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Bijlagee II: Personalia actoren Russisch veiligheidsbeleid 

Naam m 

ADAMISJIN N 
Anatolii Leonidovitsj 
(1934) ) 

ARBATOV V 
Aleksejj Georgijevitsj 
(1951) ) 

BALOEJEVSKI I 
Joerii Nikolajevitsj 
(1947) ) 

Functie e 

Voormaligg Eerste Plaatsvervangend RF Minister van Buitenlandse 
Zakenn (1992-1994); vice-president firma 'Sistema' (2000); Lid van de 
SVOP;; loopbaan bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken, 
waaronderr ambassadeursposten in Italië en het Verenigd Koninkrijk 
(1957-1997);; Plaatsvervangend Minister van Buitenlandse Zaken 
USSRR (1986-1990); Eerste Plaatsvervangend RF Minister van 
Buitenlandsee Zaken (oktober 1992-1994); lid van de Doema namens 
'Jabloko'' (1993-1994); Minister voor Samenwerking met GOS staten 
(augustuss 1997). 
Specialistt op het gebied van Europese politiek. 

Plaatsvervangendd voorzitter van het Defensiecomité van de Doema 
(sindss 1994); lid van de Doema voor de gematigde Jabloko partij 
(1993-);; lid van de SVOP; wetenschappelijk medewerker (1976-
1994);; analist van het ISK(R)AN/RAW; beginjaren '80 hoofd sectie 
wapenbeheersing;; hoofd van het centrum voor internationale 
veiligheidd van IMEMO/RAW. 
Voorstanderr van structurele en weloverwogen militaire hervormingen. 

Eerstee Plaatsvervangend Chef Generale Staf RF (sinds 27 juli 2001), 
kolonel-generaal;; loopbaan als officier operatiën; functies in het 
Hoofddirectoraatt Operatiën GS (1982-1988); Chef-Staf Groep RF 
troepenn in de Transkaukasus (1993-1995); functies in en Chef van het 
Hoofddirectoraatt Operatiën GS (1995-2001); opvolger van Manilov 
alss Eerste Plaatsvervangend Chef Generale Staf. 
Werdd in augustus 2000 genoemd als kandidaat Chef Generale Staf. 
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BATOERIN N 
Joerii Michajlovitsj 
(1949) ) 

Voormaligg Secretaris Defensieraad RF (1996-1997); Kosmonaut, 
verbondenn aan het Gagarin opleidingscentrum voor kosmonauten 
(sindss 1998); lid van de SVOP; geschoold in aerofysica, rechten en 
journalistiek;; medewerker van de ruimtevaartfirma 'Energija' (1973-
1980);; medewerker Instituut Staat en Recht/RAW (1980-1993); 
diversee functies in het Presidentiële Apparaat op juridisch en 
veiligheidsgebiedd (1993-1997): assistent van de RF President voor 
nationalee veiligheid (januari 1994-juni 1996); voorzitter presidentiële 
commissiee functies opperofficieren (1994-1996); voorzitter 
interdepartementalee commissie voor chemische ontwapening 
(novemberr 1995); Secretaris Defensieraad RF (juli 1996 - augustus 
1997). . 
Heeftt als burger de GSA hogere leergang gevolgd. Werd in augustus 
20000 genoemd als kandidaat Minister van Defensie. Heeft in 1998 en 
inn 2001 ruimtevluchten gemaakt. 

BORDJOEZJA A 
Nikolajj Nikolajevitsj 
(1949) ) 

Voormaligg Secretaris VRRF (september 1998 - maart 1999); 
loopbaann in de KGB, FAPSI en Grenstroepen (1976-1995); 
plaatsvervangendd Directeur Federale Grensdienst (1995-1998); 
Directeurr Federale Grensdienst (tot september 1998). 

