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Joegoslavië

Van de redactie

<id 24-09-93
INFO-SCOOP 12 uit ons over hm eerste hall
Itiar hoen Op l ? maart van uit jaar verschoon
het eerste nummer van, toen nog, INTtLi
SCOOP.

De onderhandelingen
In dat half jaar ts er aan de lay-out gesleuteld
en m er getracht elk nummer heter te /aten 71111
don het vongc
Op Ao'fc tf>//i>i/n Ai/mu'/i \M/ U een n/euw artiM?I Dierten f; en van a t: u^ers heeft ïich bereid
verklaart om een nmuwt' rubriek te schrijven.
in rjeie rubriek wordt ingegaan op vliegend
nwiarieei. Dat betekend dus een waardevolle
en welkome aanvulling op ae standaard
•(.>•
ueeliiibiiek "Op de korrel" Wi/ hopen dti
'f
nieuwe nibnek vanaf het volgende nummer
geplaatst kan worden.
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Df BO;.MIM;!!<' (iiei-.Hlen! i,'t'thi'\)i.'v" Of' Jijn
Kroatische aiiibtyi.-nooi luilimai> ^ijn DI-I op 1-1
septernbei in GencVvi: i-t-nh gewortJüi! ovi" uftn
vier-puntenpian dat een emfl moei maken aan
de stri|ri tussen fle Mosnmt en f.iosniscne
Kroaten in Bosnu- -Hercegovina Kioatie steunt
de?o stfi|ö mot voorraden i-n ?t?ltj, met enkelt

Ton eerste is atflospioken om slle 0evechten
vanaf uiterlijk z^tordag 1 B september tti staken Het tweede punt regelt een uiuwsteting
van alle krijgsgevangenen "ten öeule moeien
er garanties woiden gegeven voor de vnie
doortocht van aito hulpuansporten t;n tensïlott»;
difint oen werkgioep te worden ingesteld dip
zit h moot tiuigen over tic grtnjen tussen htt
Moslimöeel en hot Kroatische dee'. van BotniCf
Hercegovina Du bi tateiale vter-puntenpisn
staat ovengons, geheel los \^n ne oncieihjind(lni(ien over een totaal viectosplan vooi üosnie
Hefce()i:x'ina die heQin van dt-?e maand weiden algebroken nadat de Bosiusche
Itetbegovir op het laatste mpment
in de (jrcnien tussen de dne lepubheken (Bosnië Servië en Kroatië) wilde aanbrengen

Overigens leek het erop dat ei een \k in de haperende vjeaesonder
iin^en ?ou komtin. toen <le Bosnische president
Iretbegovic op 16 september volledig anvftr
wacht instemde mei een opdeling langs etnische grenren van Bosnië- Hercefjovina in ar\e.
min. staaties Oe^e stftatios ronden nvoeten
wost;li<n <ipyenomen in xu'n Unie van Bt'puhtie
ktm. Otsze opyionbaroncle instemming wsfd al
snei tirirujeduid met "do rapituiatic van de
Moslims" met name omdat iïeiN"QO\e ?icn
altifd krachi.g tieefi verlet tegen een um>B;ua!
len van de Republiek Bosniè- Herregovma H»
was ei iK'tt iPidogK va» bewust ust rcM'idtii
iedeiv^le stuuitv) hot Moslim dee-i \an Bosriif;
nauwelijks oveiievinoï-kansen had
ljeU>eaovu' hield eomtsi noo siof-as PO^ üiso
om dr at ir. mei nttirkk^iQ 101 tie iieti;»itiirvci

