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STEMMING ONDER DE JOEGOSLAVEN IN NEDERLAND

De massale demonstratie op 7 september jl. in Den Haag op de
openingsdag van de vredesconferentie over Joegoslavië kwam niet
als een verrassing al was het aantal deelnemers groter dan
verwacht. Reeds op 4 september was bekend dat Albanezen, Kroaten
en Macedoniers uit heel West-Europa naar de Hofstad zouden komen.
Hun aantal werd toen op 5.000 geschat. De gemeentepolitie Den
Haag, het LCC, en de grensbewaking werden tijdig geïnformeerd.

Eveneens op 7 september is in Den Haag een Servische
tegendemonstratie gehouden die georganiseerd was door de
ambassade en de Joegoslavische clubs in Nederland. Op last van de
politie mochten de weinige Servische betogers alleen voor het
gebouw van de Joegoslavische ambassade demonstreren.

Uit verschillende bronnen komen berichten dat de sfeer onder de
Joegoslaven in Nederland grimmiger wordt.
Op 12 juli jl. is een overval gepleegd op een Joegoslavisch
centrum in Etten-Leur door vier gewapende mannen in zwarte
uniformen van de extreem nationalistische en om zijn wreedheid in
de Tweede Wereldoorlog bekend staande Kroatische Ustasji-
beweging. Er wordt overigens rekening mee gehouden dat het een
provocatie van Servische kant betreft.

Diverse bronnen maken gewag van de heropleving van de Servische
terreurorganisatie "de Zwarte Hand" nadat in de pers berichten
waren verschenen over een dreigbrief aan het adres van de
Oostenrijkse ambassade in Ottawa, Canada waarin de Oostenrijkse
houding met betrekking tot de situatie in Joegoslavië gehekeld
werd. Aanslagen op Oostenrijkse diplomaten in Canada, de VS,
Australië en Europa werden in het vooruitzicht gesteld.
Er hangt een waas van geheimzinnigheid om deze organisatie. Het
is onzeker of zij nog bestaat, mogelijk is er slechts sprake van
een poging om een legende nieuw leven in te blazen.

De Nederlandse tak van de HDZ, de politieke partij die aan de
macht is in Kroatië, stelt zich intussen hard en agressief op
tegenover de Serviërs in Nederland. Binnen de Servische
gemeenschap leeft angst voor het geweld van jonge Kroaten die
opgezweept worden door ouderen.

Tekenend voor het verslechterde klimaat onder Joegoslaven is
verder dat Serviërs en Kroaten op scheepswerven in Rotterdam niet
meer samenwerken om te vermijden dat er "ongelukken" gebeuren.
Eveneens in Rotterdam plakken Kroaten posters bij scholen waarop
15 doodgeschoten agenten te zien zijn.

Er doen berichten de ronde over fondsenwerving onder Serviërs en
Kroaten voor de financiering van de strijdende partijen in
Joegoslavië.
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DE JOEGOSLAVISCHE AMBASSADE

De nieuwe pers-attache op de Joegoslavische ambassade heeft o.a.
tot taak contacten te leggen met de media en politici in ons land
om ze te bewegen een meer objectief (lees: Servisch) standpunt in
te nemen en minder aandacht te besteden aan de Kroatische
berichtgeving. Via een met een Nederlander gehuwde Servische
journaliste wordt getracht Servisch propagandamateriaal aan de
NOS en RTL-4 te slijten.

Binnen de Servische gemeenschap groeit ergenis over het gebrek
aan daadkracht van de Joegoslavische ambassade. Men voelt zich
aan het lot overgelaten. Vooral verwijt men de ambassade de
teloorgang van de Joegoslavische scholen.
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