DEJNEKIN N 
Pjotrr Stepanovitsj 
(1937) ) 

Voormaligg Bevelhebber RF Luchtstrijdkrachten VVS (september 
19922 -januari 1998), legergeneraal b.d.; Scribent van publicaties op 
hett gebied van airpower. Loopbaan gevolgd in de strategische 
luchtstrijdkrachtenn (DA); commandant DA (1988-1990); Eerste 
Plaatsvervangendd Bevelhebber Luchtstrijdkrachten USSR (1990-
1991);; Bevelhebber Luchtstrijdkrachten tevens Plaatsvervangend 
Ministerr van Defensie USSR (september 1991 benoemd); 
Bevelhebberr Luchtstrijdkrachten GOS (februari 1992); juni 1996 
bevorderdd tot legergeneraal. 
Zouu in december 1994 persoonlijk leiding hebben gegeven aan de 
luchtoperatiess boven Tsjetsjenië, ter vernietiging van de Tsjetsjeense 
luchtmacht. . 

331 1 



BijlageBijlage II: Personalia actoren Russisch veiligheidsbeleid 

DMITRIJEV V 
Michaill Arkadjevitsj 

Plaatsvervangendd Minister van Defensie RF voor Materieel tevens 
Voorzitterr comité voor militair-technische samenwerking met andere 
statenn (sinds maart 2001), luitenant-generaal (SVR) b.d.; evenals 
Mindeff  Ivanov afkomstig uit de inlichtingendienst buitenland (SVR); 
Plaatsvervangendd Minister voor Industrie, Wetenschap en 
Technologiee (voorjaar 2000 - maart 2001). 

FRADKOV V 
Michaill Jefimovitsj 
(1950) ) 

RFF Ambassadeur bij de EU (11 maart 2003 benoemd). Loopbaan 
gevolgdd in het Sovjet Ministerie voor Buitenlandse Economische 
Betrekkingenn (vanaf 1984); Eerste Plaatsvervangend RF Minister 
voorr Buitenlandse Economische Betrekkingen (oktober 1993); 
Ministerr voor Buitenlandse Economische Betrekkingen en Handel 
(aprill  1997); Minister voor Handel (mei 1999); Eerste 
Plaatsvervangendd Secretaris VRRF (mei 2000); Directeur Federale 
Dienstt Belastingpolitie (28 maart 2001-11 maart 2003). 
Alss Minister voor Handel betrokken geweest bij wapenexport. Werd 
inn augustus 2000 genoemd als kandidaat Minister van Defensie. 

GAREJEV V 
Machmoett Achmetovitsj 
(1923) ) 

Presidentt van de Academie van Militaire Wetenschappen (1993-), 
legergeneraal;; lid wetenschappelijke raad VRRF; vooraanstaand 
militairr wetenschapper; auteur van meer dan 250 wetenschappelijke 
werken.. Veteraan van de Grote Vaderlandse oorlog; militaire 
loopbaann met functies als: Sovjet militair adviseur in Egypte en 
Afghanistann (1989-1991), Commandant Froenze Academie en Hoofd 
Directoraatt Militair e Wetenschap GS. Laatste militaire functie: 
Plaatsvervangendd CGS SU voor operationele opleiding en militaire 
wetenschapp (jaren tachtig). 
Wisseldee in de jaren negentig nog al eens van pro- tot anti-Westerse 
opvattingen. . 
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GORBATSJOV V 
Michaill Sergejevitsj 
(1931) ) 

GRATSJOV V 
Pavell Sergejevitsj 
(1948) ) 

Voormaligg President van de USSR (1990-1991). Lid van het Centraal 
Comitéé CPSU vanaf 1971; Lid Presidium Opperste Sovjet (1985-
1990);; Secretaris-generaal CPSU (1985-1991). 
Vanaff  1992 actief in organisaties als het Internationale Groene Kruis 
enn Burgerforum. 

Voormaligg Minister van Defensie RF (mei 1992 - juni 1996), 
legergeneraall  b.d.; luchtlandingsofficier; diende 5 jaar in Afghanistan; 
commandantt Luchtlandingstroepen (december 1990-september 1991); 
Eerstee Plaatsvervangend Minister van Defensie USSR tevens 
Voorzitterr RSFSR Defensiecomité (september 1991 benoemd); Eerste 
Plaatsvervangendd Minister van Defensie RF (maart - mei 1992). 
Kooss de zijde van Jeltsin bij de staatsgreep van augustus 1991. 
Uitgesprokenn voorstander van een sterke krijgsmacht. 

