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Van de redactie
Tint E.P. Moii

In deze Info-Scoop kunt u een overzicht lezen van de recente ontwikkelingen in het voormalige Joegoslavië
gedurende de periode 31 januari tot en met 20 februari. Het tweede artikel geeft een overzicht van de laatste
ontwikkelingen in Angola. Het derde, en tevens laatste, artikel is het eerste in een serie over
luchtverdedigingsmiddelen in het voormalige Joegoslavië. De volgende Info-Scoop kunt u in de week van 06
maart verwachten.

GEBEURTENISSEN IN HET VOORMALIG JOEGOSLAVIË
van 31 januari t/m 20 februari 1995

-EEN OVERZICHT-

101 MIDcie
sectie Joegoslavië Tint Vreman

INLEIDING

In dc/r samenvatting wordt de situatie van 31
januari t/m 20 februari 1995 behandeld
onderverdeeld in:

Republieken van het voormalig
Joegoslavië
Bosnië-Hercegovina:
* politieke aspecten
* militaire aspecten
*VN en EU
Overige landen in Oost-Europa

KEPUBtlEKEN
van het voormalig Joegoslavië

KROATIË
De ontwikkelingen in Kroatië zijn momenteel
op vele fronten een belangrijk onderwerp van
gesprek. Vele partijen proberen het door de
Kroatische president Tudjman genomen besluit
om het VN mandaat niet te verlengen terug te
draaien. Belangrijkste oorzaak van dit streven
lijkt de vrees voor het onstaan van een algehele

Balkan oorlog. De Kroaten zelf zeggen het
besluit niet te zullen -terugdraaien, maar wel
alles te zullen doen om een uitzaaien van de
oorlog te voorkomen.

De "Zagreb Vier" (de VS, Rusland, De EU en
de VN) lanceerde begin februari een plan.
Kroatië reageerde echter negatief. Het plan
voorzag in een uitgebreide autonomie voor de
Kroatische Serviërs in twee districten en
culturele autonomie in de overige delen van de
Krajina. Het is een utopie te veronderstellen dat
de Kroatische regering met zo'n plan zou
instemmen, zei de vice-voorzitter van het
Kroatische parlement, Vladimir Seks.
De Kroaten gaven overigens wel te kennen dat
het Zagreb Vier plan een basis kan zijn voor
onderhandelingen. Maar de Kroaten zijn niet
bereid de door hen gestelde basisvragen ten
aanzien van de Krajina te wijzigen.

President Tudjman heeft ook activiteiten
ondernomen die moeten leiden tot een goed
verlopen van een eventueel UNPROFOR
vertrek. Hij stuurde een boodschap naar
Boutros-Ghali, waarin Tudjman vraagt om
NAVO-troepen langs de Kroatische en Krajina
grens als UNPROFOR vertrekt. Daarnaast stelt
Tudjman voor in de UNPA's Westerse
waarnemers te plaatsen van de EU of de
OSCE.
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Naast activiteiten die de vrede moeten bewaren,
ontplooiden de Kroaten ook een aantal
activiteiten die de herintegratie van de Krajina
moeten bevorderen. Er werd contact gezocht
met de Servische leider Milosevic, waarbij het
wederzijds erkennen van elkaar een belangrijk
onderwerp van gesprek is. Ander onderwerp
van gesprek zal ongetwijfeld de houding van
Servië, in geval er oorlog tussen de Kroatische
Serviërs en de Kroaten ontstaat, zijn geweest.
Belangrijkste binnenlandse ontwikkeling was het
aanwijzen van Drago Krpina als hoofd van het
nieuwe parlementaire commissie. Deze
commissie is verantwoordelijk voor het
controleren van de herintegratie van de Krajina,
Krpina heeft de reputatie een hardliner te zijn.
Hij hielp bij het leiden naar Kroatische
onafhankelijkheid in 1991, was gedurende de
oorlog met de VJ en de VRS hoofd van de
politieke sectie van de HV met de rang van
generaal en vaak woordvoerder voor de pers.

UNPA's/SERVISCHE KRAJINA
De Krajina. Servische regering weigerde een
vredesplan, voorgesteld door de Zagreb Vier, in
overweging te nemen. De Vier hadden het
voorstel eerder die dag al getoond in Zagreb.
De Kroatische Serviërs vinden het voorstel te
/wak, zij eisen volledige onafhankelijkheid en
willen niets weten van autonomie. Martic zei
verder dat eerst de UNPROFOR-status vast
moest staan voordat de regering toe is aan het
vredesplan van de Vier.

Als uitgegaan wordt van de ontwikkelingen in
de Krajina, lijkt de kans op een nieuwe oorlog
tussen Servië en Kroatië steeds meer toe te
nemen. Het parlement van de SVK besloot op 8
februari om de vredesonderhandelingen af te
kappen en het leger in de staat van "verhoogde
waakzaamheid" te brengen, een status die
voorafgaat aan de staat van oorlog. De
Kroatische Serviërs trachten hiermee nog meer
druk op te bouwen in de richting van de
Kroaten die toch al onder zware internationale
druk liggen. Tot op heden lijken de Kroaten
echter van geen wijken te willen weten. De kans
op escalatie bij vertrek van de VN is door de
Kroatisch Servische actie wel toegenomen. Een
van de partijen zal naar verwachting de
demarcatielijn snel overschrijden al is het maar
om te voorkomen dat de ander het doet. Dan
zullen de eerste conflicten waar te nemen zijn.
Deze zullen gezien eerder opgedane ervaringen

snel escaleren.

Op 10 februari werd door de Kroatische
Serviërs een aanvulling gegeven op de verklaring
van 8 februari, die de gemoederen weer
enigszins tot bedaren bracht. Men verkondigde
dat hetgeen reeds eerder tussen de partijen
werd overeengekomen gewoon doorgang zal
vinden. Zo zullen de autosnelweg Zagreb-
Lipovac en de "Adriatische" oliepijpleiding
gewoon open blijven.

Voor zover te overzien is, heeft de nu bestaande
situatie nog geen daadwerkelijke wijziging in de
paraatheid van de SVK de strijdmacht van de
RSK teweeggebracht.

