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MINISTERIE VAN DEFENSIE
MILITAIRE INLICHTINGENDIENST

ONTWIKKELINGEN IN DE VOORMALIGE JOEGOSLAVISCHE FEDERATIE
83/92

(Afgesloten 081200 NOV 1992}

Bosnië-Herzegovina
De gevechten in Bosnië-Herzegovina hebben zich de afgelopen dagen verder
uitgebreid. Zo was er sprake van Servische artilleriebeschietingen in de
omgeving van Bihac, het belangrijkste bolwerk van de Moslims in het westen van
de republiek. In centraal-Bosnië kwamen posities van Kroaten en Moslims rond de
steden Maglaj en Bugojno onder vuur. De strijd in deze regio houdt vermoedelijk
verband met Servische pogingen de corridor tussen Servië enerzijds en de
Servische gebieden in west-Bosnië en Kroatië anderzijds te consolideren. Hevige
gevechten werden ook gemeld uit Mostar en het gebied ten zuiden daarvan, met
inbegrip van de omgeving van Neum, de enige kustplaats in Bosnië-Herzegovina.
Dit laatste is opmerkelijk, omdat deze regio vrijwel uitsluitend door Kroaten
wordt bewoond. Het is niet uitgesloten dat de Serviërs proberen aldaar gebied
te veroveren dat in een later stadium kan worden uitgeruild tegen door hen
opgeëiste gebieden.

Inmiddels is in Sarajevo een nieuwe ronde gehouden in de trilaterale besprekin-
gen over demilitarisering van de stad. Daarbij kwam onder meer aan de orde de
praktische uitwerking van het vorige week reeds gemelde principe-akkoord over
de vaststelling van veilige routes naar het centrum van de stad. De nieuwe
besprekingen hebben echter geen enkel resultaat gehad.

De Bosnische autoriteiten hebben alle weerbare mannen verboden Sarajevo te
verlaten. In dat kader werden het afgelopen weekeinde met name Kroatische
mannen tegengehouden die de hoofdstad wilden ontvluchten. Deze actie illus-
treert de vrees van de Moslims dat de Kroaten zich in toenemende mate willen
onttrekken aan het anti-Servische samenwerkingsverband en onderstreept derhalve
de groeiende onenigheid tussen beide bevolkingsgroepen.

Een Britse UNPROFOR-eenheid die op zoek was naar veilige routes voor aanvoer
van hulpgoederen naar Tuzla in het noordoosten van Bosnië-Herzegovina, is
ongeveer 30 kilometer ten zuiden van die stad door onbekenden beschoten. Hoewel
hierbij geen slachtoffers vielen, was de aanval dermate hevig dat de patrouille
het vuur beantwoordde. Dit is de eerste maal dat leden van ÜNPROFOR gebruik
hebben gemaakt van het recht om zich met militaire middelen te verdedigen. Het
incident onderstreept overigens nogmaals de voortdurende onzekerheid over de
veiligheid van de aanvoerroutes voor hulpgoederen in Bosnië-Herzegovina.

Het afgelopen weekeinde is een Kroatisch lid van het Bosnische presidium,
Klujic, afgetreden. Hij deed dit op last van zijn partij, de HDZ, een zuster-
partij van de gelijknamige Kroatische regeringspartij. Hiermee komt een einde
aan de machtsstrijd binnen de HDZ tussen Klujic en de huidige leider, Boban.
Klujic was voorstander van het behoud van de eenheid van Bosnië-Herzegovina en
werkte in dat kader nauw samen met de leider van de Moslims, president Izetbe-
govic. Om die reden is hij, vermoedelijk op instigatie van de Kroatische
president Tudjman, als partijleider vervangen door Boban en werd hem gelast
zijn presidiumzetel op te geven. Hij heeft zich enige tijd tegen dit bevel
verzet, omdat hij van mening was dat de HDZ niet het recht had zijn benoeming,
die was voortgevloeid uit algemene verkiezingen, ongedaan te maken. Om onbeken-
de redenen heeft Klujic zijn verzet nu opgegeven.