GRYZLOV V 
Boriss Vjatsjeslavovitsj 
(1950) ) 

Ministerr van Binnenlandse Zaken RF (sinds maart 2001); ingenieur. 
Loopbaann in het bedrijfsleven op het gebied van 
(ruimte)communicatiesystemen;; expert op het gebied van defensie in 
dee ruimte; afgevaardigde van de pro-Poetin partij regeringsfractie 
'Jedinstvo'' in de Doema (december 1999); voorzitter Doema fractie 
'Jedinstvo'' (januari 2000). 
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IVANOV V 
Igorr Sergejevitsj 
(1945) ) 

IVANOV V 
Sergejj Borisovitsj 
(1953) ) 

IVASJOV V 
Leonidd Grigorjevitsj 
(1943) ) 

Ministerr van Buitenlandse Zaken RF (vanaf 11 september 1998); 
wetenschappelijkk medewerker IMEMO (1969-1973); loopbaan bij het 
Ministeriee van Buitenlandse Zaken van de SU en van de RF (1973-
1993):: Eerste Plaatsvervangend Minister van Buitenlandse Zaken 
onderr Kozyrev en Primakov (vanaf december 1993). 

Ministerr van Defensie RF (vanaf 28 maart 2001), luitenant-generaal 
SVRR b.d. Studeerde Engels en Zweeds. Vanaf 1976 loopbaan gevolgd 
inn de KGB in inlichtingen inzake het buitenland; o.a. in Leningrad 
geplaatstt samen met Poetin; medio jaren '90 benoemd tot generaal bij 
dee inlichtingendienst buitenland (SVR); Plaatsvervangend Directeur 
FSBB (augustus 1998 benoemd); Secretaris VRRF (15 november 1999 
-maartt 2001). 
Ontslagg genomen uit militaire rang bij zijn aantreden in de VRRF 
(burgerstatuss per 9 november 2000). Bevriend met Poetin. 

Vice-presidentt van de Academie voor Geopolitiek (2001-), reserve 
kolonel-generaal.. Loopbaan gevolgd als politiek officier; staflid 
Ministeriee van Defensie (vanaf 1976); Secretaris van de Raad van 
GOSS Defensieministers (1992-1996); Chef Hoofddirectoraat 
Internationalee Militair e Samenwerking Ministerie van Defensie RF 
(1996-133 juli 2001). 
Wass rond 'Kosovo' (1999) een uitgesproken publieke opponent van 
dee NAVO. 
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JELTSIN N 
Boriss Nikolajevitsj 
(1931) ) 

Voormaligg President RF (juni 1991 - december 1999). Loopbaan 
gevolgdd in de CPSU (1968-1990): Eerste Secretaris CPSU oblast 
Sverdlovskk (1976-1985); Secretaris Centraal Comité CPSU (1985); 
kandidaat-lidd Politburo CPSU (1986-1987); vanwege kritische 
houdingg verwijderd uit Politburo (oktober 1987); gekozen tot 
volksafgevaardigdee voor de RSFSR (1990); trad op het XXVII I 
Congress van de CPSU uit de partij (1990); Voorzitter Opperste Sovjet 
RSFSRR (1990-1991); gekozen tot eerste President RSFSR/RF (juni 
1991);; voerde het verzet aan in de staatsgreep tegen Gorbatsjov 
(augustuss 1991); ontnam Sovjet President Gorbatsjov en de USSR 
bevoegdhedenn ten gunste van de RSFSR (augustus-december 1991); 
mede-oprichterr GOS (december 1991); waarnemend Minister van 
Defensiee RF (maart-mei 1992). 
Liett de Opperste Sovjet met geweld ontbinden (oktober 1993). 
Voerdee een nieuwe Grondwet in met versterking van de presidentiële 
machtt ten koste van de wetgevende macht (december 1993). Gekozen 
voorr een tweede termijn als RF President (juli 1996). Stelde Vladimir 
Poetinn aan als zijn opvolger (december 1999). 

