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INLICHTINGEN-BULLETIN NR.: 06/97
(13 februari 1997)

RUSLAND

Defensie-uitgaven
Uit eerste, voorlopige berekeningen blijkt dat de begrotingsuitgaven voor defensie
van de Russische Federatie in 1996 met ±15% zijn verminderd ten opzichte van
1995. Dit betekent een voorzetting van de dalende tendens in de reële Russische
defensie-uitgaven, zij het dat de daling minder groot was dan in 1995. Het Russische
Ministerie van Defensie is in 1996 (net als in voorgaande jaren) echter meer
financiële verplichtingen aangegaan dan de officiële begroting toeliet. Hierdoor heeft
het een schuld opgebouwd van ongeveer 30.000 miljard Roebel. Ondanks deze
enorme budgetoverschrijding zijn de uitgaven onvoldoende gebleken voor een
normaal functioneren van de krijgsmacht en heeft de crisis zich verscherpt.
Of 1997 een trendbreuk zal laten zien is hoogst twijfelachtig. Het Ministerie heeft
laten weten dat de defensiebegroting voor 1997 (104.300 miljard Roebel) slechts
voor tweederde de minimale behoeften van het leger dekt.

LITOUWEN

Mogelijk isolement
Volgens ingelezen bronnen zou de conservatieve meerderheid in het Litouwse
parlement, daarin gesteund door de nieuwe conservatieve regering van ̂ HHjĵ
bewijzen tegen de zittende president ̂ HU^verzamelen om hem nog voor de
herverkiezingen van 1998 af te kunnen zetten. Lopende deze procedure moet het
niet worden uitgesloten dat in beginsel zal worden geprobeerd de president in
principe door een parlementsmeerderheid vroegtijdig van zijn functie te laten
ontheffen of in ieder geval politiek te isoleren. Het wordt aangenomen dat de huidige
parlementsvoorzitter^BBKMP 'n 1998 zal trachten een poging te ondernemen
om het hoogste ambt te kunnen bekleden.
De bewijzen richten zich met name op de vermeende dubieuze financiële transacties
bij de omvorming van de Communistische Partij van Litouwen naar de Litouwse
Democratische Partij van de Arbeid (LDPA) en het feit dat jfffff^ in mei 1996
een omstreden ontwerp-grensverdrag zou hebben ondertekend met zijn Letse

De aantijgingen tegen 4HHHB) Dunnen n°9 n'e^ worden bevestigd. Het is
vooralsnog onwaarschijnlijk dat het parlement en de regering zo ver zullen gaan dat
zij de president daadwerkelijk af zetten. Alhoewel het waarschijnlijk is dat
4HHBB)'n ne* parlement steeds verder in een geïsoleerde positie zal geraken, is
zijn populariteit onder de bevolking te groot en zal een procedure tot afzetting het
parlement en de regering 4MMp) meer schaden. Het moet niet worden
uitgesloten dat̂ MMMfeP c'l'e zowe' ne^ vertrouwen van de bevolking als ook van
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regering en parlement geniet, na de presidentsverkiezingen van 1998 het hoogste
ambt zal gaan bekleden.

CENTRAAL AFRIKA / ZAÏRE

Toenemende spanningen in Zaïre
In het gebied van de Grote Meren, oost-Zaïre momenteel in het bijzonder, blijft
sprake van een onzekere (veiligheids-)situatie. Vijandigheid en wantrouwen tussen
leiders, proliferatie van wapens en op drift geraakte (en terugkeer van) vluchtelingen
liggen aan deze voortdurende instabiliteit in deze regio ten grondslag.
Internationale inspanningen richten zich met name op steun voor humanitaire hulp,
totstandkoming van een Grote Meren conferentie en verkiezingen in Zaïre. Inzet van
een internationale troepenmacht op termijn zal in belangrijke mate afhangen van de
beheersbaarheid van het conflict, de medewerking van betrokken landen en de
participatie van een Westers "leading nation". __^_
De Zaïrese rebellenalliantie (AFDL) stelt de val van het ̂ (Ujbewind in het
vooruitzicht. Op korte termijn echter wil de AFDL (de invloed van) militanten en
aanhangers van het vroegere regime in Rwanda uitschakelen. Zaïre beroept zich op
haar, ook door de internationale gemeenschap gesteunde, territoriale integriteit en is
vastbesloten de AFDL te verslaan. Beide partijen verkrijgen, voornamelijk ingegeven
door lucratieve overwegingen, logistieke steun (advies, wapens en munitie) van
buitenaf. Personele steun van buitenlandse (reguliere) eenheden zal in beginsel
beperkt blijven, tenzij internationale druk door met name de omringende landen
terzijde wordt geschoven. Een optimaal georganiseerd tegenoffensief van Zaïre zal
de opmars van de AFDL tot staan kunnen brengen. Alhoewel voor beide partijen,
mede in afwachting van overleg (en/of verkiezingen in Zaïre), een langdurige
militaire "win and loose" situatie kan optreden, zal terugtrekking van de AFDL op
termijn onvermijdelijk zijn. Oeganda, Rwanda en Burundi zullen echter, zolang de
militante (Hutu-) dreiging niet is geweken, een veilige bufferzone aan hun grenzen
willenhandhaven.
^HHIzal met de zich voortslepende crisis in zijn land trachten zijn kwetsbare
positie te versterken. Het bewind 4MM^zal, voordat de verkiezingen plaatsvinden,
herstel van dejnterne rust nastreven. Onvoldoende daadkracht lijkt de positie van
premier 4HMHBMMB in toenemende mate te ondermijnen. Ook bij
verkiezingsverlies of voortijdige val door met name het wegvallen van voldoende
vertrouwen binnen het militaire apparaat van4MM)en de zijnen zullen sociaal-
economische en traditioneel gegroeide etnische problemen spanningen in het Grote
Meren gebied in de hand werken.
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