grenzen van de mini-staatjes. De opzienbarende wijziging in de houding van Izetbegovic
lijkt vooral te zijn ingegeven door het volledige
gebrek aan steun van de westerse landen voor
zijn eisen om meer grondgebied voor do Moslims in Bosnië-Hercegovina. Ook de VN belofte
om vijftigduizend man grondtroepen (waarvan
cio helft Amerikanen) te willen inzetten voor de
uitvoering van een opdelingsakkoord zal een
rol hebben gespeeld, immers alleen oen dergelijke grote troepenmacht kan de veiligheid van
het Moslim-ministaatje waarborgen. Tenslotte
zal het inzicht, dat met name Sarajevo geen
tweede oorlogswinter meer aan zal kunnen een
zeer belangrijke drijfveer zijn geweest.
Een klein lichtpuntje voor Izetbegovic is de
belofte, dat het Moslim-staatje de rechtsopvolger mag worden van Bosnië-Hercegovina,
waaronder het lidmaotschap van de VN. De
ondertekening van een vredesaccoord stond
gepland voor dinsdag 21 september en zou
plaatsvinden op het vliegveld van Sarajevo. De
maandag daarvoor werd echter besloten om de
ondertekeningsbijeenkomst af te gelasten. Als
reden hiervoor werd genoemd de "onvoldoende flexibiliteit" van de partijen om tot een
definitieve vredesregeling te komen.
Een belangrijk struikelblok voor de Bosnische
moslims, een open landverbinding met de
Kroatische havenstad Neum, werd gedeeltelijk
opgelost. De Kroaten stemden uiteindelijk in
met twee landverbindingen met de Adriatische
zeo, {maar niet rechtstreeks met Neum) en een
haven aan de rivier de Ncretva. Een tweede
struikelblok, een aanta! door Serviërs beheerste gebieden in het oosten en noordwesten van
Bosnië-Hercegovina, waarop Izetbegovic recht
meent te hebben, is onoverkomelijk gebleken.
Het Bosnische parlement dient zich op dinsdag
28 september over de voorgestelde opdelingsregsling uit te spreken.
Zoals gezegd loopt eind sept het mandaat af
dat de VN toestemming verleent voor het
ontplooien van troepen in de drie Krajina-sectoren in Kroatië (de z.g. UNPA's= UNITED
NATIONS PROTECTED AREA's). De Kroatische president Tudjman heeft steeds meer
bezwaren tegen de aanwezigheid van de VN
militairen op zijn grondgebied. Hij beschuldigt
de VN ervan haar taak, het ontwapenen van
de strijdende partijen (lees Kroatisch Servische
milities) en hot herstellen van orde en gezag,
niet uit te voeren. Met name doordat do Kroatische strijdkrachten inmiddels zo sterk zijn
geworden, dat daza in staat worden oeacht de
opstandige Serven in de Krajina ïot de orde te
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roepen, is de aanwezigheid van de VN troepen
alleen maar lastig.
Mede onder druk van zijn eigen regering heeft
Tudjman dan ook te kennen gegeven, dat een
verlenging van het mandaat alleen onder voorwaarden mogelijk t$. HIJ eist o,a. dat de VN
troepen eindelijk actief overgaan tot het ontwapenen van du Kroatisch- Servische milities
in de UNPA's an dat het gezag van Zagreb
over deze gebieden wordt hersteld. Voorts
heeft hij voorgesteld om voor de verschillende
republieken m het voormalige Joegoslavië
aparte VN-mandaten, met verschillende bevoegdheden en looptijden, op te stellen.
De VN heeft er alle belang bij om het huidige
mandaat met tenminste zes maanden te verlengen. Hoewel dit mandaat oorspronkelijk
was bedoeld om de Kroaten te beschermen
tegen de Servische expansie, dient het nu
meer om de Kroatische Serven te beschermen
tegen het Kroatische leger. Indien het mandaat
niet wordt verlengD, zal dit ongetwijfeld leiden
tot nieuwe gevechten in de Krajina.

De militaire situatie

Na een relatief lange rustige periode begint ook
in Kroatië de spanning weer op te lopen. Het
grote twistpunt blijft de status van de Krajina.
waar de opstandige Kroatische Serven nog
steeds de dienst uitmaken en sen eigen zelfstandige republiek (SRK) hebben uitgeroepen.
De Kroatische regering in Zagreb blijft weigeren een eventuele afscheiding van dit deel van
het Kroatische grondgebied toe te staan. De
aanwezigheid van UNPROFOR eenheden in dit
gebied verhindert tot nu toe in ieder geval
grootschalige tegenacties Dat president Franjo
Tudjman van Kroatië zich blijft ergeren aan de
situatie in de Krajina, blijkt o.a. uit de hevige
gevochten die in het begin van de verslagperiode aan de zuidelijke begrenzing van Sector
Zuid (de z.g. "PINK-ZONE") uitbraken tussen
Krajina Serven en het -Kroatische regeringsleger (HV). Daarbij werden drie dorpen op de
Krajina-Serven veroverd. De.te reageerden
vervolgens met aanvallen met FROG-raketten
op de omgeving van de Kroatische hoofdstad
Zagreb. Hierdoor werd o.a. de geplande voetbalwedstrijd AJAX-HAJDUK SPLIT afflelast.
Onder druk van de VN en om de vredesonderhandelingen niet te veel te verstoren, heeft het