KARAGANOV V 
Sergejj Aleksanderovitsj 
(1952) ) 

Voorzitterr Presidium Raad voor Buitenlands en Defensiebeleid 
(SVOP,, sinds 1994); Plaatsvervangend Directeur Europa 
Instituut/RAWW (sinds 1989); lid wetenschappelijke raad VRRF (sinds 
1993);; lid van de raad voor buitenlandse politiek van het Ministerie 
vann Buitenlandse Zaken (sinds 1991). Loopbaan begonnen bij ISKAN 
(1978-1988);; vervolgens bij het Europa Instituut (vanaf 1988). 
Vooruitstrevendee aanhanger van Gorbatsjovs 'Nieuwe denken' (eind 
jarenn '80). 

KLEBANOV V 
Iljaa Josifovitsj 
(1951) ) 

Ministerr voor Industrie, Wetenschap en Technologie RF (18 februari 
20022 benoemd); ingenieur. Loopbaan bij bedrijf voor optische 
instrumentenn in St. Petersburg (1977-1997); Eerste Vice-Gouverneur 
vann St. Petersburg voor economisch en industrieel beleid (december 
1997);; Plaatsvervangend Eerste-Minister RF (mei 1998); 
Plaatsvervangendd Eerste-Minister tevens Minister voor Industrie, 
Wetenschapp en Technologie (oktober 2001). 
Wass verantwoordelijk voor militaire industrie en wapenexport. Werd 
inn augustus 2000 en maart 2001 genoemd als kandidaat Minister van 
Defensie. . 
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KLIMENKO O 
Anatolii Filippovitsj 

Medewerkerr van het Instituut voor het Verre Oosten/RAW (sinds 
medioo 2001); lid wetenschappelijke raad VRRF; reserve luitenant-
generaal.. Opgeleid aan de Tank Academie; van 1986 tot medio 2001 
werkzaamm bij de GS; Hoofd Centrum voor Militair-Strategisch 
Onderzoekk (TsVSI) van de GS (1999 - medio 2001). 
Publiceerdee in februari 1992 een ontwerp militaire doctrine voor het 
GOS.. Was als Hoofd TsVSI nauw betrokken bij de in 2000 
verschenenn uitgaven van het NVC en de Militaire Doctrine. 

KOEDELINA A 
Ljoebovv Kondratjevna 
(1955) ) 

Plaatsvervangendd Minister van Defensie RF voor Financieel-
Economischee Zaken (28 maart 2001 benoemd); eerste vrouw in de 
Mindeff  leiding; econome en financieel expert. Loopbaan bij het 
Ministeriee van Financiën gevolgd; was verantwoordelijk voor 
financiëlee controle van de machtsministeries en voor militair-
industriëlee vraagstukken; Plaatsvervangend Minister van Financiën 
(vanafjulii  1999). 
Zouu zich inzetten voor optimale besteding van het defensiebudget. 

KOKOSJIN N 
Andrejj Afanasjevitsj 
(1945) ) 

Plaatsvervangendd voorzitter Industrie & Technologie Comité van de 
Doema;; lid van de Doema fractie 'Vaderland - Geheel Rusland' met 
Primakovv als voorzitter; lid wetenschappelijke raad VRRF; civiele 
defensiee expert en publicist op militair-politiek gebied; lid van de 
SVOP.. Voormalig plaatsvervangend directeur ISKAN (vanaf 1984); 
Eerstee Plaatsvervangend Minister van Defensie RF (1992-1996); 
Secretariss Defensieraad RF (1997-1998); Secretaris VRRF (maart-
septemberr 1998), door Jeltsin ontslagen vanwege steun aan Loezjkov; 
waarnemendd vice-president Russische Academie van Wetenschappen 
(1999). . 
Werdd in augustus 2000 genoemd als kandidaat Minister van Defensie. 
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KORNOEKOV V 
Anatolii Michajlovitsj 
(1942) ) 

