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Rusland

Algerije

- Militaire hervormingen: spoedige wijziging krijgsmachtdeelstructuur
- Uitbreiding NAVO door Russisch Ministerie van Defensie pragmatisch
benaderd

- Interne ontwikkelingen

RUSLAND

Militaire hervormingen: spoedige wijziging krijgsmachtdeelstructuur
De Russische Minister van Defensie, legergeneraal ̂ mp| heeft op 4 juli tijdens
een toespraak voor de Federatieraad (de Russische Bënaat) gezegd dat de
hervorming van de strijdkrachten geen uitstel duldt. Volgens hem moeten voor het
behoud van de kern van de strijdkrachten en de defensie-industrie harde,
impopulaire en soms pijnlijke maatregelen worden genomen, ^fjjjfjf maakte
opnieuw melding van het plan om in 1997-1998 de sterkte van de strijdkrachten te
verminderen van 1,7 miljoen naar 1,2 miljoen troepen. Hij kwam echter ook met
nieuwe zaken. Reeds dit jaar zouden de Strategische Rakettroepen (SRT), de
Ruimtetroepen (VKS) en de ABM-eenheden worden samengevoegd, terwijl het
Opperbevel over de Landstrijdkrachten ingrijpend zou worden gereorganiseerd en
direct onder een Plv. Minister van Defensie zou komen. In 1998 zouden de twee
krijgsmachtdelen Luchtstrijdkrachten en de Luchtverdedigingstroepen worden
samengevoegd. Op die manier zou worden overgegaan naar een structuur van vier
krijgsmachtdelen.
De aankondiging dat al in 1998 de Luchtstrijdkrachten en de Luchtverdedigings-
troepen worden samengevoegd is opmerkelijk. Twee weken geleden zei de Chef van
de Generale Staf (CGS), kolonel-generaal ^tjtjt§^, nog dat pas in 2001 een
overgang naar een structuur met vier krijgsmaöhtdèien was gepland. Het feit dat
flBHI^dit nu tegenspreekt, wekt de indruk dat de Minister zijn CGS niet volledig
bij hét opstellen van de hervormingsplannen betrekt, een indruk die wordt versterkt
door het feit dat tijdens deze cruciale periode^ ĵ̂  een hele tijd niet in Moskou
was, maar eenheden in het Verre Oosten, Siberië en de enclave Kaliningrad
bezocht.
Met de samenvoeging van de Luchtstrijdkrachten en de Luchtverdedigingstroepen
(die zijn uitgerust met luchtafweerraketten en vliegtuigen) wordt waarschijnlijk gemikt
op een rationalisatie door personeelsbesparingen, onderhoudscentralisatie en het
schrappen van doublures. Het is echter geen zaak die in één jaar kan worden
afgerond.
Met het samenbrengen van de Strategische Rakettroepen, de Ruimtetroepen en de
ABM-eenheden wordt waarschijnlijk een rationalisatie beoogd. De SRT zijn een
zelfstandig krijgsmachtdeel en zijn uitgerust met ICBM's, de Ruimtetroepen (die



direct onder de Generale Staf vallen) lanceren onbemande civiele en militaire
ruimtevaartuigen en beheren de militaire satellieten, terwijl de ABM-eenheden (die
tot de Luchtverdedigingstroepen behoren) verantwoordelijk zijn voor de strategische
"early warning'-systemen en de ABM-raketten bij Moskou.
Met deze rationalisering lijkt de defensieleiding te willen bewijzen dat zij efficiënter
met de beschikbare middelen durft om te springen en dat een eventuele verhoging
van de defensie-uitgaven, die in de pen zit, ook daadwerkelijk zinvol kan worden
aangewend.

Uitbreiding NAVO door Russisch Ministerie van Defensie pragmatisch benaderd.
Kort voor de NAVO-topontmoeting in Madrid heeft de Russische legerkrant Rode
Ster, de spreekbuis van het Russische Ministerie van Defensie, een commentaar
gepubliceerd waarin een zakelijke en realistische visie op de uitbreiding van de
Alliantie en op een eventuele reactie van Russische zijde wordt verwoord. Ruslands
negatieve opstelling tegenover uitbreiding van de NAVO blijft in principe
gehandhaafd, maar, zo stelt de krant, Rusland dient daar slechts op één manier op
te reageren. Gegeven het feit dat uitbreiding hoe dan ook plaatsvindt, zou Rusland
het meest gebaat zijn bij het voeren van een kalme, gebalanceerde politiek waarin
voor "hysterie" geen plaats is en waarin rekening dient te worden gehouden met
Ruslands belangen op de lange termijn.
Vóór november 1996 waren de commentaren van het Russische Ministerie van
Defensie in zijn media op eventuele NAVO-uitbreidingeveneens gematigd en
zakelijk van toon. Minister van Buitenlandse Zaken^m^daarentegen liet zich in
fel negatieve bewoordingen over de op handen zijnde uitbreiding uit. Toen de
discussie hierover en het onderhandelingsproces tussen de NAVO en de Russische
Federatie eind vorig jaar intensiever werden, groeide het belang van
eenstemmigheid inzake NAVO-uitbreiding. Een succesvolle orkestratie door

