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Kroatië
De Kroatische regering heeft laten weten in beginsel in te stemmen met een ver-
lenging van het mandaat van UNPROFOR met zes weken. De Secretaris-Generaal van
de VN, Ghali, had vorige week een voorstel daartoe gedaan om de impasse in het
overleg over verlenging van het mandaat te doorbreken. Gedurende die zes weken
moet in de visie van Zagreb onder VN-auspiciën worden onderhandeld over garan-
ties voor uitvoering van kernelementen van het vredesplan voor Kroatië, zoals
het ontwapenen van de (para)militaire organisaties in de UNPA's en het creëren
van zodanige omstandigheden dat het Kroatische gezag over de "Servische"
gebieden wordt hersteld en de Kroatische vluchtelingen naar de UNPA's kunnen
terugkeren. Met name eist de Kroatische regering dat er tijdslimieten worden
vastgesteld waarbinnen deze onderdelen van het vredesplan moeten zijn uitge-
voerd. Bovendien stelt zij dat zij in ieder geval de "politieke en economische
controle" over de UNPA's moet verkrijgen.

Het voorstel van de Kroatische regering is er met name op gericht druk uit te
oefenen op de Kroatische Serviërs, die in een eerder stadium hebben laten weten
dat zij pas bereid zijn tot besprekingen in het kader van de VN-bemiddeling met
de Kroatische regering als deze, in overeenstemming met een recente resolutie
van de Veiligheidsraad, haar strijdkrachten heeft teruggetrokken uit de tijdens
het offensief van de afgelopen weken in Dalmatië veroverde gebieden. Het aanbod
van de Kroatische regering lijkt een waarschuwing in te houden dat zij, indien
het onmogelijk blijkt binnen de termijn van zes weken bindende afspraken te
maken over uitvoering van het vredesplan, een verdere verlenging van het UNPRO-
FOR-mandaat zal afwijzen. Daarna zou Kroatië in beginsel een grootschalige mili-
taire aktie kunnen inzetten om de UNPA's onder controle te brengen. Waarschijn-
lijk zullen de Kroatische Serviërs tegen deze achtergrond hun bezwaren tegen
besprekingen met de Kroaten opgeven. Een bijkomend voordeel voor hen is dat zij
daardoor feitelijk als onderhandelingspartner worden erkend, terwijl het
oorspronkelijke mandaat vorig jaar was vastgesteld in overleg tussen de autori-
teiten van Kroatië en de oude Joegoslavische federatie. Het is echter uitgeslo-
ten dat de Kroatische Serviërs zullen instemmen met de eisen van de Kroaten,
omdat dezen daardoor volledig gezag over de "Servische" gebieden zouden herwin-
nen.

Tezelfdertijd heeft Kroatië aangeboden zijn eenheden terug te trekken tot tien
kilometer van de UNPA's. De betekenis van dit aanbod is echter gering. Als voor-
waarde werd namelijk gesteld dat het "Joegoslavische" leger zich terugtrekt tot
tien kilometer van de grenzen met Kroatië. Dit zou een militair optreden van de
JNA tegen UNPA-oost en tegen het Prevlaka-schiereiland, als reactie op een even-
tueel nieuw Kroatisch optreden tegen de Kroatische Serviërs, ernstig bemoeilij-
ken. Het is dan ook zeer onwaarschijnlijk dat "Joegoslavië" hierop zal ingaan.
Een negatieve reactie kan door Kroatië vervolgens worden gebruikt als argument
om aan te tonen dat "Joegoslavië", in tegenstelling tot wat van die zijde
beweerd wordt, niet bereid is mede te werken aan het herstel van de vrede in de
regio.



VN-coiranandanten in UNPA-we^t (west-Slavonië) hebben bevestigd dat Kroatische
eenheden zich verzamelen buiten de UNPA. Zoals bekend hebben Servische bevelheb-
bers in de UNPA reeds enkele weken geleden de vrees uitgesproken dat de Kroaten
beogen offensieve operaties in te zetten tegen de UNPA, mogelijk met als doel de
autoweg tussen Zagreb en oost-Slavonië, die door Serviërs in UNPA-west wordt be-
heerst, voor verkeer open te stellen. UNPA-west is geografisch geïsoleerd van
zowel "Joegoslavië" als de overige UNPA1s, zodat directe Servische tegenmaatre-
gelen van elders tegen een eventueel Kroatisch optreden onwaarschijnlijk zijn.
Met een aanval op de Serviërs in UNPA-west zou Kroatië niet alleen tegemoet
komen aan de binnenlandse publieke opinie, maar ook de druk op de VN opvoeren om
een doorbraak in de impasse over de uitvoering van het vredesplan in Kroatië te
forceren.