Het is denkbaar dat de HDZ-leiding de druk op hem heeft geïntensiveerd met het
oog op de opvolging van Izetbegovic, die volgens de oorspronkelijke regelingen
in december a.s. zijn functie moet overdragen aan een Kroatisch presidiumlid.
Door de HDZ-leiding is weliswaar een opvolger benoemd voor Klujic, maar aange-
zien moet worden aangenomen dat dit een medestander betreft van Boban, is het
in de huidige omstandigheden niet te verwachten dat deze vervanger voor de
Moslims als president aanvaardbaar is. Dit kan tot nieuwe confrontaties tussen
Moslims en Kroaten in Bosnië-Herzegovina leiden.

Internationale vredesinspanningen
De lidstaten van de CVSE hebben op ambtelijk niveau besloten dat de schorsing
van "Joegoslavië", die op 14 december zou aflopen, vooralsnog zal worden
gehandhaafd. Een definitieve beslissing over de CVSE-status van "Joegoslavië"
zal afhankelijk worden gesteld van een besluit over het "Joegoslavische"
lidmaatschap van de VN. Tevens heeft de CVSE in een resolutie de agressie tegen
Bosnië-Herzegovina veroordeeld en benadrukt dat zij blijft vasthouden aan de
territoriale integriteit van de republiek. Hiermee steunt de CVSE de opstelling
van de EG en de VN, die iedere eenzijdige verandering van grenzen verwerpt. Dit
streven naar behoud van territoriale integriteit lijkt evenwel momenteel
slechts te worden gedeeld door een minderheid van de Bosnische bevolking, nu
zowel Serviërs als Kroaten steeds openlijker streven naar aansluiting van "hun"
gebieden in Bosnië-Herzegovina bij de buurrepublieken.

De internationale bemiddelaars Vance en Owen hebben aangekondigd dat de voor-
stellen voor een toekomstige staatsinrichting van Bosnië-Herzegovina die de
Bosnische Moslims en Serviërs de afgelopen weken hebben gepresenteerd, beide
ter tafel zullen worden gebracht in de onderhandelingen in Genève. Zoals bekend
hadden de Moslims de vorming voorgesteld een tiental regio's op niet-etnische
criteria, die slechts een beperkte autonomie zouden bezitten. De Servische
leider Karadzic had juist de vorming van drie etnische, hoewel niet noodzake-
lijkerwijs geografisch coherente, kantons voorgesteld, waaraan grote bevoegdhe-
den zouden worden gedelegeerd. In de huidige omstandigheden lijkt het uitgeslo-
ten dat één van beide voorstellen de basis kan vormen voor een politieke
oplossing voor de tegenstellingen in de republiek. Hetzelfde geldt voor het
voorstel van Vance en Owen zelf, dat in grote trekken overeenkomt met het
Moslim-voorstel, maar inmiddels door alle partijen is verworpen.

De Verenigde Staten hebben aangekondigd overleg met hun bondgenoten te gaan
voeren om te komen tot een verbod op transit-verkeer door Servië. Daarbij werd
aangetekend dat de VS indien noodzakelijk de Veiligheidsraad een volledig
verbod zal voorstellen. Er zijn sterke aanwijzingen dat het embargo op handel
met Servië in vele gevallen wordt doorkruist doordat goederen die officieel
voor doorvoer bestemd zijn, in de praktijk toch aan Servië worden geleverd.
Zoals reeds eerder gesteld, kan een verscherping van de sancties ernstige
politieke gevolgen hebben. Zo kunnen zij de hervormingspogingen van federaal
premier Panic doorkruisen; zoals Panic onlangs nog onderstreepte, maken de
sancties het hem onmogelijk de "Joegoslavische" bevolking aan te tonen dat zijn
vredesinspanningen resultaat opleveren. Bovendien kunnen de conservatieven de
verantwoordelijkheid voor de schaarste in Servië bij het buitenland leggen en
bovendien aanvoeren dat Kroatië, hoewel het eveneens bij de strijd in Bosnië-
Herzegovina betrokken is, in het geheel niet door strafmaatregelen is getrof-
fen.

