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MINISTERIE VAN DEFENSIE

MtiJTAiRE INLICHTINGENDIENST
Afdeling Inlichtingen

ONTWIKKELINGEN IN DE VOORMALIGE JOEGOSLAVISCHE FEDERATIE

,/96

(Afgesloten 121200 NOV 1996)

Conclusie/voonittzioht.
De betrekkingen van cte Bosnische Serviërs en Kroaten met de Moslims tijken steeds meer
gespannen. Anderzijds is er sprake van toenadering tussen de twee eerstgenoemde
bevolkingsgroepen. Geen van de partijen tijkt in de praktijk aan te sturen op etnische herintegratie en
vruchtbare samenwerking.

Er Mik* sprake van een machtsstrijd tussen de Bosnisch-Servische militaire en politieke leiding. Naar
verwachting zal daarin laatstgenoemde het onderspit delven, tenzij zij zich vooraf van steun van
derden heeft verzekerd,

Bosnië-Herzeqovïna
Moslims willen terugkeren naar Modrtea
Naar verluidt "enkele honderden" Moslim-families hebben het verlangen kenbaar gemaakt terug te keren
naar ftun oorspronkelijke woonplaatsen in momenteel door Serviërs gedomineerd gebied in noord-Bosnië. In
vele gevallen is dit verlangen besproken met IFOR en zijn er reeds afspraken gemaakt over de betreffende
verplaatsingen. Er zijn echter ook Moslims die wHIen terugkeren naar de stad Modriea aan de westelijke
uitgang van de Posawra-corr tdor, die geen contact hebben gehad met IFOR. Zoals reeds eerder gemeld,
wordt de terugkeer van Moslim-vluchtelingen naar hun oorspronkelijke woonplaatsen in een aantal gevallen
gecoördineerd door de Bosnische autoriteiten. Zij hopen daarmee Servische non-coöperatie ten aanzien
van het vredesproces aan de kaak te steHen en zo mogelijk de Serviërs te provoeeren tot openlijke
schendingen van "Dayton". Daarom wordt de nadruk gelegd op voor de Serviërs tttterst gevoelige gebieden.
Modriea is daarvan een schoolvoorbeeld, omdat het een belangrijke rivier, verbindingsweg en spoorlijn
domineert. Ook de andere steden in kwestie kunnen als "strategisch" worden bestempeld, omdat zij liggen
hi de omgeving van de stad Brcko m het hart van de Posavina-eorrïdor, die in december onderwerp van
internationale arbitrage zal zijn. De Serviërs kunnen het zich niet veroorloven de Posavina-eorridor te
verliezen, omdat daarmee het westelijke deel van de Bosnisch-Servische Republiek (RS) zou zijn
geïsoleerd, tn de komende weken en maanden zijn nieuwe, door de Moslims gecoördineerde pogingen tot
herstel van tte oorspronkelijke etnische verhoudingen te verwachten in voor de Serviërs gevoelige
gebieden.

Voortdurende aanslagen PP Serviërs in Sarajevo
De weinige Serviërs die in Sarajevo zijn achtergebleven nadat (het Servische deel van) die stad was
overgedragen aan de Bosnische autoriteiten, maken melding van voortdurende intimidatiemaatregelen. Zo
zijn gevallen gemeld van mojestalie of brandstichting. Dok worden Serviërs opgeroepen voor dienst in de
Bosnische strijdkrachten, Sinds enkele weken lijken met name leden van het "Sarajevo. Democratische
Initiatief (DiSS)", een belangengroepering van de achtergebleven Serviërs in de Bosnische hoofdstad, het
doelwit van .de genoemde maatregelen. Voor een groot deel zijn de genoemde maatregelen terug te voeren
op parJicuJiere initiatieven, Daarbij spelen criminele overwegingen en frustraties over het Servische beleg
van de hoofdstad ongetwijfeld een hoofdrol Sommige elementen, zoals de oproepen voor dienstplicht en
de Yoorteeursbehandeling" van DiSS-leden, wijzen echter op betrokkenheid van de Bosnische autoriteiten
en doen vermoeden slat de genoemde aanslagen tot doel hebben de resterende Serviërs uil Sarajevo te
verdjrijyen. Reeds eerder waren er indicaties dat een deel van de Bosnische Mosümpartij SDA beoogde
Sarajevo om te vormen tot een uitsluitend door Moslims bewoonde stad. Vermoedelijk hebben deze
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functionarissen soortgelijke toekomstverwachtingen voor geheel Bosnië-Herzegovina. Hoe omvangrijk deze
stroming is, is echter niet te beoordelen,

