Ingok-nvir

Ministerie vah Defensieïetmenis
™iaied
toestemming
van

Hfd Afd
IN L/'
CHEF VAN DE GENERALE STAF / BEVELHEBBER DER LANDSTRIJDKRACHTEN VEIL
Veiligheid
Ex.Hr.; \_ g
Afdeling
Men wordt verzocht bij beantwoording, datum en
nummer van deze brief nauwkeurig te vermelden

Postadres: Thérèse Schwartzestraat 15
Telefoon: 070-245370/070-735735
uw kenmerk

ons nummer
082/5/R/75/Geh

uw brief van

bijlagen: 1

Aan

's-Gravenhage,

20 ME! 1375

Verzendlijst

onderwerp: Warschaupakt en Joegoslavië
Civiele Verdediging

Ten vervolge op mijn rapport 082/5/A/Conf van 5 april 1974
bied ik U hierbij het Supintrep Civiele Verdediging in de
Warschaupakt Staten en Joegoslavië aan.

Typ : S.J.
Coll:

DE CHEF VAN DE GENERALE STAP
VOOR DEZE:
HET HOOFD VAN DE SECTIE INLICHTINGEN A
DE LUITENANT-KOLONEL

VERZENDLIJST behorende bij brief CGS van

20 HES ^75

nr

082/5/R/75/Geh

Ex.Nr.

ex.nr.bijlagen

C- 1 Lk
NT C
C-KMar (bur 2.2.)
IGDKL
Dir HKS
Gouv KMA
C-SMID
C-KMC
NMR Neth SHAPE
NKR Neth AFCENT
(NL) Senior National Officer
NORTEAG

1
2
3
4
5
6
7
8

1 t/m 5
6

9
10
11

12
13
14
15

Lulamat Warschau
Lalumat Belgrado
HPMV d. t.v. VCS

12
13
14

16
17
18

15
16
17
18.

19
20
21
22
23

i .a.a. :
Cs(L)lGK
Voorz CVIN
Hfd MARID
H f d LUID
Hfd BVD
Cs Civ Verdediging
Min Buza/OE
Intern;
CGS
Plc CGS
SC I
SC II
Hfd Afd OPN
Hfd Afd PL
Hfd Afd TE
Hfd Sectie AZ
Hfd Sectie JZ-B
Afd INL
Archief

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

29
30
31
32
33-34

7
8
9
10

11

24
25
26
27
28
29

30
31
32
33
34
35
36 t/m 60

EX
QB2/5lRJ75Jconf

MINISTERIE VAN DEFENSIE
GENERALE
STAF
AFD
INLN/VEIL

WARSCHAUPAKT
EN

JOEGOSLAVIË
CIVIELE

VERDEDIGING

SUPINTREP

CONFIDENTIEEL
DATUM VAN UITGIFTE
20 mei 1975

VERZENDLIJST behorende bij brief CGS van J^j JULI 1975
nr OP 2/5-A;/7r
C- 1 Lk
NTC

(5x)

C-KMar (bur 2.2)
IGDKL
Dlr'HKS
Gouv KMA
C-SMID
C-KMC
HMR Neth SHAPE
NMR Neth AFCENT

(NL) Senior National Officer NORTHAG
Lulamat Warschau
HPMV d.t.v. VCS

i.a.a.:
GS(L) IGK
VGS
Voorz CVIN
Hfd MARID
Hfd LuID
Hfd BVD

Cs Civ Verdediging
Min BuZa/OE
intern:
CGS
Plv CGS
SC-I
SC-II
Hfd Afd
Hfd Afd
Hfd Afd
Hfd Sie
Hfd Sie
Afd INL
Archief

OPN
PL
TE
AZ
JZ-B
(25*)
(2x)

l

.CONFIDENTIEEL

•A. INLEIDING

Als een integrerend deel van de totale verdediging wordt in
de Warschaupaktlanden veel aandacht besteed aan de civiele
verdediging.
De civiele verdediging omvat een systeem van defensieve
maatregelen, in vredestijd uitgevoerd, met als doel de bevolking en de economisch belangrijke objecten te beschermen tegen de gevolgen van massavernietigingswapens en natuurrampen.
Na een vijandelijke aanval of natuurramp moet onmiddellijk
kunnen worden "begonnen met het uitvoeren van de noodzakelijke
reddings- en herstelwerkzaamheden.
Voor het uitvoeren van deze werkzaamheden beschikken de staven
voor de civiele verdediging over militaire en/of niet-militaire
eenheden - in dit supintrep civiele-verdedigingseenheden genoemd-, welke kunnen worden vergeleken met de organisatie voor
bescherming van de bevolking en het korps mobiele kolonnes in
Nederland,
Het doel van dit supintrep is op grond van de beschikbare gegevens een overzicht te geven van de taak, organisatie en eenheden waarover beschikt kan worden om hulp te verlenen aan de bevolking en de economisch belangrijke bedrijven te beschermen of
te herstellen.
Voorts zal aandacht worden besteed aan de individuele opleiding
van de bevolking en de opleiding voor het optreden in bovengenoemde eenheden.