Kroatië
De bevelhebber van de Kroatische strijdkrachten in het Dalmatische kustgebied,
Bobetko, heeft de (Kroatische) vluchtelingen uit de vorige maand door de JNA
ontruimde gebieden ten noorden van het schiereiland Prevlaka toestemming
gegeven naar hun dorpen terug te keren. Hij wees erop dat de landmijnen in die
regio inmiddels zijn opgeruimd, maar dat de meeste dorpen zwaar beschadigd
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zijn. Waarschijnlijk heeft de aankondiging van Bobetko mede tot doel de recente
Kroatische militaire versterkingen rond Prevlaka te verklaren. De door hem
genoemde vernieling van Kroatische dorpen zou mogelijk zelfs in een later
stadium kunnen worden aangevoerd ter rechtvaardiging van een eventuele militai-
re aktie om ook het schiereiland zelf onder controle te brengen.

Servië/Montenegro
Een aantal Servische oppositiepartijen heeft geëist dat de Servische autoritei-
ten hun controle over de massa-media, met name de televisie, opgeven. Heer in
het algemeen hebben zij opgeroepen tot een ronde-tafelconferentie met de
regerende socialisten om rechtvaardige voorwaarden te scheppen voor de verkie-
zingen op 9 december. Gezien de tanende populariteit van de Servische president
Milosevic moet deze er rekening mee houden dat eerlijke verkiezingen een
nederlaag voor de socialisten zouden opleveren. Derhalve is het onwaarschijn-
lijk dat Hilosevic c.s. zullen ingaan op de verlangens van de oppositie. Hoewel
sommige oppositiepartijen reeds nu hebben aangekondigd de verkiezingen in ieder
geval te zullen boycotten, vragen prominente oppositieleiders zich af of een
dergelijke boycot in deze omstandigheden wenselijk is.

Macedonië
In de Hacedonische hoofdstad Skopje heeft het afgelopen weekeinde een schiet-
partij plaatsgevonden tussen de politie en leden van de Albanese minderheid.
Daarbij zouden tenminste drie doden zijn gevallen. Hoewel de achtergrond van de
gebeurtenissen nog onduidelijk is, geven zij aan dat de etnische verhoudingen
in Macedonië gespannen zijn. De Albanezen (±25% van de bevolking) wijzen de
Macedonische onafhankelijkheid af en streven naar tenminste een verregaande
autonomie. Dergelijke incidenten kunnen de uitvoering in gevaar brengen van de
afspraken die vorige week zijn gemeld tussen de regering en vertegenwoordigers
van de Albanezen voor een modus vivendi in de republiek. Bovendien zou een
verdere verscherping van de etnische tegenstellingen in de republiek de kans
vergroten dat in geval van nieuwe verkiezingen, die steeds waarschijnlijker
worden nu de internationale erkenning van de Macedonische onafhankelijkheid
uitblijft, de nationalistische partijen aan invloed zouden winnen.

Conclusie/vooruitzicht
Met het toenemen van de gevechten in Bosnië-Herzegovina neemt de kans op een
politieke oplossing voor de tegenstellingen in die republiek verder af. Het
ontslag van een Kroatisch voorstander van behoud van de eenheid van de repu-
bliek uit het Bosnische presidium vergroot de kans op verdere verzwakking van
de Bosnische regering. De CVSE, de EG en de VN blijven vasthouden aan het
behoud van de eenheid van Bosnië-Herzegovina. Dit streven lijkt echter in de
huidige omstandigheden slechts op steun te kunnen rekenen van een minderheid
van de Bosnische bevolking.

De Verenigde Staten hebben verklaard te zullen streven naar de verscherping van
de naleving van de sancties tegen Servië. Een dergelijke verscherping kan
echter contra-produktief werken doordat de hervormingspogingen worden door-
kruist en de conservatieven in staat stelt de internationale gemeenschap
verantwoordelijk te stellen voor de schaarste in' het land.