Kroatische leger zich inmiddels teruggetrokken
uit een groot deel van het veroverde gebied,
onder voorwaarde dat de dorpen onder VN
toezicht zouden komen. Franse- en Canadese
UNPROFOR eenheden hebben hieraan inmiddels voldaan. Deze VN eenheden meldden dat
de Kroaten tijdens hun terugtocht tenminste
elf Krajina dorpen met de grond hebben gelijk
gemaakt en dat er lijken zijn gevonden van ca.
60 (burger ?)slachtoffers.
In de loop van de week voerden Kroatische
strijdkrachten opnieuw beschietingen uit op de
Krajina Serviërs. Hierbij kwam o.a. hun "hoofdstad" Knin onder vuur te liggen.
De toestand in Bosnië-Hercegovina blijft onveranderd gespannen.
In het noordelijk deel van Bosnië-Hei
ovina
trachtte het Bosnisch-Servische leger (VRS)
nog steeds de "Posavina" corridor, dat het
oostelijk door de Serviërs bezet gebied verbindt met het westelijk deel, te verbreden. In
dit deel van Bosnië is de samenwerking tussen
Bosnische Kroaten en Bosnische Moslims nog
goed. Met name blijkt dit uit de gezamenlijke
verdediging van de stad Brckp tegen de Servische aanvallen. Daarentegen werd de Moslim
enclave in de omgeving van Maglai en Doboi
door zowel de Bosnische Kroaten als de Bosnische Serven onder vuur genomen.
In Centraal-Bosnié trachtte het Bosnische
(moslim) regeringsleger (BIH) met alle middelen
de posities van de Bosnische Kroaten (HV) te
veroveren en omgekeerd, met als doel gunstige uitgangsposities te verkrijgen voor de onderhandelingen over de verdeling van BosniëHercegovina Met name werd er weer strijd
geleverd om het strategisch belangrijke berggebied noord-west van Prozor (Maklten gebergte).
Mogelijk als vergelding voor de slachtpartij op
burgers, die Moslim troepen tijdens een zuiveringsactie in het begin van de verslagperiode
aanrichtten m het dorpje Uzdol, dat oost van
Prozor ligt, hebben Bosnische Kroaten op 16
september zware aanvallen uitgevoerd in het
midden en zuiden van Bosnië-Hercegovina
Met name Vitez, Gorni Vakuf en Jablamca
kwamen weer onder vuur te liggen van zware
artillerie van de HV. De Bosnische regering
heeft een onderzoek gelast naar de toedracht
van het bloedbad in Uzdol, waarbij ca. 38
burgers zijn omgekomen.