SLOVENIË
Tijdens een ontmoeting in Bonn heeft de Duitse
minister van Buitenlandse Zaken de Sloveense
minister van Buitenlandse Zaken, Thaler,
toegezegd hem te steunen in het traject dat
toetreding tot de EU en NATO mogelijk moet
maken. Volgens Kinkel zal op .6 maart in de
Europese Commissie over een mogelijk
associatie-overeenkomst worden gesproken.
Bonn zal zich voor een dergelijke overeenkomst
inzetten, maar alle leden zullen moeten
instemmen. Met deze beperking doelde Kinkel
op de Italiaans/Sloveense hindernis die zal
moeten worden overwonnen, om toetreding van
Slovenië tot de EU mogelijk te maken. In Rome
heeft de regering Berlusconi reeds een
terugkeer van Istrië en Dalmatië geëist. Thaler
bracht Kinkel op de hoogte van het gesprek dat
hij vorige week met de Italiaanse minister van
Buitenlandse zaken, Agnelli, voerde. Hij hoopte
dat het Italiaanse standpunt, na de
machtswisseling die binnen Italië heeft
plaatsgevonden, door de nieuwe regering Dini
herzien zou worden. Volgens Thaler voldoet
Slovenië aan alle objectieve kriteria voor een
associatie-overeenkomst met de EU en hij
verzoekt Duisland haar gewicht voor een goede
regeling in de schaal te gooien. Verder liet
Thaler nog weten bezorgd te zijn over de
huidige ontwikkelingen in Kroatië. Hij
benadrukte dat Slovenië een vreedzame
oplossing nastreeft, die gebaseerd is op de
erkenning van de vroegere grenzen.

SERVIË
De Kroatische minister van Buitenlandse zaken
Granic is de afgelopen periode naar Belgrado
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geweest, voor het eerste officiële bezoek aan
Klein-Joegoslavië (FRJ). Met het bezoek hopen
de Kroaten erkenning van hun land te
verkrijgen. Voorts willen ze dat Belgrado zich
inzet voor een vreedzame oplossing van het
Krajina conflict.

De Kroaten waren niet alleen in het doen van
verzoeken richting Milosevic. Ook de
contactgroep, EU en VN deden een beroep op
de bereidheid van Milosevic tot onderhandelen.
Het ging daarbij om deelname aan de
vredesbesprekingen geïnitieerd door de Franse
minister van Buitenlandse zaken Juppé.
Milosevic gaf echter te kennen geen
belangslclling voor deelname aan deze
gesprekken te hebben, ondanks het
a a n l o k k e l i j k e aanbod van even tue le
lastenverlichting tegen Klein-Joegoslavië.

VOJVODINA
NTR

KOSQVO
De Albanezen zetten steeds meer vraagtekens
bij de effectiviteit van het tot nu toe gevoerde
lijdzame verzet. De hoop dat men voor de
getoonde zelfbeheersing door de internationale
gemeenschap wordt beloond met een
onafhankelijke republiek neemt zienderogen af.
De premier van de regering in ballingschap,
Bujar Bukoshi, zei dat, als de situatie niet
verandert, de Albanezen in Kosovo van
kampioenen in buigzaamheid tot mensen zullen
veranderen, die het lot in eigen handen nemen.
V o l g e n s B u k o s h i k u n n e n z o ' n
tweehonderdduizend goed bewapende
Albanezen in verzet komen tegen de Serviërs.
Hoewel de Albanezen pal achter de met 99 %
van de stemmen tot president van de
zelfverklaarde republiek, Ibrahim Rugova, staan,
wint de radicale fractie van Bukoshi aan
populariteit. Binnen de Democratische Liga van
Kosovo, de partij van Rugova, ontstaat
langzaam een steeds grotere invloed van
radicale intellectuelen. Deze leiders van de
revolte van de Albanese studenten in de jaren
tachtig, vinden dat Rugova de nationale zaak
heeft laten verwateren tot een kwestie van
mensenrechten en pleiten ook voor een niet
lijdzame vorm van verzet.

MONTENEGRO
NTR

MACEDONIË (FYROM)
Macedonië heeft op 31 januari zeventien
buitenlanders uitgewezen. Zij hadden zich
uitgegeven voor vertegenwoordigers van
Islamitische humanitaire organisaties, maar
ronselden in werkelijkheid vrijwilligers voor de
oorlog in Bosnië. De zeventien, afkomstig uit
Iran, Irak, Egypte, Jordanië, Syrië, Soedan,
Afghanistan en Gabon, zouden de afgelopen
twee jaar in Macedonië duizend mensen voor
de strijd tegen de Bosnische Serviërs hebben
geworven.

BOSiNIË-HERCEGÖVTNA

BOSNIë-HERCEGOVINA
POLITIEK

Izetbegovic heeft gedreigd de SVK op hun
eigen gebied aan Ce vallen als de VN geen eind
maakt aan de strijd in de Bihac. In zijn brief
aan Yasushi Akashi suggereert Izetbegovic dat
bij het uitblijven van actie zijn troepen de grens
oversteken. Izetbegovic kan dit niet
tegenhouden daar zijn manschappen zo'n actie
eisen. Woordvoerders van de VN maken zich
ongerust over de SVK troepen opbouw in de
Bihac enclave, het zou gaan om 15000 man en
er zouden er nog meer onderweg zijn. Men
vermoedt dat de gehele enclave een strategisch
doel is.

In de nabije toekomst gaan de RF en RBH
mensen uitwisselen om mogelijke relaties nader
te bekijken. Na een gesprek met de Bosnische
premier Süajdzic zei Kozyrev "I want tó confirm
the RF firmly support the territorial integrity of
the republics which have emerged on the
territory of the former Yugoslavia". Kozyrev
vertelde tevens dat de Russen het vredesplan
steunen

Kroatische en Bosnische beambten kwamen op
5 februari overeen een internationale arbiter
aan te wijzen; deze moet uitsluitsel geven in de
geschillen waarmee de huidige federatie te
kampen heeft. De bijeenkomst werd gehouden
in München en werd bijgewoond door leden
van de contactgroep.

Copyright 1995, 101 MIDCie Info-Scoop/Nummer 3/22 februari 1995



De Bosnische Kroaten en de Moslims hebben
na internationale bemiddeling (voornamelijk
druk uit de VS) een nieuw plan opgesteld om
hun federatie in Bosnië te redden. Het plan
voorziet onder andere in:

internationale arbitrage die voor beide
partijen bindend zal zijn;
inschakelen militaire experts die de
supervisie krijgen bij het samenvoegen
van de legers van beide partijen en het
scheppen van een gezamenlijk
opperbevel;
vorming van een permanente commissie
voor de evolutie van de federatie;
inschakeling van in te rna t iona le
deskundigen op het gebied van het
constitutioneel recht om de federale
instituten vorm te geven;
inschakeling van bemiddelaars bij het
bijleggen van bepaalde specifieke
conflicten van de gemeenschappen.

Op 17 februari werd de in het federatieplan al
aangegeven intentie kracht bijgezet, met het
oprichten van een Federatieve Politie. Hetgeen
mag worden gezien als een belangrijke stap
voorwaarts in het ontstaan van een federatieve
structuur.

De VS hebben de VRS meegedeeld niet langer
met hen te willen praten, de VS zijn het beu dat
de VRS het plan van de contactgroep nog.
steeds niet heeft ondertekend.