De Servische oppositie heeft opgeroepen tot een dialoog met het socialistische
bewind met als doel gelijke kansen te creëren in de verkiezingen van 9 decem-
ber. Naar verwachting zullen de socialisten dit afwijzen. Het is echter niet
zeker of de oppositie op grond daarvan zal besluiten tot een boycot van de
verkiezingen, zoals in het verleden vaak het geval was.
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MILITAIRE INLICHTINGENDIENST

ONTWIKKELINGEN IN DE VOORMALIGE JOEGOSLAVISCHE FEDERATIE
83/92

(Afgesloten 081200 NOV 1992}

Bosnië-Herzegovina
De gevechten in Bosnië-Herzegovina hebben zich de afgelopen dagen verder
uitgebreid. Zo was er sprake van Servische artilleriebeschietingen in de
omgeving van Bihac, het belangrijkste bolwerk van de Moslims in het westen van
de republiek. In centraal-Bosnië kwamen posities van Kroaten en Moslims rond de
steden Maglaj en Bugojno onder vuur. De strijd in deze regio houdt vermoedelijk
verband met Servische pogingen de corridor tussen Servië enerzijds en de
Servische gebieden in west-Bosnië en Kroatië anderzijds te consolideren. Hevige
gevechten werden ook gemeld uit Mostar en het gebied ten zuiden daarvan, met
inbegrip van de omgeving van Neum, de enige kustplaats in Bosnië-Herzegovina.
Dit laatste is opmerkelijk, omdat deze regio vrijwel uitsluitend door Kroaten
wordt bewoond. Het is niet uitgesloten dat de Serviërs proberen aldaar gebied
te veroveren dat in een later stadium kan worden uitgeruild tegen door hen
opgeëiste gebieden.

Inmiddels is in Sarajevo een nieuwe ronde gehouden in de trilaterale besprekin-
gen over demilitarisering van de stad. Daarbij kwam onder meer aan de orde de
praktische uitwerking van het vorige week reeds gemelde principe-akkoord over
de vaststelling van veilige routes naar het centrum van de stad. De nieuwe
besprekingen hebben echter geen enkel resultaat gehad.

De Bosnische autoriteiten hebben alle weerbare mannen verboden Sarajevo te
verlaten. In dat kader werden het afgelopen weekeinde met name Kroatische
mannen tegengehouden die de hoofdstad wilden ontvluchten. Deze actie illus-
treert de vrees van de Moslims dat de Kroaten zich in toenemende mate willen
onttrekken aan het anti-Servische samenwerkingsverband en onderstreept derhalve
de groeiende onenigheid tussen beide bevolkingsgroepen.

Een Britse UNPROFOR-eenheid die op zoek was naar veilige routes voor aanvoer
van hulpgoederen naar Tuzla in het noordoosten van Bosnië-Herzegovina, is
ongeveer 30 kilometer ten zuiden van die stad door onbekenden beschoten. Hoewel
hierbij geen slachtoffers vielen, was de aanval dermate hevig dat de patrouille
het vuur beantwoordde. Dit is de eerste maal dat leden van UNPROFOR gebruik
hebben gemaakt van het recht om zich met militaire middelen te verdedigen. Het
incident onderstreept overigens nogmaals de voortdurende onzekerheid over de
veiligheid van de aanvoerroutes voor hulpgoederen in Bosnië-Herzegovina.

Het afgelopen weekeinde is een Kroatisch lid van het Bosnische presidium,
Klujic, afgetreden. Hij deed dit op last van zijn partij, de HDZ, een zuster-
partij van de gelijknamige Kroatische regeringspartij. Hiermee komt een einde
aan de machtsstrijd binnen de HDZ tussen Klujic en de huidige leider, Boban.
Klujic was voorstander van het behoud van de eenheid van Bosnië-Herzegovina en
werkte in dat kader nauw samen met de leider van de Moslims, president izetbe-
govic. Om die reden is hij, vermoedelijk op instigatie van de Kroatische
president Tudjman, als partijleider vervangen door Boban en werd hem gelast
zijn presidiumzetel op te geven. Hij heeft zich enige tijd tegen dit bevel
verzet, omdat hij van mening was dat de HDZ niet het recht had zijn benoeming,
die was voortgevloeid uit algemene verkiezingen, ongedaan te maken. Om onbeken-
de redenen heeft Klujic zijn verzet nu opgegeven.



