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Ruslandd is met zijn uitgestrektheid, rijkdom aan grondstoffen, zijn kernwapen-
arsenaall en een permanente zetel in de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties 
eenn staat waar rekening mee moet worden gehouden. Deze studie analyseert het 
veiligheidsbeleidd van de Russische Federatie van 1992-2000, van het hoogste 
niveauu van de grand strategy tot de inzet van het enkele vliegtuig in een conflict-
situatie.. Het luchtwapen fungeert daarbij als model voor de gehele krijgsmacht. 

Dee kern van dit onderzoek bestaat uit een analyse van de drie belangrijkste 
Russischee veiligheidsdocumenten: het Nationaal Veiligheidsconcept, de 
Militairee Doctrine en het Concept Buitenlands Beleid. Deze dissertatie voorziet 
inn een gedetailleerde thematische vergelijking, bij voorbeeld betreffende het 
dreigingsbeeld,, tussen zowel de verschillende versies van de afzonderlijke 
veiligheidsdocumenten,, als van de drie documenten met elkaar. 

Hett Tsjetsjeense conflict en de veiligheidspolitiek van de NAVO waren 
dominantee factoren voor het Russische veiligheidsbeleid. Deze studie toetst 
politiek-strategischee uitgangspunten van het veiligheidsbeleid aan de inzet van 
hett Russische luchtwapen (airpower) tot op de laagste niveaus in en rond 
Tsjetsjenië.. Voorts toont analyse een duidelijk verband aan tussen het veiligheids-
beleidd van de NAVO (uitbreiding naar het oosten. Strategisch Concept, militair 
ingrijpenn in Bosnië en Kosovo) en de toename van anti-Westerse tendensen in 
dee Russische veiligheidsdocumenten. Met een dualistisch veiligheidsbeleid zal 
Ruslandd blijven laveren tussen het groot-Russische denken van machten invloed 
tegenoverr aanvaarding van de post Koude Oorlog status en de daaruit voort-
vloeiendee samenwerking met het Westen. Dit dualisme vormt echter een obstakel 
voorr het opbouwen van een moderne krijgsmacht en luchtwapen in het bijzonder. 
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