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1. Hierbij doe ik U toekomen een notitie over de recente ontwikkelingen
in Joegoslavië.

2. Met ingang van heden zal de rapportage m.b.t. Joegoslavië drie maal per
week plaatsvinden, te weten op maandag, woensdag en vrijdag. Indien de
ontwikkelingen in de crisis daartoe aanleiding geven, zal deze frequentie weer
worden aangepast.

3. Zonder bijlage is deze brief ongeclassificeerd.
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Federale overheden
Gisteren is door federaal minister van Defensie Kadijevic een aantal opvallende
uitspraken gedaan. Ten eerste verzocht hij het federale presidium, de formele
opperbevelhebber van de federale strijdkrachten (JNA), tot een volledige
mobilisatie in "alle gebieden die bij Joegoslavië willen blijven". Daarnaast
dreigde hij met "beslissende, gecoördineerde en en adequate politieke en
militaire maatregelen" als Kroatië het deze week overeengekomen staakt-het-
vuren bleef schenden.

Tevens keerde Kadijevic zich scherp tegen het afgelopen vrijdag door de EG
gepresenteerde ontwerp-verdrag voor de betrekkingen tussen de Joegoslavische
deelstaten, omdat dit de eenheid van het Servische volk zou bedreigen. Tegen
deze achtergrond pleitte hij ook voor het weren van alle Kroaten en Slovenen
uit de JNA. Enkele uren later aanvaardde het federale (romp)presidium, dat
slechts bestaat uit de pro-Servische afgevaardigden, alle voorstellen van
Kadijevic.

Opmerkelijk was in dit kader overigens tevens dat Kadijevic Duitsland beschul-
digde van een anti-Joegoslavische opstelling. Volgens de minister bereidt
Duitsland via een vijfde colonne een "economisch en militair offensief" voor om
Joegoslavië voor de derde maal deze eeuw aan te vallen en daardoor het verlies
in beide wereldoorlogen ongedaan te maken.

Met deze uitlatingen stelt Kadijevic zich feitelijk op achter de extreem-
nationalistische Servische stroming in de Joegoslavische politiek, die onder
meer de Kroatische leiding afschildert als een fascistoïde marionet van het
revanchistische Duitsland. Dit is met name opmerkelijk omdat Kadijevic zich
lange tijd relatief gematigd opstelde en slechts de afgelopen weken, onder
invloed van de polarisatie in de Joegoslavische tegenstellingen, meer naar
pro-Servische zijde tendeerde. Uit zijn uitlatingen, en met name door de
politieke steun van het romppresidium voor zijn voorstellen, moet worden
opgemaakt dat aan Servische zijde geen serieuze mogelijkheid meer wordt gezien
voor een politieke oplossing van de Servisch-Kroatische tegenstellingen.

Naar verwachting zal aan de oproep tot mobilisatie van alle weerbare reservis-
ten uit de gebieden die bij Joegoslavië willen blijven behoren uitsluitend
gehoor worden gegeven door reservisten van etnisch-Servische en Montenegrijnse
afkomst. Hierdoor, en door de oproep tot het ontslag van alle Sloveense en
Kroatische militairen uit de JNA, zal het leger naar verwachting zijn laatste
pan-Joegoslavische kenmerken verliezen en in de praktijk een Servisch leger
worden. Ironisch is overigens dat Kadijevic zelf weliswaar van etnisch-Servi-
sche afkomst is, maar uit Kroatië komt en derhalve mogelijk geen plaats zou
hebben in de "nieuwe" JNA. Dit geldt zeker voor zijn plaatsvervanger Brovet,
een Sloveen.
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Albanië
Het Albanese parlement heeft gisteren officieel de republiek Kosovo erkend.
Hierbij werd verwezen naar het eerder gemelde referendum onder de door Servië
onderdrukte Albanese bevolking van Kosovo, die zich bij die gelegenheid vrijwel
unaniem uitsprak voor de vestiging van een zelfstandige republiek. De Albanese
stellingname is in overeenstemming met het Albanese streven zo veel mogelijk
internationale aandacht te vestigen op de onderdrukking van de Albanese meer-
derheid in Kosovo. Zij is echter in zoverre opmerkelijk dat Albanië hiermee
afstand lijkt te nemen van het streven naar vereniging van alle Albanezen in
één staat, waarvoor in het verleden nogal eens door Albanese leiders is ge-
pleit. Het is echter niet uitgesloten dat de Albanese stap mede beoogt omstan-
digheden te scheppen voor een latere, vrijwillige aansluiting van Kosovo bij
Albanië.

Conclusie/vooruitzicht
Nu de kansen op een politieke oplossing voor de tegenstellingen in Joegoslavië
door de Servische opstelling aanzielijk verkleind lijken, moet ervan worden
uitgegaan dat de strijd in Kroatië zich op korte termijn weer zal intensiveren.
De JNA zal zich naar verwachting op korte termijn transformeren tot een Ser-
visch leger. Aangezien alle niet-Servische republieken, uitgezonderd Montene-
gro, in meerdere of mindere mate bevreesd zijn voor Servische dominantie, ligt
het voor de hand te veronderstellen dat zij zullen proberen een zekere mate van
samenwerking te bewerkstelligen tegen Servië. Daarmee zou de kans toenemen dat
de strijd in Joegoslavië zich verder ontwikkelt tot een burgeroorlog tussen de
Serviërs en Montenegrijnen enerzijds en de overige volkeren anderzijds.


