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Bosnië-Herzegovina
De strijd tussen Kroaten en Moslims, die recentelijk met name rond Mostar woed-
de, lijkt zich te hebben uitgebreid naar andere delen van Bosnië-Herzegovina. Zo
werden onderlinge gevechten gemeld uit de omgeving van Kiseljak en Vitez (een-
traal-Bosnië). De bevelhebber van de HVO (de Bosnisch-Kroatische "strijdkrach-
ten") bij Sarajevo zou in een recent interview hebben verklaard dat zijn eenhe-
den een deel van hun artillerie, die was gericht op de Servische stellingen rond
de stad, hadden verplaatst uit vrees voor aanvallen van Moslim-zijde. Deze mel-
ding onderstreept dat de wrijvingen tussen Kroaten en Moslims de onderlinge sa-
menwerking tegen de Serviërs ernstig ondermijnen.

Gisteren is een Amerikaans vliegtuig dat hulpgoederen had aangeleverd, op het
vliegveld van Sarajevo beschoten. Hoewel er geen slachtoffers vielen, heeft de
VN besloten de luchtbrug op Sarajevo enige tijd op te schorten. Niet duidelijk
is wie voor de beschieting verantwoordelijk was. Het optreden van de Serviërs
rond de door de VN uitgeroepen "beveiligde steden" (waarvan ook Sarajevo er een
is) geeft aan dat zij aich weinig gelegen laten liggen aan dit VN-bes luit. Het
is derhalve alleszins denkbaar dat de betreffende beschieting is uitgevoerd door
Serviërs. Anderzijds is het ook niet laitgesloten dat Moslims met zo'n beschie-
ting proberen de toelevering van hulpgoederen te onderbreken in de hoop dat de
daaruit resulterende ontberingen van de burgerbevolking de internationale pu-
blieke opinie dermate beïnvloeden dat westerse regeringen zich alsnog gedwongen
zien militair te interveniëren om de Servische agressie in Bosnië-Herzegovina
een halt toe te roepen.

Overigens heeft een woordvoerder van UNHCR, de VN-organisatie die de hulpverle-
ning aan vluchtelingen coördineert, de Veiligheidsraad sterk bekritiseerd in
verband met bovenvermelde beslissing om een aantal Moslim-steden (naast Sarajevo
betreft het Gorazde, Bihac, Zepa, Tuzla en Srebrenica) tot "beveiligd gebied" te
verklaren. Volgens de betreffende verklaring wordt de (Moslim-)burgerbevolking
een gevoel van veiligheid gegeven, terwijl de VN-eenheden met hun huidige sterk-
te in feite niet in staat zijn deze veiligheid te garanderen. Ook wees hij erop
dat de VN voor transport naar en van de betreffende steden afhankelijk zijn van
toestemming van de partij die deze steden belegert (de Serviërs). De uitlatingen
van UNHCR kunnen niet los worden gezien van de discussie die momenteel wordt ge-
voerd in de Veiligheidsraad over de wijze waarop de betreffende resolutie moet
v/orden uitgevoerd. Overigens keerde UNHCR zich ook tegen eventuele beëindiging
van de VN-betrokkenheid bij de crisis in Bosnië-Herzegovina, omdat in dit geval
het voortbestaan van dat land onzeker zou zijn.

De Bosnische regering heeft gesteld over bewijzen te beschikken dat Russische en
Roemeense huurlingen, alsmede leden van de "Joegoslavische" strijdkrachten de
afgelopen dagen betrokken zijn geweest bij Servische aanvallen rond Goraade. De-
ze melding moet vooral worden gezien tegen de achtergrond van pogingen van de
Moslims om aan te tonen dat de steun van "Joegoslavië" aan de Bosnische Ser-
viërs, in tegenstelling tot wat officieel wordt^ gesteld, niet is stopgezet. Ook
wil de Bosnische propaganda Mermee eerdere beschuldigingen onderbouwen dat Rus-
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land zich in de oorlog in Sosnië-Herzegovina pro-Servisch opstelt. Overigens wa-
ren er in het verleden inderdaad aanwijzingen dat er huurlingen uit de genoemde
landen betrokken zijn bij de strijd in Bosnië-Herzegovina. Het is echter zeer
onwaarschijnlijk dat de betreffende regeringen daarbij een actieve rol spelen.