BOSNlê-HERCEGOVlNA
MILITAIR
Aan de geruchtenstroom dat de chefstaf van de
VRS, Manojlo Milovanovic, ontslag zou hebben
genomen is een einde gemaakt. Als verklaring
voor de afwezigheid van Müavonic werd het
verrichten van werkzaamheden in het veld
gegeven, dit in tegenstelling tot eerdere berich-
ten dat er onenigheid zou bestaan tussen
genoemde en Karadzic.

Militaire leiders van de VRS en de HVO
hadden 4 februari een ontmoeting in de
Bosnische stad Gornji Vakuf voor een overleg
over het staakt-het-vuren. De twee partijen
spraken onder auspiciën van de VN en een
commissie ter naleving van de COH (cessation
of hostilities) en maakten een start met het
scheiden van hun legers langs de
confrontatielijn tussen Kupres en de grens van

Bosnië en Kroatië. Aan beide zijden beloofde
men kaarten te overleggen met de eigen versie
over het verloop van de confrontatielijn,
teneinde een tussenpositie voor de
vredesmachten te kunnen bepalen. Er waren bij
het overleg geen afgezanten van de Bosnische
regering aanwezig.

BIHAC-POCKET
In de Bihac-enclave dreigt een volledig gebrek
aan voedsel omdat de Kroatische Serviërs, die
de enclave aan drie zijden belegeren doorgang
van humanitaire konvooien weigeren. Een ander
punt van belemmering vormt de zakenman
Fikret Abdic. Volgens de lokale UNHCR
vertegenwoordiger, Kris Janowik, eist deze de
helft van de humanitaire transporten op. De
NAVO weigert voedseldroppings uit te voeren
vanwege het zware luchtdoelgeschut van de
VRS ter plaatse.

Van 8 t/m 11 februari werd er hevig in de Bihac
pocket gevochten, het aanhoudend Servisch
o f f e n s i e f was a a n l e i d i n g voor de
opperbevelhebber van de BiH, generaal Rasim
Delic, om niet meer met de VN en tegenstander
te willen onderhandelen. Volgens Delic moet de
BiH eerst het initiatief op het slagveld zien te
herwinnen.

Het is moeilijk een inschatting te maken van de
toekomstige ontwikkelingen in de Bihac-enclave.-
Leek het in eerste instantie alsof de SVK in
samenwerking met Abdic het hele gebied onder
controle wenste te krijgen, door voortdurende
beschieting en uithongeren van de Moslims,
werd er op 15 februari onverwacht toch een
konvooi toegelaten. Het konvooi, met als
bestemming de stad Bihac, bestond uit 20
vrachtwagens met 96 ton aan voedsel en
medicijnen; van deze hoeveelheid is ongeveer
een derde deel bestemd voor de Moslims van
Abdic. In de dagen erna werd nog een tweetal
konvooien toestemming gegeven, zij hadden als
eindbestemming Cazin en Velika Kladusa. De
waarde van deze konvooien moet niet worden
overschat, volgens woordvoerders van de
hulporganisaties voorzien zij in ongeveer 5%
van de behoefte. Een regeling om de enclave op
regelmatige basis van voedsel en medicijnen te
voorzien wordt door de hulporganisaties als een
absolute must gezien. Ook het terugtrekken van
een hoeveelheid SVK manschappen langs de
westelijke confrontatieiijn, om de strijdmacht in
de Krajina op peil te brengen, zou kunnen
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duiden op een verschuiving van de prioriteiten
van de SVK.

NOORD-BOSNIë-HERCEGOVINA
In noord Bosnië Hercegovina vindt aan BiH-
zijde momenteel een grote reorganisatie plaats.
De troepen worden getransformeerd van
operationele groepen in divisies. De uitvoering
van de reorganisatie gaat gepaard met grote
troepenbewegingen.

TUZLA:
De situatie in de omgeving van Tuzla blijft
continu gespannen. Telkens weer wordt er
melding gemaakt van incidenten. Een
opmerkelijke melding was er op zaterdag 11
februari, er werden, door soldaten van de BiH,
een aantal VN-militairen beschoten en korte tijd
in hechtenis genomen. De VN-militairen waren
naar het vliegveld gegaan, nadat hun ter ore was
gekomen dat er een transportvliegtuig en twee
begeleidende jachtvliegtuigen waren geland.
Andere blauwhelmen wisten later toch de
startbaan te bereiken maar konden geen sporen
van een landing vinden. De VN-woordvoerders
gaven later als verklaring dat er waarschijnlijk
door het transportvliegtuig goederen zijn
gedropt zonder daadwerkelijk te landen. Een
dergelijke actie is overigens op basis van het
vliegverbod in het Bosnische luchtruim
verboden. De herkomst van de toestellen is niet
bekend.

OOST-BOSNIë-HERCEGOVINA
Ondanks gemaakte afspraken en een verbeterde
situatie blijft het moeilijk het oostelijk deel van
Bosnië te bereiken. De VRS beambten in Pale
verhinderden wederom een zestal konvooien van
UNPROFOR die de oosteüjke enclaves als
bestemming hadden.

GORAZDE:
Begin februari werden met succes een kleine
200 mensen uit Gorazde geëvacueerd. Het
betrof zowel Moslims als Serviërs die dringende
behoefte hadden aan verdere medische hulp.

Op 3 februari werd het lichaam van de sinds
enige dagen vermiste Finse UNMO gevonden.
Het lichaam lag ergens langs de weg naar
Visegrad, verdere gegevens zijn niet bekend.

ZEPA:
NTR

SREBRENICA:
De situatie in de enclave is weinig veranderd,
de spanning is al gedurende lange tijd hoog.
Belangrijkste oorzaken hiervan lijken nog steeds
de verschuivingen die hebben plaatsgevonden
aan de westelijke confrontatielijn, waaronder
het bezetten van de OP B door de BiH. De in
de voorgaande infoscoop gemelde, aan 97
Nederlandse soldaten opgelegde, beperking van
de bewegingsvrijheid is na een paar dagen
opgeheven.

Nederlandse VN militairen hebben in
Srebrenica een mogelijke schending van het
embargo tegen de Bosnische Serviërs door
Servië geconstateerd. De militairen zagen in de
nacht van 3 op 4 februari vanuit het westen 15
tot 20 helikopters Bosnië invliegen.
UNPROFOR-waarnemer in Zagreb, Paul
Risley, zei dat de herkomst van de helikopters
niet kon worden vastgesteld. Het feit dat VN
waarnemers geen onderzoek mochten doen op
Servische vliegvelden, vergroot echter de
verdenking, aldus Risley. Om een adequate
controle op- de naleving van het embargo Servië
en het door Bosnische Serviërs bezette deel van
Bosnië-Hercegowina te kunnen uitvoeren, zal de
waarnemersorganisatie (ICFY-missie) worden
uitgebreid. Overigens heeft deze missie onlangs
nog gerapporteerd dat Servië de blokkade in
het algemeen goed uitvoert.