B, SOVJET-ÏÏNIE

1. Algemeen
De Crrashdanskaja Oborona (GO) omvat een systeem van verdedigingsmaatregelen die tot doel hebben de bevolking en de
economie te beschermen tegen de gevolgen van aanvallen met
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kern-, biologische en chemische wapens, alsmede tegen de
gevolgen van natuurrampen.
De te nemen maatregelen hebben tevens tot doel het uitvoeren van de noodzakelijke reddings- en herstelwerkzaamheden te waarborgen.
2. Verantwoordelijkheden
Op het hoogste niveau Is het Presidium der Opperste Sovjet
verantwoordelijk voor de GO. Het ministerie van Defensie is
belast met het uitvoeren van de maatregelen, waarvoor dit
ministerie de beschikking heeft over een staf voor civiele
verdediging.
Op alle bestuurlijke niveaux zijn voor de organisatie en
voorbereiding van de GO, afhankelijk van het niveau, de ministeries, departementen, Volksraden of uitvoerende comité"1 s verantwoordelijk.
In de fabrieken, bedrijven, kolchosen en instellingen zijn
hiervoor de respectievelijke directeuren verantwoordelijk.
De baeisorganisatoren voor de GO zijn de Locale Raden en hun
uitvoerende comité's.
De chef van de GO van een stad (in de regel de voorzitter van
de Uitvoerende Raad) heeft bevelsbevoegdheid over de chefs
van de GO der stadswijken, de evacuatiecommissie, het
Rode Kruis/de Rode Halve Maan, en de voorzitters van de comité' s van de sociale verenigingen en genootschappen van die stad,
Ieder Militair District beschikt over een Staf voor Civiele Verdediging. Een van de belangrijkste taken van deze Staf is het
coördineren van de civiele-verdedigingsmaatregelen met de militaire autoriteiten, o.a. PVO (luchtverdediging) en de Oblaat )
Autoriteiten.
J. Eenheden
In de Sovjet-Unie kunnen twee typen eenheden voor de GO worden
onderscheiden, te weten;
- militaire eenheden en
- niet-militaire eenheden, waaronder diensten voor GO.
) Oblast = provincie
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a. Militaire eenheden voor de GO

De militaire eenheden voor de GO ressorteren rechtstreeks onder de civiele-verdedigingsstaven van de
Militaire Districten.
Deze eenheden hebben tot taak s
- het in rampgebieden uitvoeren van ontsmettings- en
reddingswerk en het uitvoeren van herstelwerkzaamheden
aan voor de nationale economie belangrijke objecten}
- het bestrijden van de gevolgen van natuurrampen en
branden;
- het bestrijden van diversanten- en sabotagegroepen.
De sterkte van deze eenheden varieert per Militair District. De totale sterkte wordt geschat op 35*000 man
(± 2.000 per MD). Het is niet uitgesloten dat dit uitsluitend de vredessterkte betreft.
De partij-organisaties van de militaire eenheden onderhouden contact met de Locale Raden en plaatselijke partijorganisaties. Zij hebben tevens tot taak het maken van propaganda voor de GO "bij de bevolking.
De officieren van deze eenheden worden opgeleid op de militaire school voor civiele verdediging in Moskou of op
de hogere school voor civiele verdediging in Leningrad.
t>« Niet-militaire eenheden voor de GO
(t) De niet-militaire eenheden voor de GO treffen we aan
in fabrieken, bedrijven, kolchosen en instituten.
De belangrijkste taken van deze eenheden bestaan uit:
- het evacueren van werknemers;
- het uitvoeren van reddings- en bergingswerk en
- voor bepaalde objecten het evacueren van het gehele
object.
Bij deze niet-militaire eenheden staat de bescherming
van het personeel op de eerste plaats.
Deze eenheden of detachementen kunnen voor het uitvoeren van genoemde taken zijn onderverdeeld in eens
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- verkenningseenheid;

- verbindingseenheid;
- medische eenheid;
- ontsmettingseenheid;

- eenheid voor inrichting en onderhoud van schuilplaatsen;
- brandweereenheid;

- reddingseenheid en
- voor bepaalde bedrijven in een veterinaire
eenheid.
De sterkte en samenstelling van deze eenheden is
afhankelijk var. de grootte en belangrijkheid van het
object. In grote objecten kunnen tevens eenheden worden
aangetroffen die belast zijn met de handhaving van de
orde en het tegengaan van plunderingen. In vele gevallen
wordt dit gedaan door de fabrieksmilitie.
(2) Diensten voor de GO