resulteerde erin dat het Ministerie van Defensie en zijn media zich
voegden naar de algemene beleidslijn waarin uitbreiding als een historische fout en
een bedreiging van de Europese veiligheid wordt gezien. Nu de Stichtingsacte en de
uitnodiging aan drie landen om lid van de NAVO te worden een feit zijn, is er voor
het Russische Ministerie van Defensie geen noodzaak meer zijn opinie ten aanzien
van de NAVO scherp te formuleren en zal het - naar het zich laat aanzien -
terugkeren naar zijn eerdere, meer realistische standpunt.
Met zijn pragmatische benadering lijkt het Russische Ministerie van Defensie het
eigen personeel uitdrukkelijk te willen voorhouden dat Rusland niets te winnen heeft
met overspannen reacties op de uitbreiding van de NAVO.

ALGERIJE

Interne ontwikkelingen _
Premier4MH) heeft, na de formatie-opdracht van president ̂ Hl op 25 Jun'
een coalitiekabinet gepresenteerd. De presidentsgezinde partij RND (Beweging voor
Nationale Democratie) domineert de coalitie, die verder bestaat uit FLN (Front voor
Nationale Bevrijding) en de gematigd islamitische MSP (Beweging voor een
Vreedzame Samenleving, voorheen Harnas). Ondanks kritiek van FLN en MSP op



het functioneren van ̂ MH)was net aar>bod van gedeelde regeringsverantwoor-
delijkheid kennelijk voldoende om de bezwaren tegen een nieuwe termijn voor de
premier te laten varen.
Zoals verwacht, en in lijn met de verkiezingsuitslag, heeft RND zich de meeste
ministersposten (20 van 28) toegeëigend. Hieronder zijn de belangrijkste posten:
Buitenlandse Zaken, Binnenlandse Zaken, Justitie, Financiën en Defensie (dat in
handen van 4MH^ blijft). MSP en FLN werden elk vier ministersposten en drie
staatssecretariaten toebedeeld. Zo kreeg MSP onder andere het ministerie van
Industrie en Hervormingen, dat verantwoordelijk is voor de sanering van
staatsbedrijven, privatisering van gezonde staatsbedrijven en het sociale plan voor
overtollige arbeiders. FLN kreeg onder meer het ministerie van Huisvesting, dat
wordt geconfronteerd met een tekort van ca. 2 miljoen huizen, alsook het ministerie
van Landbouw, dat hervormingen moet gaan treffen om de voedselproductie en de
agrarische werkgelegenheid op peil te kunnen houden. Deze portefeuilleverdeling
betekent dat FLN en MSP de moeilijke taak hebben ingrijpende en impopulaire
maatregelen te treffen, noodzakelijk om de Algerijnse economie en sociale structuur
te hervormen. Dit zal ongetwijfeld sociale onrust met zich brengen, die zich dan
primair tegen de FLN en MSP zal richten. Het is dan ook een handige manoeuvre
van premier 4NHHIom cle directe politieke verantwoordelijkheid voor de
hervormingen in genoemde sectoren aan FLN en MSP te laten.
Wat de veiligheidssituatie betreft, nu de verkiezingen goed zijn afgesloten en het
coalitieakkoord een feit is, dient het volgende. Het regime heeft op 4 juli jl. de staat
van beleg, van kracht sinds februari 1992, ingetrokken, maar dit laat onverlet dat de
vrees voor terroristische aanslagen groot blijft. De geleidelijke afbouw van de
grootschalige veiligheidsinspanning van toepassing tijdens de parlements-
verkiezingen van 5 juni jl. maar die niet langer was op te brengen, heeft ertoe geleid
dat het aantal terroristische aanslagen wederom is toegenomen. Sinds 5 juni jl. zijn
bij dergelijke aanslagen, die merendeels nabij Algiers plaatsvinden en door het
bewind worden toegeschreven aan islamitische extremisten, al meer dan 250
mensen omgekomen.
De jongste inlichtingen dzz. wijzen uit dat de Algerijnse legertop deze zomer in de
kuststreek rekening houdt met (een golf van) terroristische aanslagen, vooral (auto-)
bomaanslagen. De strijdkrachten die zijn ontplooid rond de steden en andere druk
bezochte centra aan de kust zijn inmiddels in de hoogste staat van paraatheid
gebracht. Daarnaast zijn extra veiligheidsmaatregelen getroffen in de nabijheid van
de stranden, zoals intensievere bewaking van objecten en opgevoerde controles.
Hoewel wordt verwacht dat van de extra veiligheidsmaatregelen een zekere
preventieve werking zal uitgaan, blijft de dreiging voor terroristische bomaanslagen,
vooral in de kuststreek, hoog. De strategie van met name de extremistisch
islamitische GIA blijft er onverminderd op gericht met nietsontziend geweld te pogen
Algerije te destabiliseren en uiteindelijk een islamitisch regime te vestigen.
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