Conform het vierpuntenpfan van Tudjman en
Izetbegovic is zaterdag 18 september een
staakt het vuren van kracht geworden tussen
de Bosnische Moslims (BlHi en de Bosnische
Kroaten (HV). Hoewel dit bestand op vele
plaatsen door plaatselijke bevelhebbers werd
genegeerd, was er toch enigszins sprake,
hoewel van korte duur, van een afname van de
gevechten. Vanaf maandag 20 september
laaiden de gevechten echter weer op, met
name in Mostar en Vitez.
In het westelijk deel van Bosnië-Hercegovina
zijn, uit onvrede over de bestaande regelingen
voor oorlogsinvaliden en hun familie, de corrupte praktijken van politici en over de schandelijke wijze waarop oorlogsprofiteurs zich
verrijkten, ca. duizend Bosnisch-Servische elite
militairen, behorende tot 16 Motbng in opstand gekomen en hebben deze een deel van
de stad Bania Luka bezet. Nadat hun eisen
voor een deel waren ingewilligd, zijn de soldaten naar de kazernes teruggekeerd. De opstandelingen kregen veel steun van de plaatselijke
bevolking, die weinig gecharmeerd is van de
president van de Bosnische Serviërs Karadzic.
Hoewel bovenstaande gebeurtenis beperkt is
gebleven, toont het duidelijk de tweespalt in
het Servische kamp. In de Moslim-enclave
Bihac bleef het in de verslagperiode rustig.
In het oostelijk deel van Bosnië bleef het m de
Moslim-enclaves Gorazde en Zepa relatief
rustig. In de enclave Srebrenica kwam het van
tijd tot tijd weer tot schermutselingen tussen
de Bosnische Serven en de Moslims. Voornoemde enclaves zijn conform Vf\ resolutie
836 uitgeroepen tot "Veilige gebieden".
In Kosovo verslechtert de toestand met de
dag. Een hele generatie Albanezen is beroofd
van haar burgerrechten, sinds het zelfbestuur
van Kosovo, waar de Albenezen een numeriek
overwicht op de Serven hebben van tien tegen
één, werd afgeschaft. Door een aantal racistische noodwetten wordt de Albanese bevolkingsgroep van Kosovo meedogenloos onderdrukt. Inmiddels heeft de Albanese bevolking
van deze provincie van" het voormalige Joegoslavië zich onafhankelijk verklaard en een eigen
president gekozen. Daar Kosovo wordt beschouwd als de bakermat van het Servisch
nationalisme, is elk compromis ovor de toekomstige status van dit gebied bij voorbaat
gedoemd te mislukken Volgens de president
van de "Republiek Kosovo",Ibrahim Rugova. is
het een kwestie van tijd voordat de Servische
president Milosevic oponlijk de confrontatie ?al

aangaan. Al enkele maanden zijn er ca. 300
Amerikaanse VN soldaten gestationeerd langs
de grens met Macedonië.

Op 'de korrel: MT-LB

Update Rwanda
inleiding

In het kader van de VN-missie UNOMUR (United Nations Observers Mission Uganda/Rwanda) zijn op 8 september 1993 6 Nederlandse
UNMO's vertrokken naar zuid Oeganda. UNOMUR is met ingang van augustus 1993 voor
een periode van zes maanden tvoorlopio) ingesteld en bestaat uit 81 militaire waarnemers en
24 personen civiele staf. Op 14 september
werd gerapporteerd dat de UNMO's bijna op
sterkte zijn. Er ontbreken nog: de C-sector
East (Canada) en een deel van zijn staf, 5 UNMO's van Senegal en 8 UNMO's van Bangla
Desh. Van de UN Field Service is nog maar 4
man aanwezig.

Het conflict in Rwanda speelt al sinds de onafhankelijkheid in 1961, toen de Tutsi monarchie
werd afgeschaft. In Rwanda was een min of
meer feodaal systeem van kracht, waarbij de
Tutsi stam heerste over de landbewerkende
Hutu meerderheid. In 1963 vonden de eerste
slachtingen plaats onder de Tutsi bevolking
met als gevolg de eerste politieke vluchtelingen naar de buurlanden van Rwanda, waaronder Oeganda. Vervolgens werd het PPR opgericht ("Front Patriotique Rwandais"), dat voornamelijk bestond uit verbannen Tutsi. Veel van
de verbannen Tutsi hebben zich in Oeganda op
vooraanstaande posities woten te werken en
worden momenteel ervan verdacht betrokken
te zijn bij steun aan hat FPR. Deze steun (in
financiële en materiële zin) wordt natuurlijk in
alle toonaarden ontkend, in ieder geval van
regeringszijde. De bevolking van Oeganda
steunt de Tutsi waarschijnlijk wei. Het is nu de
taak var\e VN-uoepen om erop toe te zien
dat geen wapens of troepen uit Oeganda naar
Rwarvda worden getransporteerd. Oe VW-tcoepen zijn gestationeerd Urvgs de 200 km lange
grens tussen Oeganda en Rwanda {aan Oegandese zijde).
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De MT-LB (afbeelding 1) is een pantser-rupsvoertuig dat voor meerdere doeleinden gebruikt kan worden. Het is zelfs zo universeel
dat de originele varianten en de at of niet in
licentie gebouwde versies samen goed zijn
voor bijna veertig verschillende uitvoeringen.
Het mag duidelijk zijn dat in dit artikel alleen de
belangrijkste versies aan de orde kumen. Verder is het zo dat dit voertuig vooral behandeld
wordt omdat het ook in het voormalig Joegoslavië in gebruik is.

