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Kroatië
Op diverse plaatsen in Kroatië wordt sinds gisteren weer hevig gevochten. Onder
meer werden botsingen gemeld uit de omgeving van Pakrac in het westen van
Slavonië. Opmerkelijk was ook dat de gevechten in Kroatië blijkbaar zijn
uitgebreid naar het gebied ten zuiden van de havenstad Dubrovnik, in de Kroati-
sche exclave die aan Montenegro grenst. Volgens het officiële Joegoslavische
persbureau Tanjug ontstonden deze gevechten toen Kroatische (para-)militaire
organisaties oprukten naar strategische posities in het gebergte achter de
kust. Eenheden van de federale strijdkrachten (JNA) verhinderden dit met behulp
van artillerie en gevechtsvliegtuigen.

De Kroatische troepenbewegingen in deze sector zouden erop kunnen wijzen dat de
lokale autoriteiten rekening houden met aanvallen op het betreffende (van de
rest van Kroatië geïsoleerde) gebied vanuit Bosnië-Herzegovina of Montenegro.
Het is ook mogelijk dat het om een preventieve aktie gaat, die verband houdt
met eerder gemelde etnische spanningen in het aangrenzende deel van Bosnië-
Herzegovina. In dit verband is overigens vermeldenswaard dat gisteren is
aangekondigd dat uit dit deel van Bosnië-Herzegovina een aantal JNA-reservisten
zal worden teruggetrokken. Vermoedelijk dient deze stap ter voorkoming van
verdere spanningen tussen hen en de plaatselijke bevolking zoals die zich de
afgelopen dagen hebben gemanifesteerd, onder meer in het plaatsje Capljina.
Volgens persberichten zouden ook aan Bosnische kant gewapende eenheden zich
moeten terugtrekken, mogelijk politiereservisten of burgers die zich hadden
bewapend omdat zij zich door de JNA bedreigd voelden. De melding kan erop
wijzen dat de JNA niet uit is op het verhevigen van de etnische tegenstellingen
in Bosnië-Herzegovina. Het is overigens twijfelachtig of de genoemde terugtrek-
king de inzetbaarheid van de JNA-eenheden in Bosnië-Herzegovina tegen Kroatië
ernstig zal beïnvloeden.

Het bericht dat de JNA zich terugtrekt uit twee installaties in Vinkovci
(Oost-Slavonië) is inmiddels bevestigd. Het verlaten van een weliswaar beleger-
de, maar in beginsel goed verdedigbare kazerne in een bolwerk van Kroatisch
nationalisme binnen een door Serviërs gedomineerd gebied, blijft zeer opmerke-
lijk. Het is denkbaar dat er verband bestaat met het overleg tussen de presi-
denten van Servië en Kroatië met federaal minister van Defensie Kadijevic
eerder deze week, waarop de noodzaak van een politieke oplossing voor de
tegenstellingen in Kroatië werd benadrukt. In dat geval moet de ontruiming
worden gezien als een signaal dat de JNA bereid is tot ingrijpende concessies
om een dergelijke politieke oplossing te bewerkstelligen. Bovendien zou deze
ontwikkeling dan de eerder geuite visie weerleggen dat de JNA vooral streeft
naar het onder controle brengen van de door Serviërs opgeëiste gebieden in
Kroatië, waartoe ook Vinkovci behoort. Indien de bedoelde ontruiming echter
onder militaire druk is afgedwongen, is sprake van een belangrijk Kroatisch
militair succes.



Deze week hebben Kroatische autoriteiten Joegoslavische diplomatieke vertegen-
woordigers in het buitenland van Kroatische afkomst gevraagd openlijk hun trouw
aan Kroatië te betuigen. Twaalf ambassadeurs, onder wie die in de Sovjet Unie,
Oostenrijk en Frankrijk, alsmede een niet nader genoemd aantal andere diploma-
ten hebben aan dit verzoek voldaan. Deze Kroatische aktie vormt kennelijk een
poging de buitenlandse dienst van Joegoslavië te splijten, mogelijk mede met
het oog op het ondergraven van de positie van federaal minister van Buitenland-
se Zaken Loncar.