Het is denkbaar dat de HDZ-leiding de druk op nem heeft geïntensiveerd met het
oog op de opvolging van Izetbegovic, die volgens de oorspronkelijke regelingen
in december a.s. zijn functie moet overdragen aan een Kroatisch presidiumlid.
Door de HDZ-leiding is weliswaar een opvolger benoemd voor Klujic, maar aange-
zien moet worden aangenomen dat dit een medestander betreft van Boban, is het
in de huidige omstandigheden niet te verwachten dat deze vervanger voor de
Moslims als president aanvaardbaar is. Dit kan tot nieuwe confrontaties tussen
Moslims en Kroaten in Bosnië-Herzegovina leiden.

Internationale vredesinspanningen
De lidstaten van de CVSE hebben op ambtelijk niveau besloten dat de schorsing
van "Joegoslavië", die op 14 december zou aflopen, vooralsnog zal worden
gehandhaafd. Een definitieve beslissing over de CVSE-status van "Joegoslavië"
zal afhankelijk worden gesteld van een besluit over het "Joegoslavische"
lidmaatschap van de VN. Tevens heeft de CVSE in een resolutie de agressie tegen
Bosnië-Herzegovina veroordeeld en benadrukt dat zij blijft vasthouden aan de
territoriale integriteit van de republiek. Hiermee steunt de CVSE de opstelling
van de EG en de VN, die iedere eenzijdige verandering van grenzen verwerpt. Dit
streven naar behoud van territoriale integriteit lijkt evenwel momenteel
slechts te worden gedeeld door een minderheid van de Bosnische bevolking, nu
zowel Serviërs als Kroaten steeds openlijker streven naar aansluiting van "hun"
gebieden in Bosnië-Herzegovina bij de buurrepublieken.

De internationale bemiddelaars Vance en Owen hebben aangekondigd dat de voor-
stellen voor een toekomstige staatsinrichting van Bosnië-Herzegovina die de
Bosnische Moslims en Serviërs de afgelopen weken hebben gepresenteerd, beide
ter tafel zullen worden gebracht in de onderhandelingen in Genève. Zoals bekend
hadden de Moslims de vorming voorgesteld een tiental regio's op niet-etnische
criteria, die slechts een beperkte autonomie zouden bezitten. De Servische
leider Karadzic had juist de vorming van drie etnische, hoewel niet noodzake-
lijkerwijs geografisch coherente, kantons voorgesteld, waaraan grote bevoegdhe-
den zouden worden gedelegeerd. In de huidige omstandigheden lijkt het uitgeslo-
ten dat één van beide voorstellen de basis kan vormen voor een politieke
oplossing voor de tegenstellingen in de republiek. Hetzelfde geldt voor het
voorstel van Vance en Owen zelf, dat in grote trekken overeenkomt met het
Moslim-voorstel, maar inmiddels door alle partijen is verworpen.

De Verenigde Staten hebben aangekondigd overleg met hun bondgenoten te gaan
voeren om te komen tot een verbod op transit-verkeer door Servië. Daarbij werd
aangetekend dat de VS indien noodzakelijk de Veiligheidsraad een volledig
verbod zal voorstellen. Er zijn sterke aanwijzingen dat het embargo op handel
met Servië in vele gevallen wordt doorkruist doordat goederen die officieel
voor doorvoer bestemd zijn, in de praktijk toch aan Servië worden geleverd.
Zoals reeds eerder gesteld, kan een verscherping van de sancties ernstige
politieke gevolgen hebben. Zo kunnen si j de hervormingspogingen van federaal
premier Panic doorkruisen; zoals Panic onlangs nog onderstreepte, maken de
sancties het hem onmogelijk de "Joegoslavische" bevolking aan te tonen dat zijn
vredesinspanningen resultaat opleveren. Bovendien kunnen de conservatieven de
verantwoordelijkheid voor de schaarste in Servië bij het buitenland leggen en
bovendien aanvoeren dat Kroatië, hoewel het eveneens bij de strijd in Bosnië-
Herzegovina betrokken is, in het geheel niet door strafmaatregelen is getrof-
fen.

