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BIJLAGE, behorende bij
brief DIS/89// 5" 3/V^ c

d - d - r 8 HPR, «,989
CVIN-BIJDRAGE VAN DE MILITAIRE INLICHTINGENDIENST

A. MILITAIRE ACTIVITEITEN/ONTWIKKELINGEN

1. A LANDSTRIJDKRACHTEN

b. EOC - oefeningen

Gedurende de afgelopen periode hebben twee oefeningen plaats-
gevonden die zijn aangemeld in overeenstemming met de EOC-
akkoorden; in Tsjechoslowakije een nationale oefening en in de DDR
een multinationale oefening onder de naam 'DRUZHBA-89' met
deelname van Sovjet, Poolse en Oostduitse eenheden. DRUZHBA werd
uitgevoerd in episodes, soms in de vorm van demonstraties, waarbij
in tijd en ruimte nauwelijks enige onderlinge samenhang kon worden
vastgesteld. Ook op het gebied van de multinationale samenwerking
zijn geen nieuwe feiten opgemerkt.
In april zullen een nationale Sovjet oefening in het MD Moskou
en een bilaterale Sovjet/Oostduitse oefening plaatsvinden, waarbij
conform de EOC-overeenkomst waarnemers -waaronder Nederlandse-
zijn uitgenodigd.

2. (Ét LUCHTSTRIJDKRACHTEN



De aangekondigde deelname van luchtstrijdkrachten aan de oefening
'DRUZHBA-89'(15-22 maart) bestond in hoofdzaak uit jabow- en
heli-sorties door de luchtstrijdkrachten van de Sovjet Groep van
Strijdkrachten in Duitsland en de Oostduitse luchtstrijdkrachten/
luchtverdediging.
In de verslagperiode werd een uitzonderlijk hoog aantal
1Intelligence Collection Flights'(ICF) uitgevoerd, zonder twijfel
gericht tegen de NAVO commando-/stafoefening WINTEX/CIMEX '89. Na
de beëindiging van deze oefening op 9 maart j.l. werd een
duidelijke teruggang in ICF's waargenomen.
Verwacht wordt dat het vliegprogramma zich in de komende periode
zal intensiveren en dat complexere oefeningen ter afsluiting van
het halfjaarlijkse oefenprogramma zullen worden waargenomen.
Vroeger dan verwacht heeft het Sovjet jagerregiment Stargard in
Polen, uitgerust met de hoog moderne FLANKER 'air superiority'
jager, in maart een begin gemaakt met 'live air—to-air'
schietoefeningen boven de Baltische Zee.

3. <J0 ZEESTRIJPKRACHTEN

a. Activiteiten

; ~\. Staken strategische BEAR-H vluchten



B. MILITAIR - POLITIEK

4. ̂ 0 SOVJET UNIE

a. Verkiezingen Volkscongres

Bij de verkiezingen voor het Congres van Volksafgevaardigden op 26
maart j.l. is een aantal vooraanstaande militaire kandidaat-
afgevaardigden niet in dit 'hoogste Sovjet staatsorgaan' gekozen.
Dit betreft onder meer de Opperbevelhebber van der Groep van
Strijdkrachten in Duitsland, de bevelhebbers van de Militaire
Districten Leningrad en Verre Oosten, alsmede de bevelhebbers van
de Noordvloot en Pacific Vloot. Enkele van hen werden verslagen
door veel jongere officieren, waarvan tenminste één zich heeft
uitgesproken voor een radikale hervorming van de Sovjet
strijdkrachten tot een (aanzienlijk minder omvangrijk)
beroepsleger. Ook andere verkozen kandidaten hebben zich hiervoor
uitgesproken. Voorstellen van deze strekking worden door de

\e militaire leiders echter resoluut van de hand gewezen.
..~" Over de gehele Sovjet Unie bezien werd circa 20 % van het
,) verkiesbaar gestelde partijkader weggestemd. Hoewel uiteinde-

lijk leden van de CPSU meer dan 85 % van de zetels in het Volks-
congres zullen bezetten, is de verkiezingsuitslag te zien als
motie van wantrouwen jegens het partij- en staatsapparaat.
Omdat men met name meer behoudende 'apparatchiks' werden

„ weggestemd houdt de verkiezingsuitslag waarschijnlijk een
steunbetuiging voor ̂flHMHIfe vernieuwingsstreven in. De uitslag
kan er echter ook toe leiden dat het verzet vanuit het partijap-
paraat jegens de vernieuwingspolitiek zal toenemen. De uitslag van
de verkiezingen is daarom niet zonder meer ten gunste van

b. Reorganisatie Sovjet Strijdkrachten

l
3

Eind februari werd officieel aangekondigd dat in kader van de
vermindering van de Sovjet strijdkrachten met 500.000 man een
aantal Militaire Districten, Legers en Divisies zal worden
opgeheven. Begin dit jaar was officieus verklaard dat
bij de reducties 7 a 11 Militaire Districten en circa 45 Divisies
zouden zijn betrokken. Naar zich nu laat aanzien zullen er van de
huidige 16 Militaire Districten na de huidige herstructurering
mogelijk slechts 10 overblijven.
Door de opheffing van de staven van een zestal Militaire
Districten en een aantal Legers kan de personeelsomvang van de
Sovjet strijdkrachten met vele duizenden worden verminderd zonder
dat dit ten koste behoeft te gaan van de gevechtskracht. De
opheffing van divisies zal echter de gevechtskracht nadelig kunnen
beïnvloeden, doch dit zal ten dele kunnen worden gecompenseerd
door kwaliteitsverbetering en herstructurering van de resterende
divisies. Over het geheel bezien zal waarschijnlijk echter sprake
zijn van een vermindering van de gevechtskracht van de Sovjet
strijdkrachten.