Servische media maken melding van Kroatische pogingen om Serviërs die in Kroatië
wonen te bekeren tot het katholicisme. Bij weigering zouden de betrokkenen
worden blootgesteld aan vervolging en intimidatie. Vermoedelijk maakt deze mel-
ding deel uit van pogingen van Servische zijde om de etnische conflicten in
Kroatië en Bosnië-Herzegovina voor te stellen als een religieuze strijd, en om
aandacht te vragen voor de, in Servische ogen, precaire positie van de Kroati-
sche Serviërs buiten de UNPA1s.

Bosnië-Herzegovina
Er bestaat grote onzekerheid over de militaire situatie in het noorden van Bos-
nië-Herzegovina. Met name is onduidelijk of er een corridor bestaat tussen
Servië enerzijds en de Servische gebieden in west-Bosnië en Kroatië anderzijds.
De meldingen over aanwezigheid van Servische gevechtsgroepen uit Servië en UNPA-
oost in UNPA-zuid wijzen hier sterk op. De Bosnische Serviërs melden reeds
geruime tijd dat door het noordelijke Sava-dal, waar de beoogde corridor het
smalst is, verkeer van personen en goederen mogelijk is. De Kroaten stellen ech-
ter dat zij met name bij Brcko de corridor kunnen bestrijken met hun artillerie.
Bovendien zijn de Serviërs er niet in geslaagd de cruciale brug over de Sava bij
Orasje te vernietigen, zodat de Kroaten nog altijd in staat zijn versterkingen
aan te voeren vanuit Kroatië zelf. Aangenomen moet worden dat Servische oost-
westverplaatsingen door Bosnië-Herzegovina nog steeds slechts in zeer geringe
mate mogelijk zijn.

Bosnische bevelhebbers in de omgeving van Tuzla hebben gesteld dat zij vaten
chloor en andere chemicaliën hebben verzameld als bescherming tegen Servische
aanvallen. Zij hebben gesteld dat de internationale gemeenschap verantwoordelijk
zal zijn als deze middelen worden ingezet, omdat het buitenland hen verhindert
zich adequaat te wapenen tegen de Servische agressie door opheffing van het wa-
penembargo af te wijzen. Vermoedelijk dienen de genoemde uitlatingen met name
politiek-propagandistische doeleinden en beogen zij onder dreiging met ecologi-
sche schade de internationale gemeenschap ertoe te bewegen alsnog in te stemmen
met de pleidooien van de Bosnische regering om het wapenembargo op te heffen.

De Bosnische regering heeft haar distributiekantoren in Sarajevo opdracht
gegeven geen hulp van VN-instanties meer te accepteren. Als reden hiervoor geeft
zij aan dat de VN eerst de door Moslims gedomineerde steden in oost-Bosnië moet
verzekeren van een geregelde aanvoer van hulpgoederen. De Bosnische regering wil
hiermee aandacht vragen voor de precaire situatie van de Moslims in oost-Bosnië.
Zoals reeds eerder gemeld, lijken de Serviërs aldaar doelgerichte pogingen te
doen de Moslims te verdrijven uit de gebieden die in het plan van de internatio-
nale bemiddelaars Vance en Owen aan Moslims zijn toebedacht, en worden UNHCR-
hulpkonvooien naar reeds maanden belegerde steden door Servische strijdgroepen
tegengehouden. Zo proberen VN-konvooien sinds enkele dagen de omgeving van de
stad Cerska te bevoorraden. Zij worden echter aan de Bosnisch-Servische grens
tegengehouden door lokale Servische commandanten, ondanks het feit dat de Bos-
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nisch-Servische leider Karadzic heeft bevolen de konvooien doorgang te verlenen.
Vance heeft inmiddels de Servische president Milosevic verzocht te bemiddelen;
deze zou daarmee hebben ingestemd. Het is echter de vraag in hoeverre Milosevic
daadwerkelijk bereid is zijn invloed aan te wenden en of dit voldoende is om de
lokale bevelhebbers te overreden hun opstelling te wijzigen.

Karadzic heeft vorige week New York verlaten uit protest tegen het feit dat de
Moslim-delegatie bij de besprekingen over vrede in Bosnië-Herzegovina aldaar
niet wordt geleid door president Izetbegovic, maar door minister van Buitenland-
se Zaken Silajdzic. Karadzic heeft gesteld pas weer tot overleg bereid te zijn
als Izetbegovic persoonlijk aan de besprekingen deelneemt. Deze weigert echter
naar New York te komen uit protest tegen de voortdurende etnische zuiveringen
door Serviërs. Achtergrond van deze controverse is dat beide partijen weinig
heil zien in verdere besprekingen, maar de verantwoordelijkheid voor het misluk-
ken ervan bij de ander willen leggen.