Afbeelding 1; MT-LB

MT-LB

(n tegenstelling tot een aantal andere, in deze
rubriek behandelde, voertuigen is de MT-LB
niet zo gedateerd als menigeen zou danken.
Pas togen het einde van de jaren zestig werd
de MT-LB bij de Sovjet strijdkrachten ingevoerd als vervanaer van de AT-P artillerietrekker.

Zoals we bij andere voertuigen ook al gezien
hebben is de naamgeving in het westen een
keer aangepast. In eerste instantie werd het
voenuig aangeduid als het M-1970 pantserrupsvoertuig. Pas in de jaren zeventig werd de
echte naam bekend.

De bestuurder zit links en heeft de beschikking
over drie periscopen die voor zijn dakluik geplaatst zijn. De voertuigcomrnandarit zit rechts
naast hem, precies in het midden van het
voertuig en heeft de beschikking over twee
periscopen.

Het voertuig is afgeleid van de (ongepantserde! amfibische MT-L, dat vooral een logistieke
taak heeft. De MT-LB heeft als hoofdtaken:

Tijdens gevechtsacties is de commandant
tevens degene die de koepel bediend. De koepel, bestemd voor de mitrailleur, is op zijn
beurt weer rechts van de commandant gemonteerd. In de koepel is een 7,62 mm PKT mitrailleur gemonteerd. Zowel voor de bestuurder
als de mitrailleurschutter is een ruit gemonteerd die afgedekt kan worden.

artillerietrekker voor 100 mm
antitank-kanonnen en 122 mm
houwitsers (afbeelding 2).
commando-, en verbindingsvoertuig IMT-LBU)
voertuig voor het vuurleidingscentrum,
transportvoertuig.
Verder wordt het voertuig veel gebi
als
pantser-personeelsvoertuig voor moeihjK toegankelijk terrein zoals besneeuwde gebieden
en moerassen (MT-LBV). Daarnaast zijn er nog
vele toepassingen zoals onder "varianten" zal
blijken.

Het personeels-, en bemanningscompartiment
zijn door middel van een gangpad met elkaar
verbonden. In het personeelscompartiment zijn
opklapbare canvas zittingen aangebracht aan
de buitenwanden voor tien personen. Op dit
compartiment zijn nog twee, naar voren openslaande luiken aangebracht.
Het personeel verlaat het voertuig door twee
deuren aan de achterzijde welke beide van een
schietpoort zijn voorzien. Verder is er nog een
kijkgat en schietpoort aan beide zijkanten van
het personeelscompartiment gemonteerd. Vaak
ziet men het voertuig met een bergingsbalk op
het dak of aan de zijkant van het personeelscompartiment.
De zes loopwielen zijn door middel van torsiestaven afgeveerd en -het eerste en laatste
loopwiel zijn voorzien van een hydraulische
schokbreker. Het voertuig is voor aangedreven
en heeft een normaal Christie loopwerk (CL 6
VA).

Afbeelding 2; MT-LB als artillerietrekker

Beschrijving

De MT-LB heeft een volledig gelaste romp met
het bemanningscompartiment voorin. Direct
hierachter is het motorcompartiment aan de
linker kant en daarachter is het personeelscompartiment.

*! IQ 1 MlDC.e

De MT-LB is amfibisch en wordt in het water
aangedreven door zijn tracks. De voorbereiding
voor het varen bestaan uit het opklappen van
de taoeggolf-keerplaat en het aanzetten van de
twee lenspompen, ieder met een capaciteit var>
450 Itr/min.
Het voertuig beschikt standaard over NBC
beschprminQ. Het lucht-remsysteem kan ook
een eventuele aangekoppelde aanhanger beremmen. Deze aanhanger mag maximaal 6.500
kg wegen. In plaats hiervan kan het m voertuig
2000 kg goederen vervoerd worden.
Voor optreden tijdens duisternis zijn de meeste
MT-LB versies uitgerust met een infra-rood
zoeklicht dat een bereik heeft van 400 meter
voor de commandant en een infra-rood kijker
met een bereik van 40 meter (geen typefout!
voor de bestuurder.
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