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MINISTERIE VAN DEFENSIE
MILITAIRE INLICHTINGENDIENST
Afdeling Inlichtingen

ONTWIKKELINGEN IN DE VOORMALIGE JOEGOSLAVISCHE FEDERATIE
13/97

(Afgesloten 261200 MRT 1997)

Conclusie/vooruitzicht
De Bosnische Kroaten achten hun positie sterk genoeg om de internationale gemeenschap te provoceren.
Zij achten de mogelijkheden voor samenwerking met de Moslims klein en zijn niet bereid deze
samenwerking te laten prevaleren boven het streven naar een Groot-Kroatische staat.

De Bosnisch-Servische president Plavsic lijkt in de machtsstrijd met het Servische lid van het Bosnische
presidium Krajisnik definitief het onderspit te delven. Krajisnik wordt gesteund door Belgrado.

De relatief hervormingsgezinde Montenegrijnse premier Djukanovic is ontslagen, vermoedelijk op initiatief
van de Servische president Milosevic. Daardoor distantieert laatstgenoemde zich tevens van de relatief
onafhankelijke koers die de huidige Montenegrijnse leiding voorstaat, maar zet zijn Montenegrijnse
ambtgenoot Bulatovic in een lastig parket.

Bosnië-Herzegovina
Silajdzic ontmoet Kroatische ambtgenoot
Op 21 maart heeft Haris Silajdzic, co-minister-president van Bosnië-Herzegovina, een bezoek gebracht aan
Zagreb en een gesprek gehad met Zlatko Matesa, minister-president van Kroatië. De gesprekken zouden
ondermeer over bilaterale betrekkingen zijn gegaan. Het bezoek van Silajdzic houdt vermoedelijk verband
met het feit dat de komende weken een internationale Donor-conferentie zal worden gehouden, waarvan alle
bij het conflict in Bosnië-Herzegovina betrokken partijen willen profiteren. Optische vooruitgang in het
vredesproces is daarvoor gewenst. Bovendien moet rekening gehouden worden met de mogelijkheid dat
verbetering van de relaties tussen Bosnië-Herzegovina en Kroatië een reactie kan zijn op het onlangs
gesloten "speciale parallelle betrekkingen"-verdrag tussen de FRJ en de RS. Gezien de positie van de
Bosnisch-Kroatische hardliners in de omgeving van Mostar mag echter niet teveel van voorgenoemde
gesprekken verwacht worden.

Izetbegovic en Bildt spreken over sancties
De Bosnische president Izetbegovic heeft onlangs een ontmoeting gehad met VN-vertegenwoordiger Bildt.
Na afloop werd door de Bosnische media gemeld dat onder meer was gesproken over het opleggen van
sancties aan de partij(en) die zich schuldig maken aan obstructie van het vredesproces. Gezien de context
wijzen deze berichten erop dat Izetbegovic hoopt de internationale gemeenschap ertoe te brengen
additionele druk uit te oefenen op de Bosnische Serviërs en Kroaten om het vredesproces loyaal uit te
voeren. Bovendien vormen zij een indicatie dat de Bosnische Moslims van mening zijn dat zij zich aan
"Dayton" houden. Dit is illustratief voor het wantrouwen dat tussen de drie Bosnische bevolkingsgroepen
bestaat, en dat de belangrijkste reden vormt voor de stagnatie van het vredesproces. Overigens kan het
pleidooi van Izetbegovic contra-produktief werken, indien de Moslims worden betrapt op schendingen, resp.
trainering van het vredesproces.

Soljic pleit voor diversiteit
De nieuw gekozen president van de Moslim/Kroatische Federatie (MKF), Soljic (Kroaat), heeft gesteld dat de
drie bevolkingsgroepen in Bosnië-Herzegovina in toenemende mate hun eigen weg bewandelen. Als
voorbeelden noemde hij het bezoek van Izetbegovic aan Saoedi-Arabië, het bezoek van de Kroatische
president Tudjman aan Mostar en de recente overeenkomst tussen de Bosnisch-Servische republiek (RS) en
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Joegoslavië. Volgens Soljic is er nog wel ruimte voor inter-etnische samenwerking in Bosnië-Herzegovina,
maar alleen als recht wordt gedaan aan de belangen van alle drie de volkeren.