Er zijn nieuwe meldingen van gevechten tussen Kroaten en Moslims in centraal-
Bosnië. Zoals bekend gaan beide bevolkingsgroepen feitelijk uit van diametraal
tegengestelde concepten voor de toekomst van Bosnië-Herzegovina. Met name het
feit dat de Kroaten vrijwel onmiddellijk hebben ingestemd met het voor de
Moslims onaanvaardbare Vance/Owenplan heeft bij de Moslims veel irritatie
gewekt. Er zijn, overigens onbevestigde, berichten dat met name islamitische
vrijwilligers uit het buitenland, die aan Moslim-zijde strijden, verantwoorde-
lijk zijn voor het uitlokken van incidenten met de Kroaten.

Overigens hebben leiders van de HVO, de belangrijkste Kroatische militie in
Bosnië-Herzegovina, en van de Bosnische strijdkrachten eerder deze week de
oprichting bekend gemaakt van gemengde coördinatieteams die moeten toezien op de
verbetering van de betrekkingen tussen beide organisaties en er zorg voor moeten
dragen dat hun inzet uitsluitend tegen de Serviërs is gericht. De bedoelde teams
hebben in dat kader het recht beide partijen orders te geven. Het blijft echter
onwaarschijnlijk dat zij de wrijvingen tussen beide bevolkingsgroepen zullen
kunnen wegnemen. Naar verwachting zullen zich ook in de toekomst gevechten voor-
doen, met name in gebieden die niet direct door Serviërs bedreigd lijken.

Afgevaardigden uit Herceg-Bosna, het door de Kroaten beheerste deel van Herzego-
vina, hebben vorige week een bezoek gebracht aan de regionale overheden van het
aangrenzende deel van Kroatië, gevestigd in Split. Bij die gelegenheid werden
afspraken bekend gemaakt over economische samenwerking. Met name werd erop gewe-
zen dat zich in de omgeving van Mostar, dat door de Bosnische Kroaten is uitge-
roepen tot hoofdstad van Herceg-Bosna, belangrijke militaire produktiefacilitei-
ten bevinden, die materieel zouden kunnen produceren voor Kroatië. Deze melding
onderstreept eens te meer dat de Bosnische Kroaten streven naar nauwe betrekkin-
gen tussen de Kroatische gebieden in Bosnië en Kroatië zelf, hoewel zij inzien
dat formele aansluiting (vooralsnog) wordt verhinderd door de internationale
erkenning van Bosnië-Herzegovina. Reeds nu gebruikt Herceg-Bosna dezelfde munt-
eenheid en staatssymbolen als Kroatië. Overigens is het de vraag in hoeverre
Herceg-Bosna daadwerkelijk in staat is militaire goederen te produceren ten gun-
ste van Kroatië. De defensie-industrie van het oude Joegoslavië was sterk afhan-
kelijk van toelevering uit andere republieken. Bovendien zijn er aanwijzingen
dat de JNA bij haar terugtrekking uit Bosnië-Herzegovina belangrijke onderdelen
van de produktiefaciliteiten rond Mostar heeft overgebracht naar "Joegoslavië".

Een delegatie van het Bosnisch-Servische parlement heeft vorige week een bezoek
gebracht aan het Kroatisch-Servische parlement in Knin. Daarbij werd onder-
streept dat de "Servische republieken" in beide landen zullen blijven streven
naar intensivering van hun onderlinge betrekkingen, met inbegrip van samenwer-
king op militair gebied. Zelfs werd aangekondigd dat op korte termijn een refe-
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rendum zal worden gehouden cyver de formele staatkundige vereniging van beide ge-
bieden. Daarbij werd gezinspeeld op de mogelijkheid alle Serviërs in één staat
te verenigen, hetgeen erop zou neerkomen dat de Servische gebieden in Bosnië en
Kroatië zich zouden aansluiten bij "Joegoslavië".

Tegen deze achtergrond is vermeldenswaard dat Karadzic heeft gedreigd dat de
Bosnische Serviërs de door hen gedomineerde gebieden zullen aansluiten bij
Servië als het mandaat van UNPROFOR in Kroatië niet wordt verlengd. Deze uit-
spraak is opmerkelijk, omdat de situatie in Kroatië formeel losstaat van de
problematiek in Bosnië-Herzegovina. De opmerking van Karadzic onderstreept eens
te meer dat de Bosnische Serviërs weinig heil verwachten van de internationale
vredesinspanningen en de voorkeur (blijven) geven aan aansluiting bij Servië.