Kroatië
De bevelhebber van de Kroatische strijdkrachten in het Dalmatische kustgebied,
Bobetko, heeft de (Kroatische) vluchtelingen uit de vorige maand door de JNA
ontruimde gebieden ten noorden van het schiereiland Prevlaka toestemming
gegeven naar hun dorpen terug te keren. Hij wees erop dat de landmijnen in die
regio inmiddels zijn opgeruimd, maar dat de meeste dorpen1 zwaar beschadigd



zijn. Waarschijnlijk heeft de aankondiging van Bobetko mede tot doel de recente
Kroatische militaire versterkingen rond Prevlaka te verklaren. De door hem
genoemde vernieling van Kroatische dorpen zou mogelijk zelfs in een later
stadium kunnen worden aangevoerd ter rechtvaardiging van een eventuele militai-
re aktie om ook het schiereiland zelf onder controle te brengen.

Servië/Montenegro
Een aantal Servische oppositiepartijen heeft geëist dat de Servische autoritei-
ten hun controle over de massa-media, met name de televisie, opgeven. Meer in
het algemeen hebben zij opgeroepen tot een ronde-tafelconferentie met de
regerende socialisten om rechtvaardige voorwaarden te scheppen voor de verkie-
zingen op 9 december. Gezien de tanende populariteit van de Servische president
Milosevic moet deze er rekening mee houden dat eerlijke verkiezingen een
nederlaag voor de socialisten zouden opleveren. Derhalve is het onwaarschijn-
lijk dat Milosevic c.s. zullen ingaan op de verlangens van de oppositie. Hoewel
sommige oppositiepartijen reeds nu hebben aangekondigd de verkiezingen in ieder
geval te zullen boycotten, vragen prominente oppositieleiders zich af of een
dergelijke boycot in deze omstandigheden wenselijk is.

Macedonië '
In de Macedonische hoofdstad Skopje heeft het afgelopen weekeinde een schiet-
partij plaatsgevonden tussen de politie en leden van de Albanese minderheid.
Daarbij zouden tenminste drie doden zijn gevallen. Hoewel de achtergrond van de
gebeurtenissen nog onduidelijk is, geven zij aan dat de etnische verhoudingen
in Macedonië gespannen zijn. De Albanezen (±25% van de bevolking) wijzen de
Macedonische onafhankelijkheid af en streven naar tenminste een verregaande
autonomie. Dergelijke incidenten kunnen de uitvoering in gevaar brengen van de
afspraken die vorige week zijn gemeld tussen de regering en vertegenwoordigers
van de Albanezen voor een modus vivendi in de republiek. Bovendien zou een
verdere verscherping van de etnische tegenstellingen in de republiek de kans
vergroten dat in geval van nieuwe verkiezingen, die steeds waarschijnlijker
worden nu de internationale erkenning van de Macedonische onafhankelijkheid
uitblijft, de nationalistische partijen aan invloed zouden winnen.

Conclusie/vooruitzicht
Met het toenemen van de gevechten in Bosnië-Herzegovina neemt de kans op een
politieke oplossing voor de tegenstellingen in die republiek verder af. Het
ontslag van een Kroatisch voorstander van behoud van de eenheid van de repu-
bliek uit het Bosnische presidium vergroot de kans op verdere verzwakking var-
de Bosnische regering. De CVSE, de EG en de VN blijven vasthouden aan het
behoud van de eenheid van Bosnië-Herzegovina. Dit streven lijkt echter in de
huidige omstandigheden slechts op steun te kunnen rekenen van een minderheid
van de Bosnische bevolking.

De Verenigde Staten hebben verklaard te zullen streven naar de verscherping van
de naleving van de sancties tegen Servië. Een dergelijke verscherping kan
echter contra-produktief werken doordat de hervormingspogingen worden door-
kruist en de conservatieven in staat stelt de internationale gemeenschap
verantwoordelijk te stellen voor de schaarste in' het land.

De Servische oppositie heeft opgeroepen tot een dialoog met het socialistische
bewind met als doel gelijke kansen te creëren in de verkiezingen van 9 decem-
ber. Naar verwachting zullen de socialisten dit afwijzen. Het is echter niet
zeker of de oppositie op grond daarvan zal besluiten tot een boycot van de
verkiezingen, zoals in het verleden vaak het geval was.
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