In het verleden hadden de Bosnische Moslims reeds twijfels geuit over de vraag of Soljic als voormalig
functionaris in de Bosnisch-Kroatische staat Herceg-Bosna geschikt is als president van de MKF. Diens
woorden lijken erop te wijzen dat deze twijfel terecht was en dat Soljic zich ook in die functie voornamelijk zal
laten leiden door de (Bosnisch-)Kroatische belangen. Daarbij wil hij die opstelling rechtvaardigen door erop te
wijzen dat ook de "partners" in de MKF hun eigen belangen laten prevaleren. De Moslims hadden de
kandidatuur van Soljic bovendien al als een provocatie beschouwd, omdat Soljic in het verleden de
plaatsvervanger was van de minister van Defensie van de MKF, Cengic (Moslim), die het veld moest ruimen
vanwege zijn banden met Iran. De opstelling van Soljic zal tot nieuwe wrijvingen leiden met de Moslims, al
zullen sommigen onder hen zich door zijn woorden gestimuleerd achten om openlijk hun eigen belangen na
te streven.

HDZ dreigt met boycot verkiezingen
Voorzitter Puljic van de belangrijkste Bosnisch-Kroatische partij HDZ (naamgenoot en zusterpartij van de
Kroatische regeringspartij) heeft tegenover leden van de ECMM verklaard dat zijn partij de
gemeenteraadsverkiezingen van september a.s. zal boycotten, als de OVSE volhardt in haar voornemen om
die verkiezingen ook in Mostar te herhalen. De HDZ had de verkiezingen van vorig jaar verloren, omdat de
Moslim-partij SDA door een tactische zet (lijstverbinding) beslag had weten te leggen op een deel van de
voor "Servische" partijen gereserveerde zetels. Daardoor domineren de Moslims de gemeenteraad van
Mostar en streven de Kroaten naar herziening van het verkiezingsresultaat, d.w.z. voor hernieuwde
verkiezingen. Met de uitspraak van Puljic geven de Bosnische Kroaten aan dat zij de kwestie-Mostar van
nationaal belang achten. Bovendien achten zij kennelijk hun positie sterk genoeg om te dreigen met een
volledige boycot van de verkiezingen en daarmee de internationale gemeenschap te provoceren. Een
overweging die daarbij een rol speelt, is het feit dat de huidige politieke verhoudingen in het "Kroatische" deel
van Bosnië-Herzegovina in belangrijke mate worden gedomineerd door de HDZ.

Puljic pleit voor "concentratie op het zuiden"
Puljic heeft tevens gesteld dat de activiteiten van de Kroaten zich zullen concentreren op Herzegovina. Hij
stelde dat de "toekomst voor de Kroaten in centraal-Bosnië hopeloos is". Hij gaf aan dat reeds enkele
honderden Kroatische families uit die regio zijn vertrokken naar Kroatië en zich daar hebben gevestigd in
voormalig Servische gebieden. In het verleden waren er al aanwijzingen dat de Kroaten in het uiterste geval
bereid zouden zijn de "Kroatische" enclaves in centraal-Bosnië op te geven. De reden daarvan was het feit
dat zij vreesden dat, in geval van een verdere verslechtering van de betrekkingen met de Moslims, de
bewoners van de centrale enclaves door de Moslims als gijzelaars zullen worden gebruikt. Kennelijk is de
Bosnisch-Kroatische leiding nu van mening dat de betrekkingen met de Moslims zodanig zijn verslechterd
(overigens met name als gevolg van hun eigen pogingen om de Moslim-invloed in de "Kroatische" gebieden
tot nul te reduceren), dat de volledige uittocht van de Kroaten uit centraal-Bosnië gewenst is. Daaruit kan
worden opgemaakt dat de Kroatische leiding (d.w.z. de regering in Kroatië, die de opstelling van de
Bosnische Kroaten in hoge mate bepaalt) het streven naar een etnisch "zuiver" Groot-Kroatië van groter
belang acht dan vruchtbare samenwerking met de Moslims in het kader van de MKF. Dit is kennelijk een
strategische keuze, waarbij de consequenties (verdere verslechtering van de betrekkingen in de MKF en
voortzetting van het politieke en geografische isolement van de Bosnische Moslims) kennelijk aanvaardbaar
worden geacht.