Kroatië
De Kroatische president Tudjman heeft vorige week vijf nieuwe ministers benoemd,
waarvan er enkelen oorspronkelijk afkomstig zijn uit de "Kroatische" gebieden in
Bosnië-Herzegovina en gelden als voorstander van annexatie van die gebieden bij
Kroatië. Hoewel deze mutaties vermoedelijk onderdeel uitmaken van het streven de
Kroatische economie te saneren, passen zij zeker ook in het proces van toenade-
ring tussen Kroatië en de Kroatische republiek "Herceg-Bosna" (in Bosnië-Herze-
govina) . Overigens is een formele annexatie van "Herceg-Bosna" door Kroatië
vooralsnog uitgesloten door de internationale erkenning van Bosnië-Herzegovina
als soevereine staat. Tevens kan Kroatië het zich niet veroorloven stappen te
ondernemen waardoor de economische en politieke steun van het buitenland in ge-
vaar kan komen. In de praktijk bestaan er echter nu al nauwe banden tussen Kroa-
tië en "Herceg-Bosna"; zo geldt de Kroatische munteenheid daar als enig wettig
betaalmiddel en wordt eenzelfde staatsvlag gehanteerd. Bovendien blijven, zoals
reeds eerder gemeld, de Bosnische Kroaten de invloed van de Bosnische regering
in Herzegovina terugdringen.

Overigens heeft de leider van de grootste oppositiepartij in het Kroatische par-
lement, de HSLS, ervoor gepleit dat Tudjman zich ondubbelzinnig distantieert van
een eventueel streven naar aansluiting van "Herceg-Bosna" bij Kroatië. Weliswaar
zegt de Kroatische regering formeel nog steeds de territoriale integriteit van
Bosnië-Herzegovina te willen handhaven, maar anderzijds acht zij zich mede ver-
antwoordelijk voor een adequate behartiging van de belangen van de Bosnische
Kroaten. Overigens bleek de opstelling van de HSLS met name van tactische aard;
zo werd onderstreept dat het ongeloofwaardig is wanneer Kroatië enerzijds naar
onafhankelijkheid voor "Herceg-Bosna" zou streven en anderzijds de Krajina, de
"Servische" gebieden in Kroatië, het recht daarop zou ontzeggen. De opstelling
van de HSLS is vooral ook van belang omdat uit recente opiniepeilingen blijkt
dat zij in op een na alle districten van Kroatië populairder is dan de regerende
HDZ. Dit houdt waarschijnlijk verband met de verslechterende economische situa-
tie in het land en met het feit dat de HDZ, die sinds de Kroatische onafhanke-
lijkheid het land bestuurt, niet in staat is gebleken het Kroatische gezag te
herstellen in de Krajina.

In verband hiermee is vermeldenswaard dat Tudjman recentelijk in het Kroatische
parlement opnieuw heeft gesteld niet te zullen instemmen met verlenging van het
mandaat van UNPROFOR, dat zoals bekend op 30 juni a.s. afloopt, tenzij de VN-
vredesmacht de bevoegdheid krijgt uitvoering van het VN-vredesplan desnoods ge-
wapenderhand af te dwingen. Aangezien dit vrijwel onvermijdelijk tot directe
confrontaties tussen UNPROFOR en de Kroatische Serviërs zou leiden en het der-
halve onwaarschijnlijk is dat voor zo'n mandaatsuitbreiding voldoende internati-
onale steun zal kunnen worden gevonden, wordt het steeds aannemelijker dat Kroa-
tië niet zal instemmen met verlenging van het UNPROFOR-mandaat na de genoemde
datum.

Servië/Montenegro
De eerder deze week afgezette president van "Joegoslavië", Cosic, heeft fel ge-
protesteerd tegen zijn ontslag. Hij beschuldigde de twee grootste partijen in
het federale parlement, de extreem-nationalistische SRS onder leiding van Seselj
en de regerende socialistische partij SPS, van "neo-stalinistische methodes".
Hij stelde dat zijn verwijdering door beide partijen moet worden gezien als een
"constitutionele coup", die oppositie tegen hun beleid onmogelijk had gemaakt.