KOZYREV V 
Andrejj Vladimirovitsj 
(1951) ) 

Voormaligg Bevelhebber RF Luchtstrijdkrachten (januari 1998-januari 
2002);; legergeneraal b.d. Loopbaan gevolgd bij de 
Luchtverdedigingstroepenn VPVO tot aan commandant van een VPVO 
leger;; commandant van de operatie waarin een civiele Zuid-
Koreaansee Boeing werd neergeschoten (september 1983); 
commandantt Luchtverdedigingsdistrict Moskou (september 1991). 
Liett zich als luchtmachtbevelhebber herhaaldelijk uit over de slechte 
staatt van het vliegend materieel, op grond waarvan Poetin zijn 
pensioendatumm niet verlengd zou hebben tot na januari 2002. 

Voormaligg Minister van Buitenlandse Zaken RSFSR/RF (oktober 
1990-januarii  1996). Loopbaan gevolgd bij het Sovjet Ministerie van 
Buitenlandsee Zaken (1974-1990); Hoofd van het Directoraat 
Internationalee Organisaties (1989-1990); Minister van Buitenlandse 
Zakenn RSFSR (oktober 1990); lid van de VRRF (oktober 1993-
decemberr 1995); lid van de Doema voor de partij 'Vybor-Rossii' en 
laterr als onafhankelijke vertegenwoordiger (december 1993-1999). 
Zouu op voordracht van Edoeard Sjevardnadze in 1990 zijn benoemd 
tott Minister van Buitenlandse Zaken RSFSR. Heeft tijdens de 
staatsgreepp van augustus 1991 namens Jeltsin steun van de 
internationalee gemeenschap gezocht tegen de coupplegers. Kreeg met 
zijnn departement door een beschikking van Jeltsin vanaf november 
19922 een doorslaggevende rol in het buitenlands beleid van de RF, ten 
kostee van de VRRF. Ondervond als minister veel tegenstand vanwege 
zijnn pro-Westerse koers. Was in 1993 betrokken bij de oprichting van 
'Vybor-Rossii',, waaraan Jegor Gajdar leiding gaf. Trad in december 
19944 uit de fractie van 'Vybor-Rossii', vanwege een meningsverschil 
overr de inval in Tsjetsjenië. 

KVASJNIN N 
Anatolii Vasiljevitsj 
(1946) ) 

Cheff  van de Generale Staf tevens Eerste Plaatsvervangend Minister 
vann Defensie RF (19 juni 1997 benoemd); legergeneraal; lid van de 
VRRFF (juni 2000 benoemd). Militair e loopbaan als tankofficier; was 
vanaff  1992 werkzaam bij de Generale Staf: Eerste Plaatsvervangend 
Cheff  Hoofddirectoraat Operatiën GS (1992-1995); Commandant 
operatiess Tsjetsjenië (december 1994-februari 1995); Commandant 
NCMDD (februari 1995-mei 1997). 
Wass zomer 2000 in openlijk conflict met Mindef Sergejev met als 
inzett versterking van de conventionele strijdkrachten. Zou getracht 
hebbenn de positie van diens opvolger, Mindef Ivanov, te ondermijnen 
mett de bedoeling om zelf minister te worden. 
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LEBED D 
Aleksandrr Ivanovitsj 
(1950-2002) ) 

Voormaligg Gouverneur van Krasnojarsk (-2002). Militair e loopbaan 
inn de luchtlandingstroepen tot aan de rang van luitenant-generaal; 
Afghanistann veteraan. Ondersteunde Jeltsin tijdens staatsgreep van 
augustuss 1991; Commandant 14e Leger in Moldova (1992-1995); 
derdee in de Russische presidentsverkiezingen van juni 1996; 
Secretariss VRRF (juni-oktober 1996); Gouverneur van de regio (kraj) 
Krasnojarsk. . 
Leiddee de onderhandelingen met het Tsjetsjeense verzet dat een einde 
maaktee aan het eerste Tsjetsjeense conflict (augustus 1996). 
Overledenn in een helikopterongeluk (28 april 2002). 