Steiner protesteert tegen "schijnproces" Bosnische Kroaten
De plaatsvervangend Hoge Vertegenwoordiger in Bosnië, Michael Steiner, heeft middels een brief aan het
presidium van de MKF op 23 maart geprotesteerd tegen het proces tegen drie Bosnisch Kroatische
politieagenten uit Mostar. De drie politiemannen waren als hoofdschuldigen genoemd in het UNIPTF-rapport
naar aanleiding van het begraafplaatsincident van 10 februari. Steiner stelde dat het proces niets van doen
had met rechtvaardigheid en onafhankelijkheid en veroordeelde het feit dat betreffende Kroaten slechts to
voorwaardelijke straffen zijn veroordeeld. De term "schijnproces" lijkt hier inderdaad toepasselijk. In het
vonnis werd het patriottisme van de betreffende politie-functionarissen geprezen en uit het feit dat de straffen
kort (maximaal één jaar) en voorwaardelijk waren, kan worden opgemaakt dat de Bosnisch-Kroatische
justitiële organen zo niet betrokken waren bij, dan toch zeker achteraf hebben ingestemd met, het Kroatische
politie-optreden tegen de Moslims in Mostar. Dit vormt een nieuwe indicatie dat de Kroatische overheden in



Mostar (en feitelijk in geheel Bosnië-Herzegovina) de terugdringing van de Moslim-invloed in de "Kroatische"
gebieden ondersteunen. Kennelijk voelt men zich sterk genoeg om de internationale gemeenschap (ook HV
Bildt had eerder al tegen het "vonnis" geprotesteerd) te provoceren.

Ganic pleit voor rechten Serviërs
De vice-president van de MKF, Ganic (Moslim), heeft onlangs gesteld dat Serviërs gelijke rechten moeten
hebben in de MKF. Ganic is een prominent lid van de SDA en voormalig vice-president van Bosnië-
Herzegovina. In beide functies is hij gewend om in ieder geval de pretentie op te houden de
vertegenwoordiger te zijn van het gehele Bosnische volk en niet van één der etnische groeperingen.
Kennelijk vormt dit de achtergrond van zijn genoemde pleidooi. Daarnaast wil Ganic mogelijk zijn opstelling
uit politiek-propagandistische overwegingen contrasteren met die van de Serviërs en de Kroaten, die streven
naar etnisch "zuivere", en derhalve door één etnische groep gedomineerde gebieden. Dat zou voor de
Bosnische Moslims echter een voortduring van het huidige geografische en politieke isolement inhouden en
derhalve voor Ganic c.s. onaanvaardbaar zijn.

Ontmoeting tussen ministerraad MKF en RS
Op 18 maart heeft er een ontmoeting plaatsgevonden tussen de minister-presidenten van de MKF en de RS,
Bicakcic en Klickovic. Beiden werden vergezeld door hun ministers van Handel, Energie en Binnenlandse
Zaken. De discussiepunten waren de voorbereiding op de internationale Donor-conferentie, de
totstandkoming van een Centrale Bank en onderlinge handel. Deze melding is opmerkelijk, omdat de
besproken onderwerpen krachtens "Dayton" tenminste voor een deel voor verantwoordelijkheid van de
centrale overheid zijn, maar kennelijk in ieder geval worden voorbereid in een dialoog tussen de "entiteiten".
Dit is vooral in het voordeel van de Serviërs, die de "soevereiniteit" van de RS willen benadrukken. Met name
de Moslims zullen er evenwel naar verwachting op staan dat eventuele beslissingen op centraal niveau zullen
worden bekrachtigd, omdat zij juist belang hechten aan de algemeen-Bosnische instellingen. Vermoedelijk is
de reden van het overleg gelegen in de komende Donor-conferentie; beide partijen hebben er belang bij de
schijn van vooruitgang op te houden, omdat dit kan leiden tot verhoging van de internationale hulpverlening
aan Bosnië-Herzegovina.