In steden, stadswijken en dorpen wordt niet gesproken
over eenheden maar over diensten voor de GO. De Chef
van de GO wordt geadviseerd door de evacuatiecommissie,
de DOSAAF x) en het Rode Kruis/Rode Halve Maan. Zijn
staf heeft de beschikking over de onderstaande (ondergeschikte) dienstenj
- alarmerings- en verbindingsdienst;
- medische dienst;

- een dienst voor handhaving van de openbare orde;
- een dienst, belast met inrichting en onderhoud van
schuilplaatsen;
- een brandweerdienst;
- een technische dienst voor herstelwerkzaamheden;
- een reddingsdienst;
- een transportdienst;
x)

DOSAAF - Vereniging ter ondersteuning van het Leger, de
Luchtmacht en de Vloot.
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- een voedseldienst;

- een energiedienst;
- een ontsmettingsdienst voor gebouwen en
- een ontsmettingsdienst voor personeel en
kleding.
De diensten, welke zijn georganiseerd in de stadswijken, hebben ongeveer dezelfde samenstelling.
4. Opleiding
Sinds 1950 is een GO-opleiding verplicht voor mannen van
16-60 jaar en vrouwen van 16-55 jaar.
ledere Sovjet burger krijgt een basisopleiding van 20 uur.
De jongeren krijgen deze opleiding reeds op school, terwijl
de ouderen worden opgeleid in het Centrum voor Civiele Verdediging van de stad of de stadswijk.
Het onderwijzend personeel, dat is "belast met het geven van
' deze opleiding aan de jongeren, krijgt naast de basisopleiding een applicatiecursus van 16-55 uur.
Het leidinggevende personeel van GO-eenheden, detachementen
of diensten wordt opgeleid op de School voor Civiele Verdediging van de stad, het Oblast of op de Hogere School voor
Civiele Verdediging in Leningrad.
De DOSAAP is nauw betrokken bij de opleiding van de bevolking en de opleiding van het personeel van de niet-militaire
eenheden en diensten.
Ook tijdens de pré-militaire opleiding krijgt de jeugd nog
een GO-opleiding. Deze opleiding wordt gegeven door de
DOSAAP, De DOSAAP, die ook assisteert bij de vorming van de
GO-eenheden, organiseert in steden en op scholen GO-bijeenkomsten of tentoonstellingen (welke dagen, weken of zelfs
maanden kunnen duren.)
5* In s t ruc t i e pro gr amma.'_s
De instructieprogramma's omvatten?
- werking en uitwerking van massavernietigingswapens;
- de bescherming tegen de gevolgen van deze wapens;
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- individuele en collectieve beschermingsmaatregelen;
- gebruik van beschei*mingsmiddelen;
- wijze van optreden in besmette gebieden, en
- plichten van bevolking bij vijandelijke aanvallen,
zoals de wijze van alarmeren.
Het theoretisch onderwijs wordt aangevuld door een praktische opleiding in de vorm van oefeningen.
6. Uitrusting van de bevolking
Men streeft er naar de gehele bevolking te voorzien van:

- een gasmasker;
- beschermende kleding;
- medicijnen en
- ontsmettingsmiddelen.
In hoeverre deze uitrusting inmiddels over de gehele bevolking is verspreid, ie niet bekend.

C. POLEN

1. Algemeen
In Polen dient - in het kader van de landsverdediging - bij
de civiele verdediging ook de territoriale verdediging te
worden betrokken, aangezien beide facetten in elkaar overvloeien»
Bij de voorbereiding voor de landsverdediging wordt een
onderscheid gemaakt tussen:
- de militaire voorbereiding en
- de economische voorbereiding.

a. De militaire voorbereiding
De militaire voorbereiding omvat het waarborgen van de
territoriale verdediging door de strijdkrachten die
aijn belast met de luchtverdediging, de kust- en de
grensverdediging en het bestrijden van lucht- en zeelandingseenheden.
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Mët het uitvoeren van deze taken zijn belast»

- de luchtverdedigingstroepen;
- de "binnenlandse troepen;
- de grenstroepen}
- de territoriale verdedigingstroepen (OTK) en
- andere militaire eenheden.
De "bataljons en regimenten van de OTK worden in hun
eigen Wojewodschap (provincie) ingezet met de eenheden voor de civiele verdediging voor de bescherming
van de "bevolking.
De QTK-eenheden zijn voornamelijk "belast met het uitvoeren van reddingsakties, het beschermen en de verdediging
van belangrijke objecten alsmede het handhaven van de
openbare orde.