CENTRAAL-BOSNIë-HERCEGOVINA

SARAJEVO:
Het begin van de maand februari bracht voor
Sarajevo verlichting, want de opening van de
wegen werd een feit. In eerste instantie werden
alleen de commerciële routes opengesteld, later
waren de wegen ook voor burgers toegankelijk.

De wegen tussen de woonwijken Ilidza en
Lukavica, waren op 6 februari als eerste open
voor burgers. De Bosnische en Kroatische
inwoners van Sarajevo trokken massaal de stad
uit om inkopen te doen in de Bosnische dorpen
buiten de stad. Vooral benzine dat in de dorpen
vier keer goedkoper is dan in de stad was een
gewild produkt.

Hoewel er duidelijk sprake is van een
verbeterende situaüe met betrekking tot de
bereikbaarheid van de stad, verloopt nog niet
alles op rolletjes. De BiH heeft in de voorstad
Hrasnica een hulpkonvooi met een escorte van
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vijf Russen laten stoppen, en hielden hen meer
dan 3 uur op. De BiH klom op de wagens en
sloeg de Russen. De BiH verweet de Russen
schuldig te zijn aan het nemen van foto's. De
Russen werden meegenomen naar een plaats
vlakbij Sokolovic waar hen geladen AK-47's in
het gezicht werden geduwd.

De rust in Sarajevo was slechts van korte duur,
op 9 februari werd, voor het eerst sinds het
bestand van l januari 1995, door de VRS weer
artillerie ingezet. Het betrof een beschieting van
een nieuwe, door de BiH aangelegde, loopgraaf
aan de frontlijn op het Joodse kerkhof in
Sarajevo. De BiH startte vervolgens met het
zaaien van onrust door te verkondigen dat de
VRS een aanval op de stad aan het
voorbereiden is.

De beschietingen en andere incidenten als
kleinschalige activiteiten van sluipschutters
hadden echter geen invloed op het openblijven
van de wegen. Een toenemend aantal gebruikers
van de wegen kon per 11 februari ook de weg
van Sarajevo naar Visoko gebruiken.

De inwoners van Sarajevo doen verwoedde
pogingen om de stad definitief te verlaten. In
Sarajevo is een levendige handel in
uitrcisformulieren ontstaan, die doorgang langs
de verschillende instanties moeten garanderen.
Beheersing van buitenlandse talen wordt als een
pré voor vertrek naar het buitenland gezien,
ta lencursussen worden ondanks de
woekerprijzen driftig gevolgd. Men wil ten koste
van alles de ontstane mogelijkheid te vertrekken
benutten; de bereidheid nog een aantal jaren in
deze omstandigheden te moeten meemaken is
minimaal.

VERENIGDE NATIESflEÜROPESE UNIE

V E R E N I G D E NATIES/
EUROPESE UNIE/ NAVO
Het internationale front heeft weer diverse
pogingen gedaan om iets van orde en regulering
van het Balkan conflict te bewerkstelligen. De
drie meest opvallende ontwikkelingen waren:

het bezoek van de Duitse minister van
Buitenlandse Zaken Kinkel aan Zagreb

en Sarajevo.
het voorstel van de Franse Juppé voor
e e n n i e u w e i n t e r n a t i o n a l e
vredesconferentie.
voorstellen om de UNPROFOR taken
in Bosnië over te dragen aan de
NAVO.

Kinkel bezocht begin februari Zagreb en
Sarajevo. Hij verzocht Kroatië de beslissing
omtrent het vertrek van UNPROFOR te
herzien en "statements bolstering the federation"
samen te stellen. In Sarajevo verdedigde Kinkel
Duitse steun aan federatie. Verder spoorde hij
de Bosnische Serviërs aan het vredesplan te
accepteren en te onderhandelen over een
allesomvattende vrede.

De Franse minister Juppé pleitte voor een
nieuwe internationale vredesconferentie over het
voormalig Joegoslavië, waarop een globale
regeling van alle conflicten in het gebied zou
moeten worden getroffen. Het plan beschikte,
dankzij de bijval van Lord Owen, de EU, de US
en Rusland, over een breed draagvlak. Volgens
Owen zouden aan de conferentie de
presidenten Milosevic, Tudjman en Izetbegovic
van respectievelijk Servië, Kroatië en Bosnië-
Hercegowina moeten deelnemen, maar ook de
staatschefs Gligorov, Kucan en Bulatovic van
Macedonië, Slovenië en Montenegro. Op 7
februari hebben de contactgroep en de EU zich
achter het plan geschaard, waarbij overigens
dient te worden opgemerkt dat in eerste
instantie alleen de vertegenwoordigers van
Servië, Kroatië en Bosnië-Hercegowina worden
uitgenodigd. De conferentie zal in een later
stadium vervolg moeten krijgen in een versie
waar alle betrokkenen aanwezig zijn. Volgens
Juppé zijn er vier kwesties waarover de
presidenten zich moeten buigen:

- wederzijdse erkenning,
- aanvaarding van het vredesplan voor
Bosnië van de contactgroep,
- het geschil over de Krajina en
- opheffing van de sancties tegen Servië
en Montenegro.

Volgens Juppé voelt Tudjman voor de top,
maar moeten Izetbegovic en Milosevic nog
worden overtuigd.

Naast het feit dat de uitgenodigde presidenten
afwijzend op het door Frankrijk gelanceerde
voorstel reageerden kwam er ook kritiek van de
kant van de Bosnische Serviërs. Uit monde van
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de voor het overleg gepasseerde Bosnisch
Servische leider, Karadzic, werd meegedeeld dat
dit overleg niet tot beslissingen kan komen als
de Bosnische Serviërs geen stem hebben.

De periode na het door Juppé gelanceerde plan
om een conferentie te beleggen werd gebruikt
om de betrokkenen voor het plan te winnen.
Vooral de komst van Milosevic, die beschouwd
wordt als de belangrijkste sleutelfiguur die
voorstander is van een vredesregeling, kreeg
veel aandacht. De FJ wordt, weliswaar tijdelijke,
verlichting en opschorting van de sancties in het
vooruitzicht gesteld bij deelname aan de
conferentie. De minister van Buitenlandse
Zaken van de RF, Kozyrev, was de persoon die
na overleg met EU-bemiddelaar Owen en VN-
bemiddelaar Stoltenberg in het weekend van 18
februari naar Belgrado toog om het voorstel
met Milosevic te bespreken. Het gesprek
leverde echter niet de gehoopte toezegging van
Milosevic op. Milosevic gaf wel te kennen dat
tegenover de komst naar de conferentie niet
slechts een velichting maar een opschorting van
de sancties dient te staan.