Meningsverschil tussen Plavsic en Krajisnik zou zijn opgelost
De voorzitter van de belangrijkste Bosnisch-Servische partij SDS, Buha, (tevens plaatsvervangend premier in
de RS-regering) heeft op 22 maart bekend gemaakt dat tijdens de laatste zitting van het partijbestuur het
conflict tussen Plavsic (de president van de RS) en Krajisnik (de Servische afgevaardigde in het Bosnische
presidium) is bijgelegd. Volgens Buha werd het conflict veroorzaakt door onvoldoende uitwisseling van
informatie en gebrek aan coördinatie. Hij stelde dat specifieke stappen waren genomen om dit soort
misverstanden in de toekomst te voorkomen. Het hoofdbestuur van de partij zou namelijk hebben besloten
dat alle staatsofficials dagelijks informatie moeten uitwisselen en dat het hoofdbestuur regelmatig haar
standpunten over bepaalde zaken bekend zal maken. Buha verklaarde dat het de taak van de regering,
Nationale Assemblee en alle officials van de RS is om de standpunten van de SDS uit te dragen.

Uit de uitspraken van Buha kan worden afgeleid dat binnen de SDS de machtsstrijd in het voordeel van
Krajisnik is beslist. Eerder had Plavsic bezwaar aangetekend tegen het feit dat Krajisnik (en niet zijzelf) het
verdrag tussen de RS en Joegoslavië had ondertekend en zitting zou nemen in de Raad die op grond van dit
verdrag is opgericht. Slechts een kleine minderheid in het parlement steunde Plavsic in die visie. Nu Buha
stelt dat de "meningsverschillen" zijn opgelost, wijst dat erop dat Plavsic definitief bakzeil heeft moeten halen.
Overigens blijkt uit de woorden van Buha eveneens dat er een convergentie plaatsvindt tussen staats- en
partijtaken en -verantwoordelijkheden in de RS. Tegen een soortgelijke verstrengeling van staats- en
partijtaken aan Moslim-zijde is vorig jaar door de internationale gemeenschap met succes geageerd,
waardoor in ieder geval op papier een strikte scheiding is doorgevoerd.

Bosnische Serviërs stemmen in met internationale politieagenten voor Brcko
In Pale hebben op 23 maart de Minister van Binnenlandse Zaken van de RS, Dragan Kijac, en de nieuwe
commandant van UNIPTF, Manfred Zeiner, een overeenkomst bereikt over de stationering van 200
internationale politiemensen in de Brcko-regio. De Bosnische Serviërs accepteren deze internationale
agenten om een coöperatieve houding ten toon te spreiden. Kennelijk achten zij dit noodzakelijk, omdat RS-
president Plavsic eerder deze week de vorming van gemengde Servische en Moslim-politiepatrouilles
categorisch afwees. De situatie in Brcko begint gelijkenis te vertonen met die in Mostar. Ook hier maakte een



internationale politiemacht weinig indruk en maakten de plaatselijke machthebbers van criminele organisaties
gebruik.

SRS eist aftreden Plavsic
Na een bijeenkomst van het uitvoerend comité van de Servische Radicale Partij (SRS) is op 23 maart
bekendgemaakt dat de partij zal aandringen op het ontslag van Plavsic. De invloed van de SRS is klein, maar
niet te verwaarlozen. De SRS wil van haar af, vanwege haar steun aan de Zajedno-coalitie tijdens de
betogingen in Belgrado. De beslissing om Plavsic te handhaven is echter een interne beslissing van de partij
van Plavsic, de SDS, en zal afhangen van het resultaat van haar machtsstrijd met het Servische lid van het
Bosnische presidium Krajisnik. Mogelijk bestaat er een verband met de machtssituatie in Belgrado,
aangezien de Servische president Milosevic op de hand van Krajisnik is en zelf ook toenadering zoekt tot (het
Servische deel van) de SRS. Mogelijk wil Milosevic een openlijke confrontatie met Plavsic voorkomen en
stuurt hij op deze wijze indirect aan op haar vervanging.