b. De economische voorbereiding
De economische voorbereiding omvat het waarborgen van het
economische en staatsbestuursapparaat op een dusdanige
wijze, dat het economische leven en het staatsbestuursapparaat in geval van oorlogshandelingen kunnen blijven
functioneren.
Om dit te kunnen verwezenlijken zijn hiervoor in bepaalde
economische sectoren ontwprpen en plannen opgesteld alsmede eenheden geformeerd die - in samenwerking met organen
van de territoriale verdediging - zich voorbereiden tegen
de gevolgen van massavernietigingswapens en bescherming
van de bevolking.
i
Tot bovengenoemde eenheden behoren:
- plaatselijke eenheden voor de civiele verdediging (TOS)j
- bedrijfseenheden voor de civiele verdediging (ZOS);
- speciale eenheden voor de civiele verdediging (SOS).
2» Organisatie
De algemene verantwoordelijkheid voor de civiele verdediging
berust bij de Ministerraad, die de beschikking heeft over een
Comité voor Landsverdediging (KOK).
Het KOK heeft de leiding en organisatie van de nationale verdediging. De minister van Defensie, die tevens plaatsvervangend
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voorzitter van het KOK is, is belast met de uitvoering van
de landsverdedigingsaangelegenheden die betrekking hebben
op de strijdkrachten, de defensieplanning, besluiten en
richtlijnen van de Ministerraad en het KOK.
De plaatsvervangend minister van Defensie is zowel Hoofdinspecteur van de Territoriale Verdediging al s Chef van de
Civiele Verdediging. Zijn Staf voor Civiele Verdediging is
het Inspectoraat voor de Civiele Verdediging.
In de Vojewodschappen, Powiats , steden en stadswijken sijn
de voorzitters van de Uitvoerende Raden verantwoordelijk voor
de civiele verdediging.
De uitvoering is in handen van de militaire staven, behalve
in de stadswijken, waar de verdedigingscomité>ls met de uitvoering zijn belast.
Voor aangelegenheden, die betrekking hebben op de landsverdediging, zijn echter de militaire staven weer leidinggevende
organen van de Volkaraden. Door dit systeem is een basis gelegd, die een uniforme defensieleiding van het land garandeert.
In gemeenten en dorpen zijn de burgemeesters verantwoordelijk,
terwijl de civiele-verdedigingsstaven of commandanten van
civiele-verdedigingseenheden met de uitvoering zijn belast.
In de fabrieken, bedrijven en instituten berust die verantwoordelijkheid bij de directeur van het object, die op zijn beurt
weer wordt bijgestaan door de commandant(en) van de civiele
verdedigingseenhe(i)d(en).
3. Eenheden en taken
a. De territoriale verdedigingseenheden zijn eenheden
die kunnen worden ingezet voor het uitvoeren van territoriale verdedigingsopdrachten voor aowel directe als
indirecte ondersteuning van de gevechtshandelingen van de
operationele eenheden.
In vredestijd hebben de OTK-eenheden tot taak de operationele eenheden te ontlasten van die werkzaamheden, die
niet onmiddellijk met de gevechteopleiding samenhangen.
In oorlogstijd dienen zij de mogelijkheid tot mobilisatie en
x) Powiat= administratieve indeling van het land,groter dan een
stad en kleiner dan een provincie.
CONFIDENTIEEL

-CONFIDENTIEEL

-11-

ontplooiing van de operationele eenheden te waarborgen door:

- het "beveiligen en verdedigen van "belangrijke militaire objecten;
- het ondersteunen van de operationele eenheden;
- het uitvoeren van partizanenakties in door de vijand bezet
gebied;
- het bewaken van aan- en afvoerwegen;
- het verrichten van geniewerkzaamheden;
- het regelen van het verkeer;
- en 'het ondersteunen van de civiele-verdedigingseenheden.
De organisatie, sterkte en aard van de OTK-eenhoden, hun bewapening» uitrusting, taak en commandostructuur, alsmede de
ligging van de eenheden is over het algemeen aangepast aan
de administratieve indeling en aan de behoeften van de civiele verdediging.
b. De plaatselijke eenheden voor civiele verdediging (TOS) zijn
eenheden die plaatselijk worden ingezet.
Zij ressorteren onder de plaatselijke verdedigingscomité's
van de Volksraden.
Afhankelijk van de plaatselijke omstandigheden kunnen de
TOS-eenheden zijn samengesteld uit de onderstaande diensten:
- medische diensten;
- veterinaire diensten;
- verkenningsdiensten;
- ontsmettingsdiensten;
- brandweerdiensten;
- technische hulp- en reddingsdiensten;
- diensten voor schuilplaatsen en schuilkelders}
- diensten voor handhaving van de openbare orde;
- diensten voor alarmering en
- voedseldiensten.
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De samenstelling en uitrusting is afhankelijk van de taak
van de eenheden.
Het personeel van de TOS-eenheden kan 'bestaan uit dienstplichtigen, die door omstandigheden (medische of sociale indicaties)
niet worden opgeroepen voor het verrichten van aktieve dienst
binnen de strijdkrachten.
Dit personeel wordt voor deze dienst (die drie jaar duurt)
aangewezen door de plaatselijke militaire staven.
c. De ZOS-eenheden zijn eenheden voor de civiele verdediging,
welke zijn bestemd voor inzet binnen een fabriek, bedrijf of
instituut.
Hun samenstelling, sterkte en uitrusting is afhankelijk van
de grootte en belangrijkheid van het object; de sterkte kan
variëren van 20-400 man.
d. De SOS-eenheden zijn eenheden voor die diensten, welke niet
worden verricht door de TOS- of ZOS-eenheden.
Deel van deze SOS-eenheden kunnen uitmaken}
- eenheden voor aanleg van telefoonverbindingen,
energie- en verbindingsknooppunten;
~ technische-hulpeenheden;