LOBOV V 
Olegg Ivanovitsj 
(1937) ) 

MANILOV V 
Valerii Leonidovitsj 
(1939) ) 

Voormaligg Secretaris VRRF (1993-1996). Eerste Plaatsvervangend 
Premierr en Minister van Economie RF (vanaf 1993); Vice-premier RF 
(medioo 1996-maart 1997). 

Voormaligg Eerste Plaatsvervangend Chef van de Generale Staf 
(septemberr 1996 - juli 2001); kolonel-generaal b.d.; lid van de 
Federatieraadd van het Parlement (augustus 2001 benoemd); Eerste 
Plaatsvervangendd Voorzitter van het Comité van de Federatieraad 
inzakee Defensie en Veiligheid; lid van de SVOP. Loopbaan gevolgd 
alss politiek officier; militair journalist; geen troepenervaring; vanaf 
19788 werkzaam op het Mindef; Hoofd van de afdeling informatie 
Mindef;; Hoofd directoraat informatie Hoofdstaf GOS (1992-1993); 
Plaatsvervangendd Secretaris VRRF (1993-1996); voorzitter 
interdepartementalee commissie bij de VRRF voor het opstellen van 
hett NVC (vanaf 1994); werkvoorzitter van de interdepartementale 
commissiee inzake de militaire doctrine (vanaf 1998); militair pensioen 
(vanaff  juli 2001). 
Werdd in augustus 2000 genoemd als kandidaat Chef van de Generale 
Staf. . 
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MICHAJLOV V 
Vladimirr Sergejevitsj 
(1943) ) 

MOSKOVSKI I 
Aleksejj Michajlovitsj 
(1947) ) 

Bevelhebberr RF Luchtstrijdkrachten (vanaf 21 januari 2002); kolonel-
generaal.. Loopbaan gevolgd bij de luchtstrijdkrachten VVS; (Eerste) 
Plaatsvervangendd Commandant VVS / Militai r District Moskou 
(1985-1989);; Commandant VVS / Militai r District Noord-Kaukasus 
enn Commandant luchtleger (eerste helft jaren '90); Plaatsvervangend 
Bevelhebberr Luchtstrijdkrachten (1998-2002). 
Wass zich bewust van de slechte staat van de luchtmacht maar 
tegelijkertijdd overtuigd van de RF als wereldmacht en de luchtmacht 
alss voornaamste component daarvan. Was als één van de oudere 
generaalss benoemd tot opvolger van Kornoekov, bij gebrek aan 
jongere.. Volgens de Russische media zou hij, gezien zijn leeftijd kort 
voorr het reguliere leeftijdsontslag van 60 jaar, geen doorslaggevende 
invloedd kunnen hebben op hervormingen van de luchtmacht. 

Plaatsvervangendd Minister van Defensie RF voor Bewapening van de 
strijdkrachtenn (sinds 28 maart 2001); kolonel-generaal. Door Eerste 
Plaatsvervangendd Mindef Kokosjin benoemd tot Eerste 
Plaatsvervangendd Hoofd Bewapening Mindef (medio jaren '90); 
Plaatsvervangerr van Kokosjin als Secretaris Defensieraad (1997-
1998);; Plaatsvervangend Secretaris VRRF met verantwoordelijkheid 
voorr militaire hervormingen (mei 1998-maart 2001). 
Vervuldee een belangrijke rol in het militair-industrieel complex en bij 
wapenexport.. Werd in augustus 2000 en maart 2002 genoemd als 
kandidaatt Minister van Defensie. Protegee van Mindef Ivanov. 