De leider van de Servische Vernieuwingspartij (SPO), Draskovic, die zich reeds
geruime tijd opwerpt als aanvoerder van de oppositie tegen de Servische presi-
dent Milosevic (SPS), heeft naar aanleiding van het ontslag van Cosic opgeroepen
tot buiten-parlementair verzet tegen de socialisten, die volgens Draskovic onder
één hoedje spelen met de SRS. Deze oproep heeft aanleiding gegeven tot demon-
straties tegen de gang van zaken met betrekking tot het ontslag van Cosic buiten
het federale parlementsgebouw. Deze demonstraties hebben geleid tot gevechten
met de oproerpolitie, waarbij een dode en diverse gewonden vielen. Draskovic
werd gearresteerd en naar verluidt daarbij ernstig gewond. Inmiddels is bekend
geworden dat Draskovic in verband met zijn betrokkenheid bij de demonstraties is
veroordeeld tot twee maanden gevangenisstraf.

Bij het politieke geweld kunnen twee factoren een rol hebben gespeeld. Ten eer-
ste geniet Cosic onmiskenbaar populariteit onder de Servische bevolking, met na-
me vanwege zijn nationalistische opvattingen. Daarnaast is denkbaar dat het ont-
slag van Cosic slechts de aanleiding is geweest voor een uitbarsting van onvrede
die in toenemende mate onder de bevolking heerst. Hierbij kan dan een hoofdrol
gespeeld hebben de zeer verslechterde economische situatie, die voor een deel is
toe te schrijven aan de economische politiek van de socialisten, maar die het
afgelopen jaar aanzienlijk is verscherpt door de internationale sancties tegen
"Joegoslavië". Tegen deze achtergrond is nieuw politiek geweld tussen de oppo-
sitie en met name radicaal-nationalistische organisaties in Servië waarschijn-
lijk.

Gisteren is een Italiaanse vissersboot beschoten door de "Joegoslavische" mari-
ne. Daarbij viel een dode. Volgens de "Joegoslavische" autoriteiten bevond het
schip zich in de territoriale wateren van Montenegro, hetgeen vermoedelijk juist
is. Waarschijnlijk vormt het incident een waarschuwing tegen de achtergrond van
de internationale sancties, dat "Joegoslavië" bereid is zijn territoriale wate-
ren te verdedigen. Overigens zijn van Servisch-nationalistische zijde met name
tegen Italië de afgelopen weken herhaaldelijk dreigementen geuit in verband met
de vermeend anti-Servische opstelling van dat land. Zo heeft Seselj onlangs ge-
dreigd met de inzet van SS-22 SCALEBOARD raketten, waarover "Joegoslavië" overi-
gens volgens inlichtingenbronnen in werkelijkheid niet beschikt.

De Montenegrijnse president Bulatovic heeft gisteren laten weten in te stemmen
met het idee om internationale waarnemers te stationeren langs de grens met Bos-
nië-Herzegovina. Bulatovic noemde dit een "logische consequentie" van de aan-
vaarding door de Montenegrijnse politieke leiding van het Vance/Owenplan voor
Bosnië-Herzegovina. Zoals reeds eerder gemeld, had de Servische politieke lei-
ding vorige maand sancties ingesteld tegen de Bosnische Serviërs in verband met
hun weigering, tegen de wil van Belgrado, om in te stemmen met het Vance/Owen-
plan. Tegen deze achtergrond was in EG- en VN-kader voorgesteld waarnemers uit
te zenden om toe te zien op de naleving van deze sancties. Vervolgens had zowel
de Servische als de Bosnisch-Servische politieke leiding dit voorstel verworpen.
De uitlating van Bulatovic vormt een nieuwe indicatie van de meningsverschillen
tussen de twee republieken die deel uitmaken van "Joegoslavië". Overigens lijkt
het plan om internationale waarnemers te aanvaarden ook in Montenegro niet onom-
streden; premier Djukanovic had in een eerder stadium tegengesproken dat zijn
republiek met deze suggestie zou instemmen.

