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NOORD-IRAK

Syrië en Rusland bezorgd over Turkse militaire aanwezigheid in Noord-lrak
Betrouwbare Westerse bronnen in Damascus melden dat Rusland en Syrië bezorgd
zijn over de Turkse militaire aanwezigheid in het noorden van Irak. Met name
volgens het Syrische regime is de door Turkije ingestelde "veiligheidszone" op Iraaks
grondgebied een aantasting van de Iraakse integriteit en in strijd met het
internationale recht. De bezorgdheid werd duidelijk tijdens een bezoek van de
Russische minister van Buitenlandse Zaken ^HB^ aan Syrië, eind oktober.
Rusland en Syrië zouden zijn overeengekomen te pogen de Turkse militaire
aanwezigheid in Irak terug te dringen.
Zoals eerder gerapporteerd, voeren de Turkse land- en luchtmachteenheden met
enige regelmaat veelal kleinschalige operaties uit tegen PKK-doelen in Noord-lrak.
De aanleiding hiervoor is dat PKK-strijdgroepen er nog steeds in slagen hit-and-run-
acties tegen doelen in het Turkse grensgebied uit te voeren. Daarentegen vinden
dergelijke acties in het zuid-oosten van Turkije nog nauwelijks plaats, zodat de
veiligheidssituatie aldaar momenteel redelijk stabiel is. In het Turks-lraakse
grensgebied zijn de veiligheidsmaatregelen verscherpt om verdere infiltraties door de
PKK naar Turkije te voorkomen. Te meer omdat het overgrote gedeelte van de
Turkse troepenmacht nu uit Noord-lrak is teruggetrokken.
Een klein gedeelte Turkse speciale troepen (ca. 10.000 man) blijft voorlopig in het
Noord-lraakse grensgebied aanwezig. Deze eenheden hebben de veiligheidszone
als basis (breedte 5 a 10 km). Pas in oktober jl. werd het permanente karakter
hiervan door de Turkse regering bevestigd en werd ook bekend dat Turkije naar
Israëlisch voorbeeld (n.b. veiligheidszone in Zuid-Libanon), en mogelijk met steun
van Israël, infiltratie-detectie systemen in de veiligheidszone heeft geplaatst. Het
blijkt dat de Turkse speciale eenheden ook zuidelijk van de veiligheidszone
opereren, waar de Iraakse Koerdische Democratische Partij (KDP] o.l.v. 4MI9
actief is. Turkije verleent militaire steun aan de KDP evenals aan dorpsmilities in dit
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gebied. Reden voor de steun aan de KDP is dat deze beweging ook in een strijd is
gewikkeld met de PKK. Daarnaast houdt Turkije pal aan zijn zuidgrens permanent
een strijdmacht (van tenminste 40.000 man) geconcentreerd.

RUSLAND

Militaire hervormingen
Deze week heeft de Bevelhebber van de Strategische Rakettroepen (SRT), kolonel-
generaal ĴHMfe bekend gemaakt dat de samenvoeging van de Strategische
Rakettroepen, de Ruimtetroepen (VKS) en de ABM-eenheden is voltooid. De
nieuwe, samengevoegde strijdkrachten blijven de naam Strategische Rakettroepen
houden. ̂ H|̂  deelde mee dat het integratieproces in augustus dit jaar is

->. begonnen en zonder problemen is verlopen. Acht raketlanceringen hebben
J sindsdien reeds plaatsgevonden.

Het samenvoegen van bovengenoemde troepen maakt deel uit van de door
President 4MMfc afgelopen zomer aangekondigde hervormingsplannen voor de
Russische strijdkrachten. Volgens het Russische Ministerie van Defensie levert de
integratie aanzienlijke besparingen op: vóór de integratie consumeerden genoemde
strijdkrachten meer dan 19% van de defensiebegroting; na samenvoeging ongeveer
15,5%.
Doel van deze operatie is om de organisatie van de Russische krijgsmacht te
optimaliseren, de efficiëntie te verhogen en dubbele structuren ongedaan te maken,
teneinde tot kostenreducties te kunnen komen. Het ligt voor de hand dat dergelijke,
voor een groot deel administratief-organisatorische hervormingen gemakkelijker
(zonder veel extra kosten) zijn te realiseren dan grootschalige sterktereducties, zoals
die voor de komende tijd staan gepland. Het zal naar verwachting zeer moeilijk
worden deze inkrimping op budgetneutrale wijze, zoals het Russische Ministerie van
Defensie dit nastreeft, te verwezenlijken. Zoals reeds bij eerdere gelegenheden door

'""J de MID is gemeld, dient de sterkte van de Russische strijdkrachten op 1 januari 1999
te zijn teruggebracht van de huidige 1,7 miljoen man tot 1,2 miljoen man.

ANGOLA

Recente ontwikkelingen
UNITA heeft na botsingen met het Angolese regeringsleger (FAA) vorige week
personeel en uitrusting weggehaald uit de diamantmijnen in het Cuango district in
het westen van de Angolese provincie Lunda Norte. Mijnwerkers en lokale bevolking
ten noorden van Luzamba waren kennelijk doelwit geworden van aanvallen door
FAA soldaten. Bovendien werden mijnbouwinstallaties geplunderd zonder dat de
Angolese nationale politie daarbij ingreep. De verslechterende veiligheidssituatie
heeft UNITA doen besluiten personeel en mijnbouwuitrusting uit het gebied te
verwijderen.
Door UN Observer Mission in Angola (UNOMA) werd een bijeenkomst tussen de
partijen gearrangeerd om de opgelopen spanningen te verminderen. UNITA ging
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ermee akkoord de uitrusting weer terug te brengen, terwijl de politie toezegde op een
onpartijdige en agressievere wijze criminele activiteiten te zullen bestrijden.
Ook zijn er aanwijzingen, dat UNITA bezig is de onlangs afgekondigde VN sancties
te ontduiken. De beweging krijgt nog steeds klein kaliber wapens en munitie. Op 10
november landde op het vliegveld van Andulo een vliegtuig, dat een wapenzending
afleverde en de hoeveelheid klein kaliber wapens vervolgens toenam.
Het is niet erg waarschijnlijk dat UNITA het materieel zal terugbrengen.
Regeringsfunctionarissen krijgen nog steeds geen toegang tot het vliegveld van
Cuango, ondanks de overeenkomst van 11 oktober waarin waarnemingen van
binnenkomende UNITA vluchten werd geregeld. Ondanks het feit dat het Cuango
district is overgedragen aan de regering heeft UNITA vastgehouden aan haar recht
om door te gaan met de mijnbouw tot 31 december. De FAA acties hebben UNITA's
plannen nu in de war gestuurd, waardoor UNITA op haar beurt door het weghallen
van personeel en materieel de mijnbouw voor Luanda zo moeilijk mogelijk zal
maken. Ondanks de VN sancties zal UNITA doorgaan met het verkopen van
diamanten om oorlogsmaterieel te kunnen blijven kopen. Hoewel UNITA officieel zal
doorgaan met het uitvoeren van het vredesproces zal daarnaast tevens worden
geprobeerd het hele proces op alle mogelijke manieren te vertragen, teneinde zo
lang mogelijk de controle over haar districten en de daarin liggende diamantmijnen te
behouden.