Loyale Serviërs willen emancipatie
De pJv voorzitter van de "Servische Burgerraad" (SGV), die zich als vertegenwoordiger presenteert van de
Serviërs die het Bosnische gezag zijn Wijven erkennen, heeft bij de Bosnische regering een verzoek
ingediend om de Grondwet van de MKF zodanig te veranderen dat naast de Kroaten en Moslims, ook de
Serviërs worden aangemerkt als "Grondwettelijk Volk". In de huidige situatie worden de Serviërs gerekend
lol de "etnische minderheden". Eén van de gevolgen is dat zij slechts over vier zetels beschikken in het
"Huis Der Volkeren .(=Senaai)", terwijl de Kroaten en Moslims er elk veertig .bezetten. De SGV beijvert zich
reeds lange tijd voor een emancipatie voor de regeringsgetrouwe Serviërs in de Federatie en voor een
dialoog met de Bosnisch-Servische politieke leiding. Zoals gesteld is er juist sprake van vervolging van
"loyale" Serviërs in de MKF, Tegen die achtergrond is de kans op inwilliging van het verzoek van de SGV
klein, Overigens is denkbaar dat de Kroaten hiertegen niet veel bezwaar zullen hebben, omdat zij
soortgelijke politieke doelstellingen nastreven als de Serviërs en dezen mogelijk als potentiële bondgenoten
zullen beschouwen.

Aanbod Zubak voor invulling topfuncties
Het Kroatische lid van het Bosnische presidium, Zubak, heeft verklaard dat de beroering naar aanleiding
van het ontslag van de plv minister van Defensie van de MKF, Cengic (Moslim), geen weerslag heeft op de
positie van de minister, Soljic (Kroaat), Hij stelde echter dat de Kroaten in beginsel bereid zijn "bepaalde
wijzigingen" in het ministerie te aanvaarden. Als voorwaarde noemde hij evenwel dat de toekomstige
premier en president van de MKF niet dezelfde nationaliteit zullen hebben, waarbij hij de Moslims de eerste
keus liet Zoals reeds eerder gemeld, houdt het ontslag van Cengic verband met een Amerikaanse eis
daartoe als gevolg van zijn nauwe banden met Iran, Uit de opmerkingen van Zubak kan worden opgemaakt
dat ook de positie van Soljic daardoor onder druk komt te staan, en dat de Kroaten feitelijk instemmen met
diens ontslag. Hij eist echter in ruil dat één van de twee topposities in de MKF ook in de toekomst aan de
Kroaten zal worden toegewezen. Het is echter onjuist om hieruit op te maken dat de Kroaten hun opstelling
ten aanzien van politieke samenwerking met de Moslims in positieve zin hebben bijgesteld. Ook in het
verleden, toen Zubak zelf president van de MKF was, hebben de Bosnische Kroaten hun posities in de MKF
aangewend om de exclusief Kroatische belangen te behartigen. Aangenomen wordt dat de Kroaten ook in
de nieuwe situatie vooral aandringen op topposities om maatregelen van de MKF die ten koste zouden
kunnen gaan van de Kroatische belangen, te voorkomen,

MKF parlement bijeengekomen
Voor het eerst sinds de verkiezingen is het MKF parlement in Sarajevo bijeengekomen. Men is er echter
niet in geslaagd om een president, viee-president en minister-president aan te wijzen. Vooralsnog is een
tweemansbestuur benoemd in de personen van Konjicija (SDA) en Mihic (HDZ), zün aangewezen om
zolang de MKF te vertegenwoordigen. Bovendien is het formele ontslag van de omstreden
plaatsvervangend minister van Defensie Cengic, uitgesteld, doordat er nog geen MKF-regering is
samengesteld.