De Nederlandse minister van defensie, Joris
Voorhoeve, heeft 5 februari bepleit dat de
NAVO in sommige veiligheidszones de taken in
Bosnië zou moeten overnemen van
UNPROFOR. Pas dan zouden er echte veilige
/ones kunnen komen. De NAVO eenheden die
UNPROFOR eventueel zouden aflossen
moeten, volgens Voorhoeve, de bevoegdheid
krijgen om de bedreigde burgers daadwerkelijk
te beschermen. De troepen van de NAVO
moeten allen die binnenkomen kunnen
ontwapenen, aldus Voorhoeve op de
internationale "Wehrkundetagung" (conferentie
in de polemologie).
Willy Claes hield eveneens een pleidooi voor
een grotere en zelfstandigere rol voor de
NAVO ten opzichte van de VN. Als de Veilig-
heidsraad niet tot een duidelijk standpunt komt
moet de NAVO op eigen initiatief tot actie
overgaan als de stabiliteit van Europa in gevaar
komt. Claes zei te vrezen dat de slagvaardigheid
van de V-raad afneemt als er nieuwe
permanente leden bijkomen. Ondanks de
gehouden pleidooien en het gedane verzoek van
Kroatië", ziet de NAVO niets in het plan.
Volgens een bron zal de NAVO niet eens
reageren op het proefballonnetje van Tudjman.

VN-TRIBUNAAL:

De belangenorganisaties van Bosnische
vluchtelingen hebben er weinig vertrouwen in
dat de 21 Serviërs, die op 13 februari door het
Internationale Tribunaal voor ex-Joegoslavië in
Den Haag in staat van beschuldiging zijn
gesteld, ooit voor de rechtbank zullen
verschijnen. Van de 21 Serviërs, die in de zomer
van 1992 van het kamp Omarska (nabij
Prijedor), door aanhoudend martelen,
uithongeren en mishandelen van de Moslim
gevangenen, een hel maakte, bevindt alleen
Dusan Tadic zich niet in ex-Joegoslavië. Of
Duitsland Tadic ook werkelijk uitlevert wordt
binnenkort in München beslist. De kans dat de
Bosnische Serviërs de overige 20 beschuldigden
uitleveren is erg klein, enige lichtpuntje is
volgens de plaatsvervangend aanklager Blcwit
dat zij door een internationaal arrestatiebevel "m
ieder geval gijzelaars in eigen land worden.

VN-INCIDENTEN
Maandag 13 februari is voor de derde keer een
Nederlandse VN-militair gewond geraakt dour
een mijn. De 24-jarige beroepsmilitair reed even
ten- noorden van Potocari in de enclave
Sebrenica met zijn pantservoertuig op een
landmijn. De man is licht gewond aan zijn
hoofd; een enkel en hiejbeen zijn gebroken.

Enkele dagen later deed zich in de enclave
Srebrenica wederom een mijn-incident voor. Op
zaterdag 18 februari liep een 28-jarige luitenant,
tijdens een patrouille op een anti-
personeelsmijn. Het slachtoffer werd naar de
medische hulppost in Potocari vervoerd. Daar
heeft een chirurg zijn voet geamputeerd. De
luitenant zal binnenkort naar Nederland worden
overgebracht.

NEDERLANDSE VN-MIUTAIREN
Het ziet er naar uit dat het aantal Nederlandse
militairen in ex-Joegoslavië gaat toenemen.
Minister-president Kok zei op een
persconferentie van 10 februari dat Nederland
"in beginsel" bereid is op verzoek van de VN
extra militairen en materieel ter beschikking te
stellen voor de verbetering van de effectiviteit
van UNPROFOR. Het kabinet heeft besloten
tot een extra bijdrage aan de vredesmissie, maar
neemt pas definitief een besluit als de VN om
mensen vraagt en duidelijk is wat hun taak
wordt. Het gaat om een radargroep voor de
opsporing van mortiervuur (20 man), 20
m i l i t a i r e w a a r n e m e r s , t w e e F-27

Copyright 1995, 101 MIDCie Irüb-Scoop/Nummer 3/22 februari 1995



l

transportvliegtuigen en 4 Bölkow-heiicopters.
Voor daadwerkelijke uitzending is geen extra
kabinetsbesluit meer nodig. Voor het geval de
commandant van UNPROFOR vraagt om meer
gemechaniseerde infanterie heeft Nederland een
compagnie mariniers ter beschikking gesteld.

Overip landen in Oost-Europa

HONGARIJE
De Hongaarse ministerpresident Horn, de
leider van de voormalige communistische partij,
heeft een opvolger voor de twee weken geleden
afgetreden minister van Financiën Bekesi
benoemd, Horn wil met de benoeming duidelijk
maken dat zijn regering ondanks het aftreden
van Bekesi aan de hervormingspolitiek
vasthoudt. De in het begin van het jaar ontstane
twijfel over de koers van Horn moet met deze
actie de -kop worden ingedrukt.

De door de Hongaarse regering op 13 februari
met twee procent gedevalueerde nationale munt
is op de wisselmarkt van 14 februari weggezakt
tegenover de belangrijkste internationale
valuta's. De volgende devaluatie zal volgens de
handelaren niet lang op zich laten wachten. De
centrale Hongaarse bank streeft vermoedelijk
naar een waardedaling in kleine stapjes, dit om
een inflatieschok te voorkomen, die zich zou
voordoen wanneer de importprijzen door een
plotsklaps dalende forint omhoog schieten.
Hongarije heeft een devaluatie nodig om een
betere positie voor de nationale industrie op de
internationale markt en de toestroom van harde
valuta te bewerkstelligen. Dit is noodzakelijk
daar Hongarije een begrotingstekort heeft van
7% van het Bruto Binnenlands Produkt (BBP),
en een tekort op de lopende rekening van de
betalingsbalans van 3,7 miljard dollar. Welke net
als de staatsschuld, die 67% van het BBP
bedraagt, hoofdzakelijk gefinancierd zijn door
buitenlandse beleggers, waaraan dit jaar
ongeveer 3,5 miljard dollar moet worden
terugbetaald.

