‘Duizenden Russen vochten in Oekraïne’
Onderzoek medailles Collectief Bellingcat toont grote Russische betrokkenheid aan bij burgersoorlog in Oost-Oekraïne
Door�onze�correspondent
Steven�Derix
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V

ele duizenden Russische
militairen zijn in 2014 en
2015 betrokken geweest bij
gevechtshandelingen
en
daarvoor onderscheiden. Hoogstwaarschijnlijk gaat het om operaties
in Oekraïne.
Dat concludeert het onderzoekscollectief Bellingcat na een analyse
van foto’s van onderscheidingen die
Russische militairen op sociale media
hebben gezet. Omdat niet elke militair een medaille zal hebben gekregen, ligt volgens Bellingcat het totale
aantal militairen dat is ingezet waarschijnlijk „veel hoger”.

Hoewel er groeiend bewijs is voor
de Russische betrokkenheid bij de
oorlog in Oekraïne, is het voor het
eerst dat er een geloofwaardige schatting wordt gemaakt van de omvang
van de militaire operatie. De analyse
is gebaseerd op het werk twee andere
onderzoekers (op internet bekend als
@Askai707 and InformNapalm) die
de afgelopen jaren tientallen foto’s
van Russische onderscheidingen
hebben verzameld. Bellingcat heeft
deze data geëxtrapoleerd. Dat kan,
omdat elke medaille een uniek nummer heeft en het bijbehorende certificaat de datum vermeldt waarop de
onderscheiding is uitgereikt. Bellingcat concludeert dat er in de jaren 2014
en 2015 meer dan 10.000 medailles
zijn uitgereikt door het Russische ministerie van Defensie. Het Russische
luchtoffensief in Syrië, dat pas in sep-

WO�B�-ST�U�K�K�E�N

Vrees�voor�onrust�vlak�na�MH17-crash
Ambtenaren�hielden
vlak�na�de�ramp�met
de�MH17�rekening
met�onrust�in�Nederland. Naar�aanleiding
van�emotionele�uitingen�op�sociale�media
over�de�afwikkeling�van
de�ramp�waren�zij�bezorgd�dat�dit�zou�leiden
tot�heftige�taferelen�bijvoorbeeld�tijdens�herd�e�n�k�i�n�g�s�b�i�j�e�e�n�ko�m�sten.
De�ambtelijke�zorg
blijkt�uit�stukken�die

de�NOS,�RTL�en�de
Volkskrant�met�een
beroep�op�de�Wet
openbaarheid�bestuur�hebben�gekregen.�De�documenten
die�de�overheid�op�last
van�de�rechter�heeft
vrijgegeven�met�onder
andere�ambtelijke�gespreksverslagen�werpen�geen�nieuw�licht
op�de�zaak.�Een�deel
van�het�dossier�zoals
verslagen�van�ministeriële�gesprekken�blijft
geheim.

De�nieuwsorganisaties�hadden�al�eerder
stukken�gekregen.
Een�groot�deel�van�het
materiaal�was�echter
met�een�beroep�op
noodzakelijke�vertrouwelijkheid�onleesbaar
gemaakt.�Zij�zijn�daartegen�in�beroep�gegaan.�De�rechter�heeft
de�bezwaren�tegen�de
geheimhouding�deels
erkend.�De�aanvragers
gaan�een�nieuwe�poging�doen�om�meer
stukken�te�krijgen.

tember 2015 is begonnen, lijkt geen
afdoende verklaring voor dit aantal.
In totaal heeft Bellingcat vier verschillende medailles bestudeerd. Zo
werd de onderscheiding ‘voor uitmuntendheid in het gevecht’ in totaal
4.300 keer toegekend in de periode
tussen 7 november 2014 en 18 februari 2016. De medailles werden vooral
uitgereikt tijdens perioden dat er hevig werd gevochten in Oekraïne, zoals
in de winter van 2014-2015.
Moskou houdt vol dat er geen Russische militairen in actieve dienst betrokken zijn bij de oorlog in Oekraïne,
alleen zogeheten ‘vrijwilligers’. De
medailles lijken echter op het tegendeel te wijzen. De Russische nieuwssite RBK heeft om commentaar gevraagd bij het Russische ministerie
van Defensie, maar had gisteren nog
geen antwoord ontvangen.