NIKOLAJEV V 
Andrejj Ivanovitsj 
(1949) ) 

Voorzitterr Defensiecomité van de Doema; legergeneraal b.d. (sinds 
Decemberr 1997); partijloos volksafgevaardigde van de Doema 
namenss een Moskous district; specialist op militair sociale 
vraagstukken.. Militair e loopbaan tot aan Eerste plaatsvervangend 
Cheff  GS (1992); Plaatsvervangend Ministervan Veiligheid (augustus-
decemberr 1993); Bevelhebber Grenstroepen (1993-1994); Directeur 
Federalee Grensdienst (december 1994-1997); lid Defensieraad; lid 
VRRFF (1994-1998). 
Werdd in maart 2001 genoemd als kandidaat Minister van Defensie. 
Laveerdee in steun voor Sergejev dan wel voor Kvasjnin. Was 
voorstanderr van civiele controle op defensie maar ook van een door 
hett militaire apparaat ondersteunde status van grote mogendheid van 
deRF. . 
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POETEM M 
Vladimirr Vladimirovitsj 
(1952) ) 

Presidentt RF, waarnemend vanaf 31 december 1999, 26 maart 2000 
gekozenn tot President; jurist. Loopbaan gevolgd in de KGB bij het 
Eerstee Hoofddirectoraat (inlichtingen buitenland), waaronder 5 jaar in 
dee DDR (1975-1990); ontslag genomen bij de KGB (20 augustus 
1991);; medewerker van de rector van de universiteit van Leningrad 
(1990-1991);; functies in het gemeentebestuur van St. Petersburg 
(1991-1996);; gekozen tot voorzitter van de partij 'Ons huis is 
Rusland'' van de afdeling St. Petersburg (2 november 1996); functies 
inn de RF Presidentiële staf (augustus 1996-juni 1998); Directeur FSB 
(julii  1998-augustus 1999); Secretaris VRRF (maart-augustus 1999); 
Eerstee Plaatsvervangend Premier, tevens waarnemend Premier en 
doorr Jeltsin in een televisierede aangewezen als zijn opvolger tot 
Presidentt (9 augustus 1999); benoemd tot Premier (16 augustus 1999); 
mett ruim 52% van de stemmen gekozen tot RF President (26 maart 
2000);; geïnaugureerd tot tweede President van de RF (7 mei 2000). 

PRIMAKOV V 
Jevgenii Maksimovitsj 
(1929) ) 

II ftm ~ ^ 

fel fel 
RODIONOV V 
IgorNikolajevitsj j 
(1936) ) 

Voorzitterr van de Doema fractie van de partij 'Vaderland - Geheel 
Rusland';; lid van het Doema Comité inzake GOS en relaties met 
landgenotenn in het buitenland; lid van de SVOP. Loopbaan onder 
meerr als Directeur 1MEMO/RAW (april 1985 benoemd); lid 
Presidentiëlee Raad Gorbatsjov (maart 1990 benoemd); Hoofd SVR 
(oktoberr 1991 - januari 1996); Minister van Buitenlandse Zaken 
(januarii  1996 - september 1998); Eerste-Minister (september 1998 -
122 mei 1999). 

Voormaligg Minister van Defensie RF (17 juli 1996 - 23 mei 1997); 
legergeneraall  b.d.; lid van de Doema voor de Communistische Partij 
(KPRF)) (sinds 1999), lid van het Doema Comité voor 
Veteranenzaken.. Militaire loopbaan als officier tanktroepen; 
Commandantt 40e Leger in Afghanistan (1985-1986); als 
Commandantt Militai r District Transkaukasus verantwoordelijk 
gehoudenn voor het gewelddadig neerslaan van een opstand in Tbilisi 
(aprill  1989); daarop overgeplaatst als Commandant Generale Staf 
Academiee (1989-1996), in die hoedanigheid voorstander van een 
reactionairee militaire doctrine (mei 1992); voorzitter van de nieuwe 
links-radicalee conservatieve Volks-Patriotische Partij (23 februari 
20022 benoemd), die streefde naar behoud van een verenigd en 
onverdeeldd Rusland en zich keerde tegen Poetin. 
Inn december 1996 met militair pensioen en daardoor eerste 'civiele' 
Ministerr van Defensie. Stond bekend als conservatieve hardliner in 
hett veiligheidsdebat maar ook als radicale hervormer in de functie van 
Ministerr van Defensie. 
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ROESJAJLO O 
Vladimirr Borisovitsj 
(1953) ) 