Binnen het parlement van de MKF vallen twee verschijnselen waar ie nemea Allereerst kunnen de Moslims
en Bosnische Kroaten het niet eens worden over de machtsverdeling. De SDA eist zowel de posten van
president ais minister president voor zich op, terwijl de HDZ deze posten wil verdelen over beide
nationaliteiten. Ook op de andere niveaus (Mostar, gemeentebestuur Sarajevo) zijn soortgelijke
machtsconflicten waarneembaar terwijl men het ook op nationaal niveau het presidium het niet eens kan
worden over de posJenverdeiing over de (in dit geval drie) nationaliteiten. Vaak eindigen de
onderhandelingen in een patstelling en een boycot door één der partijen. Internationale druk moet er dan
aan te pas komen om de stroop van de rails te halen en de formatietrein weer in beweging te Krijgen.

SDA weert DNZ
Er is sprake van sterk verzet van de SDA tegen de DNZ, de partij van het voormalige Bosnische
presidiumlid Abéie. Zowel in de kantonraad van het Una Sana kanton (Bihae) als het MKF-parlernent
probeert de SDA 4e participatie van de DNZ afgevaardigden te verhinderen. Dreiging met geweld en
intimidatie door politie worden hierbij niet geschuwd. Tijdens de genoemde bijeenkomst van het MKF-
parlement heeft de SDA een motie in stemming gebracht om het mandaat van de DNZ-afgevaardigden niet
te bekrachtigen. Deze motie heeft het echter niet gehaald. Mogelijk vreest de SDA dat de DNZ-
afgevaardigden met de Kroaten mee zullen stemmen, al zal de aanwezigheid van slechts drie DNZ-leden
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op Federatie-niveau weinig gewicht .in de schaal kunnen Jeggen, Het gevaar van de DNZ is daarentegen op
lokaal niveau (gemeenteraden in de Bihac-regio en kanlonraad Una Sana) veel groter,

Vice-president HDZ zet vraagtekens bij MKF
Eén van de vice presidenten van de Bosnisch-Kroatische partij HDZ, Vucina, heeft verklaard dat de
spanning in bijna alle gebieden van de MKF oploopt Hij stelde dat "het MoslimJeger (ABiH), de Moslim
politie en Moslimpolitiek" verantwoordelijk zijn voor de verdrijving van Bosnische Kroaten uit door Moslims
gedomineerde gemeentes. Om die reden zei hij te betwijfelen of de MKF levensvatbaar is. ZoaJs reeds
eerder gemeld, steJJen de Bosnische Kroaten in aJJe gevallen de Moslims verantwoordelijk voor de stagnatie
in de opbouw van de MKF, Jn de praktijk speelt echter ook het Kroatische streven om de invloed van
Moslims in de "Kroatische" gebieden te minimaliseren een hoofdrol- Dit streven wordt veroorzaakt door de
vrees voor dominantie door de Moslims en het daarmee op zijn minst deels samenhangende streven naar
toenadering tot Kroatië, Ongetwijfeld zal Vucina, die ook fractievoorzitter van de HDZ in de gemeenteraad
van Mosiar is, zijn pleidooi aanwenden om het Kroatische streven naar autonomie te rechtvaardigen,
waardoor het wantrouwen van de Moslims aan de uiteindelijke intenties van hun "partners" in de MKF
eveneens zal worden versterkt

Onderhandelingen HDZ en SDS
Vorige week hebben onderhandelingen plaatsgevonden tussen de HDZ en de belangrijkste partij van de
Bosnische Serviërs, SDS, Na afloop werd verklaard dat de gesprekken zich hebben geconcentreerd op "de
correctie van onlogische grenzen". Gesteld werd dat de atmosfeer voor nieuwe onderhandelingen goed was
en dat beide partijen vele overeenkomsten hebben. Overigens werd benadrukt dat de besprekingen niet ten
koste zouden gaan van "de derde partij' in Bosnië-Herzegovina, d,w,z. de Moslims, Ondanks
laatstgenoemde verzekering zullen de betreffende onderhandelingen toch verontrusting wekken bij de
Moslims, Dezen zijn zich er van bewust dat er tussen de Serviërs en Kroaten, die beide streven naar
etnische zuivere gebieden en een decentralisering van gezag, meer overeenkomsten dan verschillen
bestaan. Toenadering tussen beide bevolkingsgroepen, zeker in een periode dat de betrekkingen tussen
Kroaten en Moslims weer gespannen zijn, kan slechte in het nadeel van de Moslims werken. Hoewel uit de
context van de berichtgeving blijkt dat de voorziene grenscorrectie initieel slechts betrekking heeft op
kleine, lokale wijzigingen, Is er reeds geruime tijd sprake van een op handen zijnde uitruil van gebieden
tussen Serviërs en Kroalen, Zo'n ruil zou onder meer voorzien zyn in het zuidwesten van Bosnië-
Herzegovina (bij hel "aambeeld") en tot doei hebben een minder grillig grensverioop te effectueren. Een
dergelijke uitruil zou het wantrouwen van de Moslims jegens de andere bevolkingsgroepen zonder enige
twijfel verder versterken en derhalve de centrifugale tendensen in het land aanwakkeren,