SLOWAKIJE
President Meciar lijkt stellig van plan de bouw
van de kerncentrale in Mochovce door te

drukken. Indien de Oost-Europa bank geen
krediet geeft, is, volgens Meciar, Rusland bereid
de financiering op zich te nemen. De Russische
collega van Meciar, Tsjernomyrdin, zou dit
tijdens zijn bezoek aan Bratislava te kennen
hebben gegeven. Het zijn voornamelijk de
milieu-organisaties die zich massaal tegen het
project keren, de lobby is dusdanig sterk dat het
Europese Parlement zich op donderdag 16
februari achter de, voornamelijk door
Oostenrijk geïnitieerde, standpunten schaarde.
Slowakije voelt niets voor het aangedragen
alternatief van een gas-stoomcentrale en zegt
niet te begrijpen waarom er zo getwijfeld wordt
aan de veiligheid. Er wordt gebruik gemaakt
van systemen die elders (met name Frankrijk en
Duitsland) ook werken, hetgeen voor de
Slowaken reden is om de kritiek te beschouwen
als een samenzwering tegen de jonge staat. De
krant 'Narodna obroda' heeft al enkele malen
aan haar publiek gevraagd wie die milieu-
organisaties, wier activiteiten niet verenigbaar
zijn met de behoefte van de Slowaakse
economie, financiert. Het door Meciar
aangevoerde verwijt dat hij het merkwaardig
vindt dat er over Mochovce zoveel drukte wordt
gemaakt, terwijl niemand spreekt over Temelin
waar de Tsjechen een nieuwe, centrale bouwen,
moet met een korreltje zout worden genomen.
Er is wel degelijk kritiek op deze bouw maar de
Tsechische regering heeft deze naast zich
neergelegd en acht de bouw van de centrale
belangrijker dan een herstel van de zwaar
verstoorde relatie met Oostenrijk.

ALBANIË
De vrijlating van vier leiders van de Griekse
minderheid in Albanië, is in Athene goed
ontvangen. Een woordvoerder van de Griekse
regering vertelde dat met dit gebaar een nieuw
hoofdstuk in de Grieks-Albanese betrekkingen
kan starten. De vier Griekse Albanezen werden
vorig jaar veroordeeld wegens spionage en
verboden wapenbezit.

Copyright 1995, 101 MIDCie Info-Scoop/Nummer 3/22 februari 1995



GEBEURTENISSEN IN ANGOLA
tot 18 februari 1995

-EEN SAMENVATTING-

101 MIDcie
sectie Afrika

VDG EIgersma

VOORGESCHIEDENIS

Reeds dertig jaar is in Angola een toestand van
oorlog. Aanvankelijk streed een aantal Angolese
groeperingen voor de beëindiging van het
Portugese koloniale bewind. Toen het land in
1975 de onafhankelijkheid verkreeg raakten
deze groeperingen onderling slaags.

De twee belangrijkste strijdende partijen zijn
het Angolese leger van de (voorheen
marxistische) MPLA regering, en de
verzetsbeweging Unita onder leiding van Jonas
Savimbi.

Een eerste poging van de VN om de partijen
tot verzoening te brengen resulteerde in 1990 in
het akkoord van Bicesse. Het vredesproces dat
hiermee in gang werd gezet mislukte twee jaar
later toen oppositieleider Jonas Savimbi zijn
verlies van de presidentiële verkiezingen
weigerde te erkennen. De burgeroorlog brak
opnieuw uit. Hierbij zijn sinds 1992 zo'n 100.000
mensen omgekomen.

De aanvankelijke militaire successen van
UNITA in deze nieuwe ronde van
geweldadigheden werden gedurende 1994 weer
teniet gedaan door het regeringsleger. Begin
1994 had de regering voornamelijk de lange
kuststrook in handen. In de loop van 1994
kwamen daar onder andere de steden Cafunfo,
Kuito, N'dalatando en Huambo bij.
Aanvankelijk richtte het regeringsleger zich op
de Noord Oostelijke provincies (Lunda Norte
en Lunda Sul). Dit is een regio rijk aan
diamanten . De MPLA wilde deze
inkomstenbron van UNITA elimineren.
Vervolgens werd de tweede stad van het land
Huambo, in het midden van het land, vanuit
drie kanten aangevallen.

Met bemiddeling van de VN werd een tweede
poging gewaagd om de partijen tot elkaar te
brengen, Eind november kwam het tot een
akkoord. Het akkoord voorziet in ontwapening
en demobilisatie van de meeste troepen, het
opbouwen van een nieuw geïntegreerd leger,
een minutieuze verdeling van belangrijke
overheidsposities, mijnopruiming en de
omvorming van de UNITA van een guerilla-
organisatie tot een politieke beweging. Ten
s l o t t e b e h o r e n n i e u w e v r i j e
presidentsverkiezingen te worden georganiseerd.

Het akkoord van november 1994 lijkt veel op
het akkoord van 1990. Twee verschillen springen
in het oog. De VN heeft dit maal toezeggingen
gedaan om met bijna 8.000 man naar Angola te
komen. Dit is niet verwonderlijk als men
bedenkt dat het geringe aantal VN militairen in
1992 regelmatig is aangedragen als een reden
voor het mislukken van het vredesproces. Een
tweede verschil is dat de UNITA dit maal meer
privileges afgedwongen heeft voor de
toekomstige politieke partij die het moet gaan
vormen. Zo heeft het o.a. recht op 76 huizen in
Luanda. Naar het voorbeeld van de Renamo in
Mozambique is een mogelijk scenario dat
Savimbi de komende twee jaar slechts aan het
vredesproces blijft meedoen zolang de VN zijn
materiële eisen inwilligt.

ALGEMEEN

Januari - De sociale spanning in Angola is
groot. Hiervan getuigen onder andere
demonstraties van oorlogsinvaliden in Luanda.
Ook de levensstandaard onder de UNITA
militairen is dramatische laag. Vanuit Zambia
komen berichten dat UNITA strijders hun
geweren ruilen met Zambianen tegen voedsel.
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Dagelijks worden schendingen van het akkoord
uit november gemeld. Met name in de
provincies Huambo, Uïge, Lunda Norte en
Lunda Sul.
In januari zouden zo'n 100 mensen bij
gevechten om het leven zijn gekomen. De
ernstigste schending van het bestand tot nu toe
komt uit Kuito; een Unita aanval op de positie
van de regeringstroepen.

Desalniettemin zou dit alles niet de voortgang
van het vredesproces belemmeren. Dankzij de
nieuwe ontwikkelingen is de weg tussen Ebo en
Cela in de provincie Kwanza Sul weer open
gesteld.

15 januari - In de kustplaats Waku Kungo
komen de militaire leiders van de UNITA en
M P L A o p n i e u w b i j e l k a a r .
Gespreksonderwerpen zijn onder andere de vele
schendingen van het bestand dat getekend werd
in november 1994. Ook hebben de partijen zich
niet teruggetrokken uit bepaalde plaatsen waar
de troepen bijzonder dicht bij elkaar stonden
(Kuito). Deze terugtrekkingen zijn een
voorwaarde voor het sturen van de 7.000
blauwhelmen die de VN in principe heeft
toegezegd.

Belangrijke contacten tussen de UNTTA en de
regering vinden plaats binnen de zogenaamde
Commisao Conjunta (CC), een overblijfsel van .
het accoord van Bicesse uit 1992.

