onderduiken van Rkti

visten of deserteurs" en: "deze maatschappij vernietigen met behulp 

van links geweld" heeft in de versie van het Rood Verzetsfront plaats 

moeten maken voor "direkte hulp verlenen" en respectievelijk "verzetten 

tegen de huidige machtverhoudingen". 

Verder wordt in het periodiek ingegaan op de "anifestatie van het RVF 

op 25 januari j .1. in de Brakke Grond te A'Tisterdnm, waar gt·~rpro··en 

werd over de Internationale Conventie ter bestri jciinr, van het terro

risme, zoals dit te ~traatsburg is voorgelegd aan de diverse landen. 

Ook wordt de (in de Staatscourant gepubliceerde) t~ak van de Informa

tiecentrale Bijzondere Zaken van de c.n.I. uit de doe:<en gedaana "het 

registreren van gegevens dienstig voor het ophelderen en zo mogelijk 

voorkomen van georganiseerde misdrijven van terroristische ao.rd." 

(hetgeen o.m. bij deze ge ~chiedt). 

De Italiaanse politie heeft op 6 maart 1977 een ernstige bomaanslag 

weten te voorkomen. Van een onbekende had zij een tip ~kregen dat in 

een volle trein die op het Tiburtina-station in Rome ~ou aankomen, een 

bom was aangebracht. In een der toiletten werden zeven bijeengebonden 

staven dynamiet gevonden. 

Inmiddels heeft de in Italië verboden extreem-rechtse terroristische 

beweging "Nieuwe Orde" ( Ordine Nueve) de Verantwoordelijkheid opgeëist 

voor de mislukte aanslag. Mogelijk was het een poging om premier An

dreotti te vermoorden; hij zou met een andere t~ein on het station ar

riveren, kort na de aankomst van de trein met de bom. 
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-----------------------------------------------------
Bekend is geworden dat de hierna te noemen Palestijnse terroristen 

het Midden-Oosten hebben verlaten met het doel in Europa een ter

roristische actie voor te bereiden of te plegen: 

{ook wel: 

Runtis/Nablus district, in bezit van 

een Jordaans paspoort nummer tillilt afgegeven op 28.4.76 te Damascus~ 

geboren in Karayat/Nablus di~trict, in het be

zit van een Ugandees paspoort nummer - afgegeven op 20.2.76; 

(ook wel: VLK 

1479X) geboren in - te Tel/Uablus district, in het bezit van een 

Jordaans paspoort t.n.v. een Cypriotisch paspoort t.n. 

v. en een Lybisoh reisdocument voor Palestijns' 

vluchtelingen nr. tllllt afge~even op 9.9.72 door de Lybische Arabi-

sohe Republiek t.n.v. eerdergenoe~de • 
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In het. ~Prstvolgende CV'1!"7.icl.t, Ja:'; .,~1 gaan ove!" de :raaan ~~ en 
april, L,ei P'1 jur•i 197 7 , .. .,. ~en ·tit.:.r",brt-ici versl;g wc"riP~ 
o;Jg(>!lOmen "WP:· dP e"l"'UT"f'=·ri ... ~P.ro ir· è~ Pur.t f'li Boven·~mi1d.e. 
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