Positie Mladic onzeker
De president van de RS, Plavsic, heeft verklaard een bevel te hebben ondertekend waardoor
opperbevelhebber Mfadie van de Bosnisch-Servisehe strijdkrachten <VRS) wordt vervangen. Het ontslag
zou bovendien gelden voor <Je gehele VRS-top, met inbegrip van Mladtös Chef Staf Gvero en diens

) plaatsvervanger ToWmir. Laatstgenoemde twee functionarissen hebben evenwel inmiddels verklaard dat zij
het betreffende decreet niet aanvaarden en hun ambt blijven vervullen. De door Plavsks benoemde
opvolger, Colie, heeft inmiddels aangekondigd het hoofdkwartier van de VRS te zullen verplaatsen van Han
Pijesak naar Pate.

Er waren reeds geruime tüd aanwijzingen dat PJavsic aanstuurde op vervanging van Mladic as.
Vermoedelijk wil zü daarmee de politieke controle over de VRS vergroten en zich mogelijk ontdoen van van
oorlogsmisdaden beschuldigde tapfunctionarissen. Ook de door Colic aangekondigde verplaatsing van het
hoofdkwartier van de VRS naar Pale, het politieke centrum van de Bosnische Serviërs, wijst in die richting.
Deze verplaatsing is verder opmerkelijk omdat er tol op heden slechts sprake van was dat de VRS haar
hPpfdJöMartier wilde verleggen naar Banja iuka om het belang van het westelijke deel van de RS en
daarmee samenhangend de Posavina-corridor te benadrukken,

Uil de reacties van Gvero en ToJimir Kan worden opgemaakt dat de legerleiding zich tegen de stap van
Plavsic verzet Daarmee ijjki zich een identieke situatie voor te doen als in 1995, toen de voorganger van
PJavsic, Karadzie, eveneens een (mislukte) poging deed Mladic op een zijspoor te zettea Er mpet rekening
mee worden gehouden dat de spanningen in de betrekkingen tussen politieke en militaire machthebbers in
de RS door de^e ontwikkelingen zullen toenemen. Gezien het aanzien en de invloed die de VRS heeft
onder de Bosnjsch-Servische en Joegoslavische bevolking, zal Plavsic naar verwachting in deze twist
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uiteindelijk bakzeil moeten halen, tenzij zij zich vooraf heeft verzekerd van steun van derden (in
Joegoslavië),

De genoemde problemen maken de situatie voor de VRS overigens niet rooskleuriger. Zij bevinden zich in
een reorganisatie- en reductiefase die wordt gecompliceerd door aanhoudende moreelsproblemen.
Conflicten tussen de politieke en militaire leiding, alsmede een verplaatsing van het hoofdkwartier van de
VRS, lijken tot gevolg te hebben dat de Bosnisch-Servische strijdkrachten zich in de zwakste positie bevindt
sinds het beëindigen van de strijd in het najaar van 1995. Er moet rekening mee worden gehouden dat de
top van de ABiH, die uit is op een hervatting van de strijd en bovendien reeds geruime tijd op de nu
ontstane situatie heeft kunnen anticiperen, van deze verwarring zal willen profiteren door een intensivering
van de provocaties tegen de Serviërs,