Opvallend genoeg blijken de Fransen zich in te
zetten voor de UNITA. De Franse geheime
dienst zou een vertegenwoordiger naar Luanda
hebben gestuurd om veiligheidsgaranties voor
de UNITA onderhandelaars in de Commisao
Conjunto los te krijgen van de MPLA regering.

17 Januari - De belangrijkste onafhankelijke
journalist van Angola, Ricardo de Mello, 38
jaar, wordt vennoord. Verdenkingen gaan uit
naar kringen van het ministerie van
binnenlandse zaken, de presidentiële garde en
bepaalde elementen binnen het regeringsleger.
Ricardo de Mello was één van de oprichters
van Imparcial Fax, een dagelijks verschijnende
krant. De krant wordt niet gedrukt maar
verspreid via de fax, zodat censuur ontlopen
wordt. Hoewel Imparcial Fax slechts 300
betalende lezers kent is het één van de
belangrijkste exponenten van de vrije pers in
Angola.

10 februari - De Nigeriaanse Generaal Chris
Garuba, leider van de militaire VN operatie,
stelt dat de partijen zich terugtrekken van de
confrontatielijnen in, en ten oosten van,
Huambo (Midden Angola') en Uije (Noord
Angola).

12 februari - In Brazzaville vindt een
ontmoeting plaats van verschillende groepen die
zich inzetten voor een grotere onafhankelijkheid
van de enclave Cabinda in het noorden van
Angola. De FLEC is de militaire tak van deze
verzamelde groeperingen. Echter , de
verschillende groepen binnen de FLEC vormen
lang geen eenheid. Een belangrijke stroming
binnen de FLEC, de FLEC/Renovada onder
leiding van José Tiburcio Zinga Luemba weigert
mee te doen aan de bijeenkomst in Brazzaville.
De FLEC maakt geen deel uit van het akkoord
van november 1994.

13 februari - In de buurt van Quibaxe (Noord-
West Angola) schieten UNITA militairen een
VN helikopter neer met aan boord enkele VN
waarnemers.

CONGRES

9 februari - De dag nadat de VN
veiligheidsraad heeft besloten tot de
daadwerkelijke zending van troepen naar
Angola stelt Savimbi in een speech, gegeven in
zijn nieuwe hoofdkwartier te Bailundo (Bie
provincie) dat hij grote twijfels heeft over het
vredesaccoord van november. Het akkoord zou
'een verzameling leugens' bevatten en een
'betekenisloos stuk papier' zijn. Hij sluit niet uit
dat hij het opzegt. In een vraaggessprek
journalisten na afloop van de speech toonde
Savimbi zich positiever over het verdrag.

De speech van Savimbi die twee en half uur in
beslag nam vormde de opening van het 8e
congres van de UNITA waarvoor zo'n 1000
UNITA leden naar Bailundo waren gekomen.
Behalve de openingssessie en het slot wordt het
gehele congres achter gesloten deuren
gehouden. Het congres verloopt in vijf talen;
Kimbundu, Mbundu, Chokwé, Kikongo en
Portugees.

Na de plenaire sessies wordt het congres
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opgedeeld in drie commissies; militairen
aangelegenheden, diplomatie en politiek. Met
name de militaire commissie verzet zich tegen
het akkoord van november. Ook weigert deze
commissie Savimbi te steunen mocht hij Dos
Santos willen ontmoeten. In een poging tot
toenadering tot de militairen heeft Savimbi de
secretaris generaal van de UNITA, tevens de
belangrijkste onderhandelaar van het akkoord
van november (Eugénio Manuvakola) vervangen
door hardliner Paulo Gato.

12 februari - Aan het slot van het 8e congres
van de UNITA nemen de leden een 21 punten
tellende resolutie aan. De resolutie is een stuk
positiever over het vredesproces dan de speech
van Savimbi aan het begin van het congres deed
vermoeden. Daarin wordt gesteld dat de
UNTTA steun verleent aan alle 'vredesplannen'
en 'alle initiatieven die leiden tot een nationale
verzoening'. Derhalve wordt er niet specifiek
gerefereerd aan het vredesverdrag van
november 1994.

., Verder bevat de resolutie een oproep voor een
ontmoeting van Savimbi en Dos Santos en
verheugt men zich in de bemoeienis van de VN
en de resolutie van de veiligheidsraad van 8
februari. Wel wil de UNITA inbreng over de
deelnemende landen. Voorts verklaart men zich
bereid deel te nemen in een regering van
nationale eenheid. Daarbij eist UNITA dal
alvorens zo'n regering kan worden gevormd
eerst moet worden onderhandeld over een
duidelijk programma. Tot die tijd blijft Savimbi
liever in de oppositie. De UNITA eist dat de
Zuidafrikaanse huurlingen die door de Angolese
regering gecontracteerd zijn weer het land
worden uitgezet. Tevens eist men een algehele
amnestie die geldt voor de gehele periode van
strijd in Angola.

Savimbi heeft het congres aangegrepen om zijn
greep op de UNITA te versterken. Enkele
dissidenten zijn uit de partij gezet. Het gaat hier
met name om enkele UNITA parlementariërs
die ondanks het uitbreken van het geweld in
1992 in het parlement zijn blijven zitten. In een
recent interview met de Franse krant Liberation
had Savimbi reeds toegegeven dat zijn macht
binnen de UNITA niet geheel onbetwist is.

Volgens Savimbi zelf was het belangrijkste
resultaat van het congres dat nu de militaire
leiders van de UNITA de politieke oplossing

van Lusaka accepteren.

VERENIGDE NATIES

3 februari - In een uitgebreid rapport heeft
Boutros Ghali aan de Veiligheidsraad
voorgesteld ruim 7.000 militairen (6.450 man
infanterie, 265 man militaire staf, 350 UNMO's,
260 politieagenten, 65 mijnopruimers) en 100
burgers naar Angola te sturen. Het mandaat
lijkt vrij uitgebreid. Zo gaat men zich o.a. bezig
houden met het controleren van bestandslijnen,
het ontwapenen van milities, het opruimen van
mijnen en het begeleiden van konvooien.

De missie moet binnen twee jaar zijn
uitgevoerd. Aan het eind van de/.e twee jaar
behoren nieuwe presidentsverkiezingen te
worden georganiseerd.

Reeds is een groot aantal toezeggingen binnen
van lidstaten van de VN die bereid zijn troepen
te sturen; Het gaat om Infanterie bataljons uit
zes landen; Brazilië, India, Pakistan, Roemenië,
Uruguay en Zimbabwe. Portugal levert een
verbindingseenheid. De Britten overwegen een
logistiek bataljon van 700 man te sturen die
binnen 70 dagen de inkwartiering van de
overige troepen zou voorbereiden. Ook
Argentinië wil een bijdrage leveren. In
tegenstelling tot eerdere berichten zal Zuid
Afrika geen troepen zenden. Wel is het bereid
steun te verlenen bij het opruimen van de
mijnen.