- eenheden voor watervoorziening;
- medische eenheden en
- mobiele hersteleenheden.
4. Opleiding
Het vervullen van diensten:
- bij de strijdkrachten;

- bij de civiele- verdedigingseenheden;
- in de militaire distrikten en het deelnemen aan:
- de bescherming van de bevolking en
- het uitvoeren van diensten voor de verdediging van het land*
Dit is een grondwettelijke verplichting van iedere burger van
de Poolse Volksrepubliek.
De verdedigingsvoorberelding van de jeugd in de leeftijd van
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16-23 jaar vindt plaats op de basisscholen, middelbare scholen,
hoge-scholen en universiteiten, waar dit als een verplicht
vak in het lesrooster is opgenomen.
Op de middelbare scholen neemt de opleiding in totaal ongeveer
200 uur in beslag, waarvan 100 uur wordt besteed aan de militaire opleiding.
Werkende jongeren kunnen "vrijwillig" aan deze opleiding deelnemen, die wordt gegeven door het bedrijf waar zij werken.
Het personeel van de civiele-verdedigingseenheden

kan maximaal

voor een periode van drie jaar worden opgeroepen voor het volgen van een opleiding (in ieder jaar of een periode van maximaal 60 dagen voor het houden van oefeningen, of maximaal 30
dagen voor het volgen van een cursus in een opleidingskamp).
Voor het bijhouden van de bekwaamheden voor bovengenoemde eenheden kan het personeel worden opgeroepen voor een periode van
maximaal 15 dagen per jaar. Indien betrokkenen reserve militairen zijn kunnen zij worden opgeroepen voor een periode van
twee maanden per jaar om hun vaardigheden bij te houden in de
militaire eenheden, die een taak hebben bij de civiele verdediging (OTK-eenheden).
In geval van oorlogsdreiging kan het personeel van de civieleverdedigingseenheden worden ondergebracht in kazernes,
Bij de opleiding van het personeel en ds bevolking wordt nauw
samengewerkt met de LOK (Liga voor Landsverdediging), de MO
(politie), de ORMO (reserve militie), de strijdkrachten en
de KOR (Clubs van reserve officieren).

D. OOST-DUITSLAND
1. Algemeen
Onder leiding van de Voorzitter van de Ministerraad is de minister van Binnenlandse Zaken verantwoordelijk voor de civiele
verdediging.
Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft de beschikking over
een Staf voor Civiele Verdediging

waaronder de civiele-

verdedigingsstaven van de Bezirken, Kreisen en steden ressorteren,
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Aan het hoofd van deze staven staan officieren van de NVA,

De staven aijn belast met de planning, coördinatie en
uitvoering van de civiele-verdedigingsmaatregelen.
In de gemeenten en in grotere economische objecten berust
de leiding van de civiele verdediging bij een comité voor
civiele verdediging.
Op alle niveaux wordt nauw samengewerkt met:
- de "Kampfgruppen der Arbeiterklasse";
- de GST ("Gesellschaft für Sport und Technik");
- het Rode Kruis;

- de beroeps- en de vrijwillige brandweer;
- de reservistenverenigingen van de NVA.
Bij rampen, crises en oorlogsgevaar zijn de civiele-vérdedigingsorganisaties verplicht samen te werken met de militaire
eenheden van de FVA, de veiligheidstroepen, de Bereitschaftspolizei, de Transportpoliisei en de plaatselijke eenheden van
de Volkspoliaei,
2. Eenheden en taken
Er zijn in Oost-Duiteland drie typen eenheden voor de civiele
verdediging, te wetens
~ civiele-verdedigingseenheden;
- zelfbeschermingscomité's en -groepen en
- bedrijfsbeschermingscomitd's en -groepen.
Civiele-verdedigingseenheden zijn georganiseerd in steden,
overheidsinstellingen en in grote bedrijven.
De eenheden kunnen zijn samengesteld uit:
- brandweergroepen;
- ontsmettingsgroepen;
- verkenningsgroepen;

- herstelgroepen, enz.
De zelfbescherraingscoinité"1 s en -groepen zijn opgericht in wooncentra en hebben als belangrijkete taak de bevolking in hun