Nieuwe bestuurslaag in RS
De leider van de SDS in Zvornik heeft verklaard dat de regering van de RS op korte termijn een
verandering in de staatsinrichting van het land zal goedkeuren. Er zal volgens hem een nieuwe
bestuurslaag worden gecreëerd tussen het niveau van gemeente en republiek, die volgens hem "sommige"
(niet nader uitgewerkte) bevoegdheden zou krijgen, Met het scheppen van deze nieuwe .bestuurslaag zou
de staatsinrichting van de RS meer overeenstemming krijgen met die van de MKF, waar immers tussen de
gemeentes en het centrale niveau nog kantons bestaan. Het is echter praktisch uitgesloten dat dit hel doel
van de genoemde staatshervorming in de RS zou zijn. De reden voor het beslaan van kantons in de MKF
(te weten een duidelijke afbakening van de invloed van Kroaten en Moslims) ontbreekt in de RS,
Vermoedelijk willen de Bosnische Serviërs met deze staatshervorming (indien die daadwerkelijk haar beslag
.krijgt) hun soevereine rechten benadrukken. Bovendien hoopt de regering daardoor peter in te kunnen
spelen op de regionale verschillen binnen de RS, Daarbij moet worden aangetekend dat een dergelijk
"tussenniveau" in de RS niet is genoemd in "Dayton", Er is derhalve, in tegenstelling tot de kantons in de
MKF, niet voorzien in verkiezingen voor dergelijke RS-kantons, Dit zou de Servische autoriteiten in staat
stellen zelf regels voor de Msluurssamenslelling te formuleren. Dit zou weer een precedent kunnen
scheppen voor de verkiezingen van de gemeenteraden, die is voorzien voor 1997, De Serviërs hebben de
afgelopen herhaaldelijk gedreigd zich aan OVSE-supervisie voor die verkiezingen te onttrekken, omdat de
QVSE zonder enige twijfel zal vasthouden aan herstel van de oorspronkelijke etnische verhoudingen,
waardoor het resultaat van de Servische "etnische zuiveringen" onder druk zou kunnen komen te staan.
Indien de OVSE daaraan vasthoudt, zou de Serviërs een hogergelegen, door henzelf gedomineerde
bestuurslaag ter .beschikking staan om de gemeenteraden onder controle te houden. Zoals gemeld
gebruiken de Kroaten de "gemengde" kantons in de MKF om precies dezelfde reden. De instelling van een
nieuwe bestuurslaag vormt derhalve een stap in het kader van de politieke consolidatie van de RS,

Kroatië
Kroatië en Italië sluiten overeenkomst minderheden
De regeringen van Kroatië en Italië hebben eerder deze week een overeenkomst gesloten over de reenten
van de Italiaanse minderheid m Kroatië. De overeenkomst betreft het gebruik van het Italiaans en de uiting
van de Italiaanse culturele identiteit, alsmede de vrije beweging van Italianen m Kroatië en naar Italië. In
eerste instantie zullen die rechten gelden in een gebied onmiddellijk ten zuiden van de Italiaanse stad
Triest, maar de Kroatische regering heeft toegezegd dat de rechten "geleidelijk zullen worden uitgebreid
naar andere gebieden die van oudsher door leden van de Italiaanse minderheid zijn bewoond". De
betrekkingen tussen beide landen zijn reeds jaren belast door een aantal kwesties, waaronder de rechten
van de Italiaanse minderheid (naar schatting enkele tienduizenden). De erkenning van rninderheidsreehten
is een grote concessie van de Kroatische regering, die juist probeert een Kroatiseh nationaal gevoel te
stimuleren. Van even groot belang is de toezegging tot uitbreiding van de minderneidsrechten naar
"traditioneel Italiaanse" delen van Kroatië, omdat het in dat geval gebieden zou betreffen op het
schiereiland Istrië en delen van de Dalmatische kust, waar de positie van de regeringspartij HDZ juist het
zwakst is. Met name in Istrië is de roep om autonomie tamelijk sterk. Er is echter geen reden om aan te
nemen dat de HDZ nu voornemens is dergelijke verzoeken te honoreren; de afspraak met de Italiaanse
regering houdt zonder twijfel verband met de wens van het Kroatische bewind om haar internationale
aanzien te verbeteren na de toetreding tot de Raad van Europa, aismede met de hoop op een intensivering
van buitenlandse investeringen in het land.