Servië/Montenegro
In een interview met de Russische legerkrant "Rode Ster" heeft de CGS van de
JNA, Panic, de Russische regering opgeroepen haar vredesinspanningen op de
Balkan te verdubbelen. Hij verweet het Westen een partijdige, anti-Servische
opstelling. Panic onderstreepte dat het bestaan van het "Joegoslavische" leger
onverbrekelijk verbonden is met het lot van de Servische naties ( ! ). In dat
kader onderstreepte hij dat buitenlandse militaire interventie in Bosnië-
Herzegovina zou worden beschouwd als een onaanvaardbare agressie tegen de Servi-
ërs en de Slaven in het algemeen. De JNA zal in zo'n geval volgens Panic zijn
gehele potentieel mobiliseren.

Vorige week heeft een tweetal "Joegoslavische" gevechtsvliegtuigen kortstondig
het Bulgaarse luchtruim geschonden. Bulgaarse functionarissen hebben gesteld dat
de schending vermoedelijk onopzettelijk was en veroorzaakt is door een naviga-
tiefout. Het is echter denkbaar dat de "Joegoslavische" aktie een waarschuwing
was voor het geval Bulgarije scherper de hand gaat houden aan de controle op de
naleving van de internationale sancties tegen "Joegoslavië".

Macedonië
De Griekse regering heeft aangegeven dat zij zich niet langer zal verzetten
tegen erkenning van Macedonië onder een naam waarin de term "Macedonië" voor-
komt, mits dit een onderdeel vormt van een langere benaming die duidelijk maakt
dat de voormalige Joegoslavische republiek geen aanspraak maakt op delen van
andere landen. Bovendien zou de Macedonische regering moeten onderstrepen dat
zij de rechten van alle etnische groeperingen in de republiek erkent. Zoals
bekend heeft Griekenland zich tot op heden in EG-kader met succes verzet tegen
erkenning onder de naam "Macedonië", onder meer omdat die aanspraak op Grieks
grondgebied zou impliceren. Vermoedelijk houdt de Griekse koerswijziging verband
met het streven van enkele EG-landen die momenteel lid zijn van de Veiligheids-
raad om het VN-lidmaatschap van Macedonië aanvaard te krijgen, waardoor de
internationale diplomatieke erkenning van dat land een feit zou zijn.

Conclusie/vooruitzicht
De Kroatische regering toont zich bereid tot een kortstondige verlenging van het
mandaat van UNPROFOR, maar eist dat de betreffende periode zal worden gebruikt
voor het maken van bindende afspraken over de verdere uitvoering van het vredes-
plan voor Kroatië. Hoewel de Kroatische Serviërs zich vermoedelijk bereid zullen
tonen tot besprekingen met de Kroatische regering, omdat dit een vorm van erken-
ning inhoudt van hun status als betrokken partij in het conflict, is het vrijwel
uitgesloten dat zij zullen ingaan op de eisen van de Kroaten, die neerkomen op
herstel van het Kroatische gezag over de "Servische" delen van de republiek.
Daarom blijft de kans bestaan dat Kroatië binnenkort alsnog een verdere verlen-
ging van het mandaat zal afwijzen. In dit verband is van VN-zijde bevestigd dat
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Kroatische eenheden zich verzamelen buiten UNPA-west, hetgeen erop kan wijzen
dat ook daar een Kroatisch militair optreden overwogen wordt.

Zowel de Serviërs als de Kroaten in de diverse delen van het voormalige Joego-
slavië blijven streven naar nauwere samenwerking met hun respectievelijke
"moeder"republieken. Het is denkbaar dat de Serviërs in Bosnië-Herzegovina en
Kroatië in de eventuele opzegging van het UNPROFOR-mandaat voor Kroatië aanlei-
ding zullen zien om hun gebieden staatkundig te verenigen als eerste stap naar
aansluiting bij Servië. Het streven van de Bosnische Kroaten naar nauwere banden
met Kroatië blijft aanleiding geven tot wrijvingen met de Moslims, die ook in de
toekomst zullen kunnen leiden tot gewapende botsingen. Niets wijst erop dat er
een reële basis bestaat voor een voor alle partijen aanvaardbaar compromis over
de politieke toekomst van Bosnië-Herzegovina.