CONFIDENTIEEL

CONFIDENTIEEL

-15-

woongebied (2.000-5.000 pers.) te beschermen tegen de gevolgen van natuurrampen en massavernietigingswapens.
De bedrijfsbeschermingscomité*1 s en -groepen staan onder
leiding van de directeur van het object. Deze organisaties
kunnen, afhankelijk van de behoefte, als bovenstaand zijn
samengesteld.
De civiele-verdedigingseenheden, alsmede de bedrijfsbesohermingsgroepen, kunnen ook op andere plaatsen worden ingezet.
De zelfbeschermingsgroepen zijn gebonden aan hun woonwijk.
Binnen het kader van de territoriale verdediging, waaronder
de civiele verdediging valt, worden de civiele-verdedigingseenheden ingezet door de "Zentrale Einsatzleitung" van de
nationale verdedigingsraad*
Onder deze Zentrale Einsatzleitung ressorteren weer de
Bezirk Einsatzleitungen, waaronder de Kreis Einsatzleitungen
vallen.
De Chef van de Deutsche Volkspolizei ia als lid van de Kreis
Einsatzleitung verantwoordelijk voor de territoriale verdediging, alsmede voor de civiele verdediging.
3. Opleiding
In Oost-Duitsland begint de civiele-verdedigingsopleiding
reeds in de zesde klas van de lagere school. Op de hogere
scholen en universiteiten wordt -buiten het lesrooster om nog een opleiding gegeven in een opleidingscentrum van de
GST of de civiele verdediging.
De bevolking, mannen van 16-65 jaar en vrouwen van 16-60 jaar,
krijgt een opleiding in het bedrijf waar hij of zij werkt.
Het niet-werkende deel van de bevolking krijgt een opleiding
in hun woonwijk.
Op de Centrale School voor Civiele Verdediging worden leidinggevende functionarissen, leiders van de civiele verdediging van
Bezirken en Ereisen, instructeurs en overheidsfunctionarissen,
die uit hoofde van hun functie met de civiele verdediging zijn
belast, opgeleid.
De duur van deze laatste cursussen kan variëren van vijf dagea
tot vier maanden.
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Topfunctionarissen kunnen applicatiecursussen volgen aan
de Hogere School voor Civiele Verdediging in Leningrad (STl).
Aan de civiele verdedigingsscholen van de Bezirken worden
opgeleid: leiders van civiele verdedigingscomité's, functionarissen - belast met de inzet van civiele-verdedigingeeenheden -, voorlichtingspersoneel en politieke functionarissen
van de civiele verdedigingseenneden.

E. TSJECHOSLOVAKIJE

1. Algemeen
Het Federale ministerie van Binnenlandse Zaken is verantwoorde
lijk voor de civiele verdediging, waarvoor dit ministerie de
beschikking heeft over een Algemene staf voor civiele verdediging.
De twee deelrepublieken hebben eveneens de beschikking over
een dergelijke staf, waaronder de verdedigingscomité's van
de Volksraden ressorteren.
In deze comité's hebben vertegenwoordigers zitting van de
(SVAZAHM X), het Rode Kruis de Communistische Partij en het
plaatselijk bestuur.
2. Eenheden en taken
In Tsjechoslowakije kunnen twee typen eenheden voor civiele
verdediging worden onderscheiden, te wetens
- militaire eenheden voor de civiele verdediging en
- burgereenheden voor de civiele verdediging.
Beide typen eenheden zijn gesubordineerd aan het ministerie
van Binnenlandse Zaken.
a. De militaire eenheden, die in belangrijke mate deel uitmaken van het verdedigingssysteem, zijn technisch goed uitgeruste eenheden, met als voornaamste taak: het verlenen
van hulp aan de bevolking in geval van een vijandelijke
aanval.
De vredessterkte van deze eenheden wordt geschat op
6.000 man, verdeeld over drie zelfstandige regimenten en
zeven bataljons.
z)

SVAZARM= Vereniging ter ondersteuning1 van de
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De overige taken zijns
- het vernietigen van gevonden munitie en blindgangers;
- het verlenen van hulp bij rampen;
- het assisteren bij, of het aanleggen van wegen;
- het verlenen van hulp in de landbouw of bedrijven;
- het in samenwerking met de militie handhaven van de
openbare orde;

- het bouwen van schuilkelders;
- het ruimen van sneeuw;
- het bestrijden van plantenziekten;
- het voorbereiden van de bevolking op zelfbescherming en
- het assisteren bij de militaire opleiding van de jeugd
op de scholen.
Deze eenheden worden 'bemand door zowel dienstplichtigen als
reservisten.
b. De burgereenheden zijn opgericht in fabrieken, scholen, instituten, steden en dorpen.
Afhankelijk van de behoefte zijn deze eenheden samengesteld
uit s
- verkenningsgroepen;

- ontsmettingsgroepen;
- evacuatiegroepen;
- reddingsgroepen;
- brandweergroepen;
•* éérste-hulpgroepen;
- verbindingsgroepen en
- luchtbeschermingsgroepeno
Deze eenheden werken nauw samen met de brandweer» het Rode
Kruis en de SVAZARM.
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3. Opleiding
De leerlingen van de lagere scholen, middelbare en hogere
scholen, alsmede van universiteiten ontvangen in het kader van de pré-railitaire opleiding een clviele-verdedigingsopleiding.
De SVAZARM assisteert bij het geven van deze opleiding, maar
ook bij de opleiding van de burgerbevolking.
In de steden en dorpen geven zij o.a. instructie door het vertonen van

voorlichtingsfilms.