Boutros Ghali beveelt verlenging ÜNTAES-mandaat aan
Secretaris-Generaal Ghali van de VN heeft de Veiligheidsraad aanbevolen het mandaat van UNTAES met
zes maanden te verlengen, in dat geval zou het mandaat eindigen in juli 1997. De Kroatische autoriteiten
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hebben aangedrongen op een zo snel mogelijke beëindiging van het mandaat van UNTAES, in de mening
dat dit het herstel van het Kroatische gezag over oost-SJavonië zou bevorderen. De Serviërs evenwel
dringen aan op een zo lang mogelijk verblijf van UNIAES, omdat zij vrezen {evenals hun volksgenoten in
andere delen van Kroatië) te zullen worden vervolgd. Hoewel de Kroatische regering een kortere verlenging
van .het UNTAES-mandaat had bepleit (te weten drie maanden), is denkbaar dat zij de aanbeveling van
Qhali toch zal aanvaarden, omdat de daarin voorziene beëindiging van het mandaat nagenoeg samenvalt
met de Kroatische presidentsverkiezingen- De huidige president Tudjman, die graag wil worden herkozen,
kan dan in zijn campagne aanvoeren dat het herstel van het Kroatische gezag over heel oost-Slavonië op
handen is.

jvoerder Kroatische Serviërs
'meldt dat de besprekingen met de VN namens de Servische autoriteiten sinds kort gevoerd

worden door "premier" Stanimirovic in plaats van "president" Hadzie. Hoewel laatstgenoemde de steun van
de Servische president Milosevie geniet, is hij impopulair bij de lokale bevolking. Denkbaar is dat Milosevie
Hadzte (met wie hij in het verleden reeds wrijvingen heeft gehad toe deze nog president van de "gehele"
Krajina was) heeft laten vallen ten gunste van Stanimirovie. Deze heeft een meer gematigde reputatie dan
Hadzie. Gezien het feit dat Mitesevie toenadering zoekt tot de Kroatische regering, kan deze wijziging in de
woordvoering de besprekingen over oost-Slavonië in positieve zin beïnvloeden.

Joegoslavië
Albanese leiders ontkennen bestaan van Kosovo Bevrijdirigsleger
De president van de zeHurtgeroepen "RepubHek Kosovo11 Rugova en minister-president Bukoshi hebben
verklaren niets af te weten van het bestaan van een "Kosovo Bevrijdingsleger". Zij stelden zelfs te
betwijfelen of zo'n teger echt bestaat. Het "Kosovo Bevrijdingsleger'' heeft zich de afgelopen weken
verantwoordelijk gesteld voor aanslagen op diverse leden van de Servische politie en de Joegoslavische
strijdkrachten in Kosovo. Opvallend is dat de betreffende aanslagen beperkt blijven lot leden van wat in
etniseh-Albanese kring wordt beschouwd ate de Servische bezettingsmacht, in verband daarmee is het
vermoeden geuit dat de aanslagen uiteraard tot doel hebben de Servische "bezetting'' van Kosovo te
beëindigen, maar in eerste instantie bedoeld zijn om een zodanige verharding van de Servische
onderdrukking te bewerkstelligen, dat een groot deel van de Albanese meerderheid In Kosovo in opstand
komt. Dit staat haaks op de tot nu toe door Rugova c.s. bewandelde weg, dte zich vooral richt op passief
verzet tegen de Servische overheersing. Er bestaat bussen hen en het "Kosovo bevftjdingsleger" in
zoverre een belangenovereenkomst dat het einddoel voor beide partijen identiek is, te weten een
onafhankelijk Kosovo. Dat er totaal geen banden tussen beide partijen bestaan, is daarom
onwaarschijnlijk. Wel is denkbaar dat Rugova afstand neemt van het "Leger" omdat hij de tactiek
afkeurt. Daarbij dient te worden opgemerkt dat Rugova enkele maanden geleden voor het eerst een
poging heeft ondernomen om de leefomstandigheden in Kosovo te verbeteren door onderhandelingen
met de Servische autoriteiten. Een dergelijke dialoog zou kunnen worden gecompliceerd door de
genoemde aanslagen. Overigens lijkt aan de tussen Rugova en de Serviërs gesloten overeenkomst
nauwelijks uitvoering te worden gegeven.