8 februari - Middels een resolutie, keurt de
veiligheidsraad van de Verenigde Naties het
voorstel van de Secretaris Generaal unaniem
goed. Het mandaat geldt in eerste instantie voor
6 maanden.

De operatie gaat 383 miljoen $ per jaar kosten.
De Angolese minister van Buitenlandse Zaken
heeft toegezegd zo'n 64 miljoen USS voor
rekening te nemen. De VS is aarzelend om de
gebruikelijke 30% van de missie te betalen. Ze
sturen erop aan om vooral eerste experts en
technici te sturen alvorens veel troepen te
sturen. De traditionele sympathie die elementen
van de Republikeinse partij hebben voor de
beweging van Jonas Savimbi zijn er de reden
voor dat het Amerikaanse congres een

Copyright 1995, 101 MIDCie 12 Info-Scoop/Nummer 3/22 februari 1995



u i t z o n d e r i n g maakt op de u i te rs te
terughoudendheid t.o.v. vredesmissie die was
aangekondigd.

In april zouden de eerste 2.000 troepen naar
Angola komen. Deze zouden zich bezighouden
met het opzetten van tentenkampen waar de
UNITA troepen wapens kunnen inleveren.
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LUCHTVERDEDIGING IN BOSNIË HERZEGOWINA
SA-2 GUIDELINE (zie bijlagen)

4MIGP OWI DANENS

In Bosnië-Herzegowina zijn de
navolgende S AM (Surface to Air Missile)
luchtverdedigingssystemen gesignaleerd :

SA-2 GUIDELINE
SA-3 GOA
SA-6 GAINFUL
SA-7B GRAIL
SA-9 GASKIN
SA-13 GOPHER

In deze uitgave van Infoscoop wordt de eerste
behandeld.

De SA-2 GUIDELINE is een 'ietwat'
verouderd systeem wat in de loop der jaren de
nodige verbeteringen heeft ondergaan. .Het
systeem bestaat niet alleen uit de raket, maar
ook alles wat nodig is om de doelen op te
sporen en te volgen, te identificeren en
eventueel ECM maatregelen tegen te gaan. De
SA-2 is bedoeld voor vliegende doelen op grote
en middelbare hoogte. Het systeem bestaat uit 6
enkelvoudige lanceerinrichtingen die rondom de
vuurjeidingsradar met de NAVO-codenaam
FAN SONG zijn gegroepeerd. Buiten de cirkel
kunnen nog een opsporingsradar met de
NAVO-codenaam SPOON REST, een IFF-
radar (Identification Friend-Foe = Identificatie
Vriend-Vijand) met de naam SCORE BOARD
en de ECCM-radar met de codenaam WILD
CARD opgesteld staan. Er zijn van de SA-2 6
modificaties bekend, SA-2 t/m SA-2f. De raket
is een tweetrapsraket met een totale lengte van
10,80 m. De doorsnede van de eerste trap is
0,65 m en van de tweede 0,50 m. Het
startgewicht van de raket is ± 2300 kg. De
maximale snelheid van de raket ligt in de buurt
van Mach 3 (= 3 x de geluidssnelheid = ±
1220 km/u). Het maximale bereik van de raket
ligt rond de 35 km, alhoewel in Hongarije een
bereik van 70 km werd gemeld. Het maximale
hoogtebereik is 27 km. De gevechtskop heeft
een massa van ± 200 kg en wordt tot ontplof-
fing gebracht middels een nabijheidsontsteker.
Om de trefwaarschijnlijkheid te vergroten,
worden er meerdere raketten op één doel

afgevuurd (meestal 3). Er kan maar l doel per
keer worden bevuurd. De raket krijgt
stuurcommando's van de FAN SONG.
Verbeteringen zijn o.a. uitgevoerd aan de raket
en de vuurleidingsradar. Bij de SA-2b hoort de
raket GUIDELINE Mod l en vuurleidingsradar
FAN SONG B, bij de 2c de GUIDELINE Mod
2 en de FAN SONG C, welke veranderingen
heeft in de elektronica t.o.v. de FAN SONG B.
De SA-2d heeft een groter bereik (55 km) en
een plafond van 28 km. De vuurleidingsradar
FAN SONG E heeft een bereik van 70-145 km
en is uitgebreid met een optisch volgsysteem dat
de radar op het doel gericht houdt. Hierdoor
wordt de mogelijkheid om te storen verkleind.
De export-versie was de SA-2f, welke een
verbetering was van de SA-2b. In voormalig
Joegoslavië zal ongetwijfeld gewerkt zijn aan
verbeteringen aan de door de voormalige USSR
geleverde SA-2 systemen. De raket wordt ver-
voerd op een ZIL-151/-157/-131 vau. Hei vuren
zal in principe plaats vinden vanuit een
permanente opstelling. Verplaatsen kan wel,
maar kost door het vele materieel veel tijd
(afbreken en opbouwen 9 uur). Dit samen met
het feit, dat er maar één doel bevuurd kan
worden, is een grote beperking van dit systeem.
De lanceeropstellingen werden getrokken door
rupsvoertuigen. De FAN SONG wordt
meegevoerd op een 2-assige aanhangwagen. De
SPOON REST wordt op een 4-assige
aanhangwagen getrokken door een ZIL-1517-
157/-131 of een vau van het land waarbij de
radar in gebruik is. Dit geldt ook voor de
andere vau's. Het terrein waarin een eventuele
opstelling betrokken moet worden, zal
toegangbaar moeten zijn voor de vau's. Niet
alleen die met de commandocentrale, maar ook
de herlaadvoertuigen. Hierbij moet niet alleen
gekeken worden naar de toestand van het
terrein, maar ook naar de weersgesteldheid.

Copyright 1995, 101 MIDCie 14 Ïnfo-Scoop/Nummer 3/22 februari 1995



COLOFON

1NFO-SCOOP

Is een tweewekelijkse uitgave
:van

lol MIDCLe
Simon Stevinkazerne

MPC13 D
Postbus 9012
6710 HC Ede

Telefoon:

ptt 08380 - 83056
mdtn 678 - 3056

fax 678 - 3057

Redactie:

ma] L. Hakvoort
tint Mori

vdg Graotendorst

Vormgeving:

101 MIDCie

INFO-SCOOP wordt verzonden aan de
secties 2 van bataljons en. brigades als-
mede al die onderdelen van de krijgs-
macht welke functioneel belang hebben bij
actuele informatie.

Zij die. INFQ-SCÖÖP nog abt ontvangen
maar, dit wel wensen, kunnen, hierover
contact opnemen met 101 MIDCie op
bovenstaand telefoonnummer onder op-
gaaf van redenen waarom zij INFO-
SCOOP wensen te ontvangen.
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