Federale overheden
De positie van de federale regering wordt steeds zwakker. Na de ontslagname van
een aantal ministers van Kroatische en Sloveense afkomst bestaat deze feitelijk
nog slechts uit vier personen, te weten premier Markovic, Loncar, Kadijevic en
minister van Binnenlandse Zaken Gracanin. Aangezien bovendien het federale
parlement, dat de regering heeft benoemd, nog onder het oude communistische
bewind is gekozen, het formele mandaat ervan inmiddels is verlopen en vele
Sloveense en Kroatische parlementariërs hun functie hebben opgegeven, is de
wettige status van de vier genoemde ministers omstreden en functioneren zij
feitelijk slechts op persoonlijke titel.

Gisteren heeft het lid van het federale presidium voor Vojvodina, Kostic (niet
te verwarren met de viee-voorzitter van het presidium en vertegenwoordiger van
Montenegro, die eveneens Kostic heet) publiekelijk opgeroepen de regering van
Markovic ten val te brengen en de premier zelf "te lynchen". De vice-premier
van Servië heeft de federale regering een "kern van verraderlijke machten"
genoemd.

Deze uitspraken wijzen erop dat het Servische bewind zich tot doel gesteld
heeft door een mobilisatie van de volkswoede de federale regering ten val te
brengen. Omdat het federale presidium naar verwachting niet meer bijeen zal
komen en het vrijwel uitgesloten is dat er een nieuwe pan-Joegoslavische
regering kan worden gevormd, zou het machtsvacuüm dat nu reeds feitelijk op
federaal niveau heerst, dan geformaliseerd zijn. Overigens heeft Markovic de
genoemde uitlatingen krachtig verworpen en gedreigd de zetel van de regering
uit Belgrado te verwijderen als zich ongeregeldheden zouden voordoen.

Internationale vredesinspanningen
De voorzitter van de EG-vredesconferentie met betrekking tot Joegoslavië, Lord
Carrington, heeft van het feit dat het bestand in Kroatië de afgelopen dagen
redelijk in acht is genomen, gebruik gemaakt voor een poging het verloop van de
vredesconferentie te versnellen. Hierbij speelt ook een rol het feit dat op 7
oktober het in Brioni overeengekomen moratorium van drie maanden op verdere
invulling van de Kroatische en Sloveense onafhankelijkheid verloopt. Volgens
afspraak zouden binnen deze periode onderhandelingen worden gevoerd over de
toekomstige betrekkingen tussen de Joegoslavische deelstaten. Slovenië en
Kroatië hebben reeds duidelijk gemaakt dat zij deze bepaling zodanig interpre-
teren dat niets een volledige onafhankelijkheid in de weg staat als deze
onderhandelingen op 7 oktober niets hebben opgeleverd. Lord Carrington heeft
echter gesteld te hopen dat beide republieken ook na deze datum aan de confe-
rentie zullen blijven deelnemen, daarmee impliciet aangevend dat overeenstem-
ming over belangrijke kwesties op korte termijn onwaarschijnlijk is.

Met vrijwel onmiddellijke ingang zullen in het kader van de conferentie drie
werkgroepen worden ingesteld, die zich respectievelijk zullen bezighouden met
minderhedenkwesties in Joegoslavië, en met de toekomstige politieke en economi-
sche betrekkingen tussen de deelrepublieken. Een plenaire bijeenkomst op het
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niveau van ministers van Buitenlandse Zaken is pas weer te verwachten als deze
werkgroepen verslag hebben uitgebracht aan Carringtcn.

Conclusie/vooruitzicht
De gevechten in Kroatië lijken geleidelijk weer in hevigheid toe te nemen. Er
zijn echter ook nieuwe aanwijzingen dat de JNA voorstander is van een politieke
oplossing van de tegenstellingen in Kroatië. De Kroatische (para-)militaire
organisaties lijken niettemin rekening te houden met een heropleving van de
gevechten. De positie van de federale regering komt steeds verder onder druk te
staan, waardoor het machtsvacuüm dat feitelijk reeds op federaal niveau heerst,
nog duidelijker wordt. Hoewel afspraken zijn gemaakt over een versnelling van
de EG-vredesconf erentie over Joegoslavië, zal deze naar verwachting op korte
termijn geen belangrijk resultaat opleveren.
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