De Hongaarse regering heeft formeel aan de NAVO laten weten dat er contacten be-
staan tussen de Hongaarse Chef van de Generale Staf Deak en zijn "Joegoslavi-
sche" ambtgenoot Panic. Enkele dagen geleden zouden zij opnieuw een bespreking
hebben gehad. Daarbij zouden vertrouwenwekkende maatregelen zijn besproken, zo-
als intensivering van het gebruik van de (volgens de Hongaren reeds geruime tijd
bestaande) "hot line" tussen beide functionarissen. Volgens de betreffende mede-
deling zou er reeds in beginsel overeenstemming bestaan over instelling van een
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wederzijdse "no fly-zone" van 10 kilometer langs de onderlinge grens, maar over-
eenstemming daarover zou zijn doorkruist door recente incidenten. Vermoedelijk
werd daarbij gedoeld op een recente schending van het Hongaarse luchtruim door
een "Joegoslavisch" gevechtsvliegtuig.

Dat de Hongaarse autoriteiten dergelijke contacten onderhouden, is het gevolg
van hun wens zo veel mogelijk normale betrekkingen met "Joegoslavië" in stand te
houden. Op grond van het feit dat Hongarije betrokken is bij het toezicht op de
naleving van de sancties tegen "Joegoslavië" en op het vliegverbod boven Bosnië-
Herzegovina, is het land van "Joegoslavische" zijde reeds bedreigd met tegen-
maatregelen. Hongarije vreest met name mogelijke represailles tegen de Hongaarse
minderheid in de Servische, voormalig autonome provincie Vojvodina. Dat Honga-
rije de betreffende contacten formeel bij de NAVO aanmeldt, houdt waarschijnlijk
verband met het streven van Hongarije naar veiligheidsgaranties van de NAVO te-
genover de in de Hongaarse visie bestaande "dreiging" vanuit "Joegoslavië".

Kosovo
In de Servische, voormalig autonome provincie Kosovo, waar een Albanese meerder-
heid wordt onderdrukt door het Servische bewind, is eerder deze week een groot
aantal medewerkers van het Albaneestalige dagblad "Rilindja" in hongerstaking
gegaan. Aanleiding was het feit dat het Servische parlement heeft bepaald dat
"Rilindja", het belangrijkste blad in Kosovo, onder directe Servische controle
zal worden geplaatst. Dit wordt door de medewerkers van het blad gezien als een
nieuwe Servische poging de Albanese media gelijk te schakelen en monddood te ma-
ken. Inmiddels heeft de vorig jaar (in door de Serviërs illegaal verklaarde ver-
kiezingen) gekozen president van Kosovo, Rugova, zich achter de staking ge-
schaard. Anderzijds heeft de extreem-nationalistische militieleider Arkan, die
namens de Servische kiezers in Kosovo zitting heeft in het Servische parlement,
opgeroepen tot een Servisch-nationalistische manifestatie in Pristina, de
hoofdstad van Kosovo. Dit alles onderstreept dat de etnische wrijvingen in Ko-
sovo toenemen.

Conclusie/vooruitzicht
De strijd tussen Moslims en Kroaten in Bosnië-Herzegovina breidt zich uit. Dit
kan het onderlinge, tegen de Servische agressie gerichte, samenwerkingsverband
verder ondermijnen.

Met de recente mutaties in het Kroatische kabinet kan het streven naar aanslui-
ting van de "Kroatische" gebieden in Bosnië-Herzegovina een nieuwe impuls krij-
gen. Overigens is een formele annexatie onwaarschijnlijk, mede gezien de inter-
nationale erkenning van Bosnië-Herzegovina.

De Kroatische president Tudjman heeft opnieuw gesteld niet te zullen instemmen
met verlenging van het mandaat van UNPROFOR, dat op 30 juni a.s. afloopt, tenzij
de VN-vredesmacht de bevoegdheid krijgt uitvoering van het VN-vredesplan des-
noods gewapenderhand af te dwingen. Dit laatste is onwaarschijnlijk.

De onlangs afgezette president van "Joegoslavië" heeft zijn ontslag aangemerkt
als een "constitutionele coup" van de socialisten en nationalisten. Het heenzen-
den van Cosic onderstreept de reeds bestaande onvrede onder de Servische bevol-
king, met name als gevolg van de verslechterende economische situatie. Tegen
deze achtergrond is verheviging van de politieke strijd in Servië tussen de so-
cialisten en nationalisten enerzijds en de oppositie anderzijds waarschijnlijk.

Etnische Albanezen verzetten zich tegen Servische pogingen de Albaneestalige
pers in Kosovo monddood te maken. Dit geeft aan dat de etnische fricties in de
voormalig autonome provincie toenemen.