Het kader van de civiele-verdedigingseenheden ontvangt een opleiding aan de Federale Civiele Yerdedigingaschool of aan de
Civiele Yerdedigingsschool van de Republiek.

F. HONGARIJE
1. Algemeen
In Hongarije is de minister van Defensie verantwoordelijk voor
de civiele verdediging.
De organisatie, die is belast met het uitvoeren van de civieleverdedigingsmaatregelen, is het hoofdkwartier

voor de Civiele

Verdediging.
Onder dit nationale hoofdkwartier ressorteren de staven voor
civiele verdediging van de provincies en de steden. De uitvoerende comité"'s van de Volksraden zijn echter verantwoordelijk.
In de fabrieken en bedrijven is de directeur verantwoordelijk.
2. Eenheden
Hongarije beschikt over civiele-verdedigingsbrigades en zelfstandige regimenten. In de steden bevinden zich eenheden ter
sterkte van een bataljon (kerneenneden;.
3. Opleiding
De bevolking, de mannen van 14-65 jaar en de vrouwen van 14-60
jaar, is verplicht een civiele-verdedigingsopleiding te volgen»
De duur van deze opleiding is afhankelijk van de functie, welke betrokkene vervult in het kader van de civiele verdediging.
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Dese opleidingsperiode kan variëren van 10-30 uur per jaar.

In 1971 is aan ieder gezin in Hongarije ©en 16 pagina's tollende 'brochure uitgereikt, waarin maatregelen staan omschreven
die zij dienen te nemen bij een aanval met massavernietigingswapens <.
In 19?1 zouden er eveneens scholen voor civiele verdediging

worden opgericht.
De staven en civiele-verdedigingseenheden 'zijn verplicht regel

matig oefeningen te houden, teneinde het opleidingsniveau vast
te stellen en de inzetbaarheid te verhogen.
G. HOgEMI

De verantwoordelijkheid voor de nationale verdediging, waaronder
de luehtbeseherming (civiele verdediging) valt, berust bij de
Nationale Verdedigingsraad.
Deae laad heeft tot taak de "bevolking, het territorium en het
economische leven voor te bereiden op de verdediging van het
land»
Be Yoorzitter van de Nationale Verdedigingsraad is tevens
Opperbevelhebber van de strijdkrachten.
Onder de Nationale Verdedigingsraad ressorteren de verdedigingsraden van de provincies, De provinciale vardedigingsraden zijn

echter ook verantwoording verschuldigd aan de provinciale volks™
raden.
In de steden en dorpen treffen ire verdödigingscomité's aan„ welke ressorteren onder de provinciale Verdedigingsraad en eveneens
verantwoording verschuldigd zijn aan de plaatselijke volksraad»
De minister van Defensie is uiteindelijk verantwoordelijk voor
de uitvoering van de civiels-verdedigingsmaatregelen,
Op alle niveaux beschikken de verdedigingsraden en de verdedi™
gingscomité's over luchtverdedigingsataven, die aijn "belast
met de uitvoering van de luchtbeschermingsbepalingen.
2. Taken

Be taken van de luchtbeacherming zijns
- het alarmeren van de bevolking tegen luchtaanvallen!
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- het beschermen van de "bevolking en openbare bezittingen
teneinde een ononderbroken functioneren van de nationale
economie te verzekeren;
- het formeren van plaatselijke (burger) eenheden voor luchtbescherming;
- het nemen van maatregelen bij natuurrampen en
- het opleiden van de bevolking.
3. Eenheden
Centrale instellingen, fabrieken en'bedrijven, met een permanente bezetting van meer dan 200 werknemers, zijn verplicht
luchtbeschermingseenheden te formeren.
Voor het bemannen van deze eenheden worden die personen aangewezen, die geen militaire verplichtingen hebben, niet behoren
tot de Patriottische

Garde x) en 16-60 jaar oud zijn (voor man-

nen) of (vrouwen) 16-55 jaar.
De gehele bevolking kan worden ingezet bij het bouwen van openbare schuilplaatsen en kan worden verplicht regelmatig aan oefeningen deel te nemen.
4. uitrusting
Het ministerie van Defensie bepaalt en versterkt het noodzakelijk materieel, dat wordt betaald door de fabrieken en bedrijven. Richtlijnen hiervoor worden gegeven door de Ministerraad,

H. BULGARIJE
1. Algemeen
In Bulgarije ressorteert de civiele verdediging onder het
ministerie van Defensie.
In de provincies en gemeenten zijn de Volksraden verantwoordelijk,
die beschikken over staven voor civiele verdediging.
Deze staven zijn bemand door specialisten als artsen, dierenartsen,
ingenieurs, landbouwkundigen, verbindingstechnici en brandweerkundigen.