Secretariss VRRF (maart 2001 benoemd); kolonel-generaal MVD. 
Loopbaann gevolgd binnen de militi e (MVD), in bestrijding 
georganiseerdee criminaliteit; Eerste Plaatsvervangend Minister van 
Binnenlandsee Zaken (maart 1998 - mei 1999); Minister van 
Binnenlandsee Zaken (mei 1999 - maart 2001). 
Zouu zich als Secretaris VRRF vooral concentreren op ordeherstel in 
Tsjetsjeniëë en bestrijding van corruptie. 

ROG G 
Valentinn Grigorjevitsj 
(1924) ) 

Luchtmachtpublicistt en airpower expert; generaal-majoor van de 
luchtmachtt b.d.; lid van de Academie van Militaire Wetenschappen en 
vann de Academie van Natuurwetenschappen; deskundige van het 
Comitéé voor Veiligheid en Defensie van de Federatieraad van het RF 
Parlement.. Loopbaan als luchtmachtofficier, onder meer 14 jaar 
hoogleraarr aan de Generale Staf Academie. 
Was,, op grond van bestudering van de luchtoperaties van de Tweede 
Wereldoorlogg en van de Golfoorlog van 1991, overtuigd van de 
beslissendee rol van airpower in het moderne conflict. Zijn 
uitgangspuntt hierbij was luchtoverwicht. Fervent pleitbezorger van 
sterkee luchtstrijdkrachten als waarborg voor de nationale veiligheid 
vann de RF. 

ROGOV V 
Sergejj Michajlovitsj 
(1948) ) 

Directeurr van het Instituut voor Amerikaanse en Canadese studies, 
ISKRAN/RAWW (sinds 1995); lid wetenschappelijke raad VRRF; lid 
vann de adviesraad van het Ministerie van Buitenlandse Zaken; 
adviseurr van de Comités voor Buitenlands Beleid van de Doema en 
vann de Federatieraad. Auteur van meer dan 300 artikelen en 16 
boeken.. Loopbaan gevolgd bij ISKAN (vanaf 1976); 
plaatsvervangendd Directeur ISK(R)AN (1991-1995). 
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SERGEJEV V 
Igorr Dmitrijevitsj 
(1938) ) 

Voormaligg Minister van Defensie RF (23 mei 1997 - 28 maart 2001); 
assistentt van de President RF over vraagstukken inzake strategische 
stabiliteitt (sinds maart 2001); maarschalk RF. Militair e loopbaan 
gevolgdd in de Strategische Raketstrijdkrachten; Bevelhebber 
Strategischee Raketstrijdkrachten (augustus 1992 - mei 1997); 
bevorderdd tot maarschalk (1998). 
Raaktee in de zomer van 2000 in openlijk conflict met CGS Kvasjnin 
omm het zwaartepunt binnen de strijdkrachten op nucleaire bewapening 
tee behouden. 

SJAPOSJNIKOV V 
Jevgenii Ivanovitsj 
(1942) ) 

Adviseurr van de President RF inzake lucht- en ruimtevaartonderzoek 
(sindss 1997); maarschalk van de luchtmacht. Militaire loopbaan bij de 
Sovjett Luchtstrijdkrachten; Bevelhebber Sovjet Luchtstrijdkrachten 
enn Plaatsvervangend Minister van Defensie USSR (juli 1990-1991) 
Ministerr van Defensie USSR (augustus - december 1991) 
Bevelhebberr GOS Verenigde Strijdkrachten (januari 1992 - juni 
1993);; Secretaris VRRF (juni-september 1993), actief in de 
bewapeningsindustriee en als directeur Aeroflot (1994-1997). 
Ondersteundee Jeltsin tijdens de staatsgreep van augustus 1991. Was 
voorstanderr van het bijeenhouden van het voormalige Sovjet leger in 
dee vorm van verenigde GOS strijdkrachten. 
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