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Stellingen n 

behorendebehorende bij het proefschrift 

Veiligheidsbeleidd en Airpower 
onderr Jeltsin en Poetin 

Dee ontwikkeling van het veiligheidsdenken in de Russische 
Federatiee en de gevolgen ervan voor de inzet 

vann het luchtwapen (1992-2000) 

vanvan M. de Haas 

Universiteitt van Amsterdam, 24 februari 2004 

Ditt proefschrift 

1.. Als de NAVO Rusland meer betrokken had bij de besluitvorming over militaire 
interventiess in voormalig Joegoslavië zouden de vigerende veiligheidsdocumenten van de 
RFF niet doorspekt zijn met anti-Westerse retoriek. 

2.. Het tweede conflict in Tsjetsjenië (1999-) was niet het gevolg van bomaanslagen in 
Moskouu en invallen in Dagestan. De Russische legerleiding had de plannen al maanden 
klaarliggenn en kreeg de aanleiding zo in de schoot geworpen. 

3.. De leiding van de Russische luchtmacht heeft de kennis en de wil om met eigentijdse 
airpowerairpower bij te dragen aan het nationale veiligheidsbeleid. De implementatie hiervan 
wordtt echter verhinderd door conservatieve krachten in het politiek-militaire 
veiligheidsestablishment,, die vasthouden aan denkbeelden van de Koude Oorlog. 

4.. De stelling van Baev dat de vigerende veiligheidsdocumenten van de Russische Federatie 
mett name worden gekenmerkt door versterking van de positie van kernwapens als 
afschrikkingg jegens het Westen is te beperkt.2 De inhoud van deze documenten is tevens 
eenn weerspiegeling van de - door de Tsjetsjeense oorlogen noodgedwongen - toegenomen 
aandachtt voor interne conflicten. De verdere verdieping van die aandacht in de nasleep 
vann de gijzelingsactie 'Nord-Ost' bevestigt deze veronderstelling. 

'' Dit bleek uit de voorbereidingen voor een joint militaire staf en uit het feit dat kennelijk al in mei of eerder de 
opdrachtt was gegeven aan de vliegbasis Mozdok, om de startbaan in twee maanden tijd gereed te maken voor 
operationeell  gebruik (Babichev, '"Bazovyy" instinkt', Krasnaja Zvezda, 17 November 1999, p. 2). 
22 Baev, P. [2000], Will Russia go for a military victory in Chechnya?, OB74, January, Camberley: Conflict 
Studiess Research Centre, pp. 2-3. 
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Ruslandkunde e 

5.. Onder het mom van het 'omsingelingssyndroom' hebben zowel het Russische als het 
Sovjett Rijk zich eeuwenlang uitgebreid. Die fixatie op externe dreigingen deed de blik 
dusdanigg vernauwen dat beide rijken ten onder gingen aan veronachtzaamde sociaal-
economischee interne dreigingen. 

6.. Ruim zeventig jaar van sovjetisering heeft de marxistisch-leninistische leer niet lang doen 
beklijvenn in de Centraal-Aziatische staten. Na '9/11' hebben deze GOS staten de 
Amerikaansee dollars met open armen ontvangen. 

7.. Van de door Snel in de jaren tachtig in de Sovjetunie geconstateerde veranderingen in de 
opvattingenn van veiligheidsactoren van het offensief naar het defensief was in de 
Russischee Federatie in de jaren negentig weinig meer te merken.3 

8.. De 'overval op Pristina' door Russische troepen in juni 1999, om daarmee deelname aan 
KFORR af te dwingen, was geen heldendaad waarmee terecht medailles verdiend werden, 
maarr een typisch voorbeeld van een failed empire dat interne problematiek door 
machtsvertoonn in het buitenland trachtte te verhullen.4 

Algemeen n 

9.. De dissertaties van Russische luchtmacht en marine bevelhebbers tonen aan dat de 
vermeendee contradictie tussen militaire professie en wetenschap op fictie berust.5 

10.. De Russische en Nederlandse militaire culturen komen overeen in het aspect dat voor 
beidee jointness tot voor kort een ongewenste ontwikkeling was.6 

11.. Het contemporaine Nederlandse externe veiligheidsbeleid gaat uit van het adagium 'Voor 
eenn dubbeltje op de eerste rang'. 

12.. Met het beleid van 'the more the better' krijgt Rusland uiteindelijk toch zijn zin: de 
NAVOO heft zichzelf op. 
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