Kroatië
In Zagreb is bekend geworden dat de Onafhankelijk Servische Partij (SSS), besloten heeft om deel te nemen
aan de Onafhankelijke Democratische Servische Partij (SDSS). De SSS staat onder leiding van dr. Pupovac,
één van de drie Servische afgevaardigden in de Sabor en professor aan de universiteit van Zagreb. Eerder
had Pupovac, in samenwerking met de andere twee Serviërs in de Sabor, getracht de Serviërs uit oost-
Slavonië te binden aan de SSS of de andere "legale" Servische partijen in Kroatië. De Serviërs uit oost-
Slavonië waren hierop niet ingegaan, vermoedelijk met name omdat zij de motieven van het Kroatische
bewind wantrouwen. Pupovac is nu kennelijk toegetreden tot het samenwerkingsverband dat de oost-
Slavonische Serviërs onlangs hebben opgericht, en waarvan enkele door het Kroatische bewind verboden
groeperingen deel uitmaken. Dit zal zeker op afkeuring stuiten bij het Kroatische bewind. Ook de "leider" van
de "loyale" Serviërs in Kroatië, Djukic, is de afgelopen maanden steeds kritischer geworden ten opzichte van
de Kroatische autoriteiten en het is niet bij voorbaat uitgesloten dat hij het voorbeeld van Pupovac zal volgen.

Joegoslavië
Montenegrijnse minister-president ontslagen
Op 24 maart is gemeld dat de Montenegrijnse premier Djukanovic is ontslagen. In de voorafgaande dagen
circuleerden reeds geruchten dat Milosevic bij zijn Montenegrijnse ambtgenoot Bulatovic aandrong op het
ontslag van Djukanovic. Djukanovic is één van de vice-voorzitters van de DPS, waartoe ook Bulatovic
behoort. Zowel binnen de DPS als onder de Montenegrijnse bevolking was Djukanovic populair, omdat hij
voorstander was van een liberalisering van het economische leven. Dit past in het streven van Montenegro
naar hervormingen die de deelrepubliek moeten omvormen tot een voor het Westen interessante
handelspartner en toeristenbestemming. Het Montenegrijnse streven stuit echter op bezwaren van de kant
van Servië, dat een meer orthodox-socialistische economische koers voorstaat en juist toenadering zoekt tot
andere voormalig communistische landen in oost-Europa. Het ontslag van Djukanovic zal zeker de anti-
Servische gevoelens onder een groot deel van de Montenegrijnse bevolking versterken, maar op grond van
het verschil in grootte en bevolking tussen de beide Joegoslavische deelrepublieken zal het verzet naar
verwachting beperkt blijven. Het ijveren van Milosevic voor het ontslag van Djukanovic zal wel gevolgen
hebben voor de positie van Bulatovic. Deze gold in het verleden als een medestander van Milosevic, maar
heeft de afgelopen tijd (bijvoorbeeld tijdens de demonstraties van de oppositie in Belgrado) verkapte kritiek
geleverd op de Servische president. Dat hij nu moet buigen voor de eis van Milosevic, zal hem een deel van
zijn geloofwaardigheid en populariteit bij zijn achterban kosten.

FRJ ratificeert verdrag met RS
Nadat eerder reeds enkele commissies van het Huis der Burgers van het FRJ-parlement instemden met het
"speciale parallelle betrekkingen"-verdrag tussen de FRJ en de RS, heeft op 20 maart het Huis der
Republieken het verdrag geratificeerd. Na de eerdere instemming van het parlement van Servië stond in feite
niets de ratificatie in de weg. Het parlement van de RS had onlangs reeds bepaald dat artikel 14, het artikel in
het verdrag dat stelt dat het Centrale Bosnische parlement de overeenkomst moet ratificeren, niet geldig is.
Het lijdt overigens nauwelijks twijfel dat aan de "speciale betrekkingen" tussen Joegoslavië en de RS in ieder
geval uitvoering zal worden gegeven, ongeacht de bepalingen in en de status van het verdrag. Het
Joegoslavische besluit zal overigens als een provocatie worden beschouwd door de speciale VN-afgezant
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voor Bosnië-Herzegovina, Bildt, die eerder deze maand het Joegoslavische parlement vroeg de
overeenkomst niet te ratificeren vóór het Bosnische parlement dat zou hebben gedaan.