\) Patriottische Garde = P

CONFIDENTIEEL

CONFIDENTIEEL

.

-21-

2. Taken
De belangrijkste taken van de civiele-verdedigingseenheden
zijns
- het beschermen van de bevolking tegen de gevolgen van massavernietigingswapens;
- het organiseren van waarschuwings/alarmeringssystemen;
- het uitrusten van de bevolking met individuele en collectieve beschermingsmiddelen;
- het beschermen van dieren en planten;
- het preserveren van voedsel en water en
- het uitvoeren van reddings- en herstelwerkzaamheden.
3« Eenheden
In de steden en gemeenten, fabrieken en instellingen zijn
civiele-verdedigingseenheden geformeerd welke, afhankelijk
van de behoefte, kunnen zijn samengesteld uit:
- verkenningsgroepen;
- bergings- en reddingsgroepen;
- brandbestrijdingsgroepen;

- ontsmettingsgroepen;
- medische en veterinaire groepen en
- groepen voor handhaving van de openbare orde.
Afhankelijk van de grootte van de stad, de gemeente, de fabiriek of instelling, kan de sterkte van deze eenheden variëren van enkele manschappen tot enkele honderden.
4« Opleiding

De Volksraden organiseren civiele-verdedigingscursussen, waaraan iedere inwoner van Bulgarije verplicht is deel te nemen.
De Volksraden organiseren ook de opleiding van de civieleverdedigingsstaven, die twee maal per jaar worden onderworpen
aan een inzetbaarheidsoefening.
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JQEGOgLAYIE
1. Algemeen
De civiele verdediging is als deel van het totale volksverdedigingssysteem de breedste vorm van voorbereiding en deelneming
van de werkende bevolking en de burgers voor de bescherming en
redding van burgers (en hun bezittingen) bij oorlogshandelingen.
Alle burgers tussen 16 en 65 jaar, met uitzondering van zwangere
vrouwen, vrouwen met kinderen (beneden de leeftijd van zeven
jaar), .leden van de JVA (het Joegoslavische volksleger), de politie en zij die een oorlogsbestemming hebben in de territoriale
sector, zijn ingedeeld bij de civiele verdediging.
2. Opleiding.
De duur van de opleiding voor civiele verdediging is afhankelijk
van de functie, welke betrokkene vervult.
Deze opleiding kan variëren van 3° tot 100 uur, terwijl de opleiding van de eenheden minimaal 10 uur per jaar in beslag neemt.
3. Eenheden
Er zijn twee typen eenheden voor de civiele verdediging te onderscheiden, namelijk:
- algemene eenheden en
- gespecialiseerde eenheden.
De algemene eenheden zijn georganiseerd in gebouwen, kleine nederzettingen en basisorganisaties van vakbonden. De sterkte van deze
eenheden is gering en zij zijn uitgerust met eenvoudig materieel.
De gespecialiseerde eenheden zijn opgericht in steden en gemeenten,
fabrieken en bedrijven.
Deze eenheden kunnen, afhankelijk van de behoefte, zijn samengesteld

uit:
- éérste-hulpgroepen;
- veterinaire groepen;
- brandweergroepen;
- reddings- en herstelgroepen en
- NBC- verkennings- en ontsmettingsgroepen, enz.
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Deze eenheden, die beter zijn opgeleid en uitgerust dan de algemene eenheden, worden ingezet in de gemeente of de stad
door de civiele-verdedigingsstaf.

J, CONCLUSIES
- De laatste zes jaren is in alle Warschaupaktlanden en in Joegoslavië een verbetering en verbetering en intensivering van de opleiding
zowel van de civiele-verdedigingseenheden als van de bevolking waargenomen.
Verwacht mag worden dat de komende jaren de kwaliteit van de opleiding nog meer zal verbeteren, met als uiteindelijk resultaat, dat
nagenoeg de gehele bevolking aktief kan worden ingeschakeld bij de
civiele verdediging.
- De coördinatie tussen de civiele verdediging en de territoriale
verdediging is -theoretisch- goed geregeld.
Yerwacht moet worden dat in geval van oorlog, indien alle organisaties - die belast zijn met de landsverdediging - onder éénhoofdige leiding komen te staan, deze coördinatie en inzet van civieleverdedigingseenheden vlot zal verlopen.
- Aangezien nog niet bekend is, in hoeverre de bouw van schuilkelders
is gerealiseerd, of alle eenheden voor de civiele verdediging zijn
uitgerust met het noodzakelijkste mateieel en of afdoende beschermingsmiddelen aan de bevolking zijn uitgereikt, kan momenteel nog
niet worden nagegaan of gesproken kan worden van een effectieve civiele verdediging.
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