Ugljanin eist speciale betrekkingen met Bosnië
De leider van de moslim-minderheid in de Servisch/Montenegrijnse regio Sandzak, Ugljanin, heeft gesteld dat
het Bosnische parlement de overeenkomst tussen Joegoslavië en de Bosnisch-Servische republiek niet zal
ratificeren. Hij stelde dat het Bosnische parlement begin vorig jaar al een besluit had genomen dat
"bijzondere betrekkingen" tussen de Bosnische Serviërs en Joegoslavië afhankelijk zouden worden gesteld
van het verlenen van soortgelijke rechten aan de Sandzak-moslims en Bosnië-Herzegovina. Er zijn nauwe
banden tussen de Sandzak-moslims en de Moslims in Bosnië-Herzegovina. Zo heet de partij van Ugljanin
eveneens SDA en worden er geregeld vergaderingen tussen beide partijleidingen belegd. De Bosnische SDA
vraagt voortdurend aandacht voor de vervolging van de moslims in Sandzak (die worden betiteld met
dezelfde naam als de Bosnische Moslims, "Bosniaks"). Kennelijk heeft de leiding van de Bosnische SDA (die
het Bosnische parlement domineert) reeds in een vroeg stadium besloten dat zij slechts met de bepaling in
"Dayton" dat de Serviërs bijzondere betrekkingen met Servië mogen hebben, zal instemmen als de Sandzak-
moslims dat ook met Sarajevo mogen. Daarbij zal zij vermoed hebben dat dit voor het Servische bewind
onaanvaardbaar zal zijn. Deze Moslim-beslissing staat overigens op gespannen voet met de geest van
"Dayton".

Kontic herkozen als minister-president van de FRJ.
Op 20 maart is Radoje Kontic unaniem door de Kamer der Republieken en Kamer der Burgers herkozen als
minister-president van de FRJ. De herkiezing van Kontic lag in de lijn der verwachtingen. De afgelopen tijd
waren er al intensieve onderhandelingen gevoerd over de vorming van een nieuwe federale regering. De
nominatie van Kontic voor een tweede ambtstermijn, stuitte hierbij op weinig weerstand. De Montenegrijnen
stemden in met zijn hernieuwde kandidatuur en wilden afzien van aanspraken op het ambt van federale
president. Zoals reeds eerder gemeld, zijn er sterke aanwijzingen dat de huidige Servische president
Milosevic ambities heeft op laatstgenoemd ambt. In ruil eist Montenegro overigens economische
hervormingen.

Macedonië
Griekse minister van Buitenlandse Zaken in Macedonië
De Griekse minister van Buitenlandse Zaken Pangalos heeft eerder deze week een bliksembezoek gebracht
aan Macedonië. Daarbij heeft hij een ontmoeting gehad met diverse functionarissen, onder wie president
Gligorov. Doel van het bezoek was een gezamenlijke lijn af te spreken met betrekking tot de spanningen in
het gezamenlijke buurland Albanië. Hoewel de Grieks/Macedonische betrekkingen de afgelopen tijd
verbeterd zijn, is er nog steeds sprake van een diplomatiek conflict met betrekking tot de naam Macedonië,
die in Griekse ogen aanspraken op Grieks grondgebied inhoudt. Noch Macedonië, dat een aanzienlijke
Albanese minderheid heeft, noch Griekenland, dat een toestroom van vluchtelingen vreest en bovendien
bezorgd is voor het lot van de Griekse minderheid in Albanië, heeft echter belang bij een verdere
destabilisering in het gezamenlijke buurland. Kennelijk weegt voor de Griekse regering deze overweging
zwaarder dan het conflict met Macedonië.


