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Van de redactie
Tint E.P. Mori

In deze Inf o-Scoop kunt u een overzicht lezen van de recente ontwikkelingen in het voormalige Joegoslavië,
gedurende de periode 15 januari tot 31 januari. Door omstandigheden zijn wij awt laat met publicatie,
waarvoor onze excuses. De volgende Inf o-Scoop komt in de van 20 februari uit.

3T3QRTENISSEN IN BEO? VOORMALIG JOEGOSLAVIË
vaan 15 januari t/m 31 januari 1995

-EEN OVERZICHT-

101 JSIDcie
sectie Joegoslavië Vdg's Grootendorst en Jawad

INLEIDING

In deze samenvatting wordt de situatie van 15
tot 31 januari 1995 behandeld onderverdeeld in:

Republieken van het voormalig
Joegoslavië

- • Bpsnië-Hercegovina:
* politieke aspecten
* militaire aspecten
*VN en EU
Balkan

REPUBLIEKEN
van het voormalig Joegoslavië

KROATIË
President Tudjman heeft openlijk gezinspeeld
op de mogelijkheid van een gewapend conflict
met de Kroatische Serviërs, zodra de VN de
Krajina en Kroatië heeft verlaten. Tudjman gaat
er van uit dat de internationale gemeenschap op
zijn hand zal zijn mocht het tot een conflict
komen. Hij zei er tevens van overtuigd te zijn
dat het niet tot een nieuwe oorlog tussen
Kroatië en Servië zal komen. Hij liet zich niet
nader uit in rechtstreekse bewoordingen over de
mogelijkheid van een oorlog tussen Kroatië en

de Kroatische Serviërs. De Kroatische oppositie
meent dat Tudjman zijn beslissing om het
mandaat niet te verlengen vooral heeft genomen
om zich te verzekeren van de steun van zijn
radicaal-nationalistische achterban. Op deze
manier zou hij proberen de aandacht van de
bevolking af te leiden van de slechte
leefomstandigheden (ondanks de geringe
inflatie), één van de redenen waarom zijn
achterban aan het afnemen is.
Ook de Kroatische regering heeft zich 18
januari aangesloten bij de eis van president
Tudjman dat de VN-blauwhelmen zich na het
aflopen van het mandaat op 31 maart terug
moeten trekken uit Kroatië. De belangrijkste
reden voor de eis van Tudjman is het falen van
UNPROFOR in het herstellen van het gezag
van Zagreb over de Krajina. De Kroatische
regering wil alleen instemmen met
internationale controle na 31 maart als de
onderhandelingen met de Serviërs enige
vooruitgang boeken. Minister van Buitenlandse
Zaken Granic heeft echter al gezegd dat de
Kroaten alleen akkoord zullen gaan met
waarnemers van de EU, de OVSE of de
NAVO.
Volgens een (Kroatisch) rapport zijn er in de
afgelopen twee jaar (de periode dat er VN
troepen gestationeerd zijn) zeshonderd Kroaten
gedood en twaalfduizend door de Serviërs uit
hun huizen verdreven. In hetzelfde rapport
worden de blauwhelmen bedankt voor hun inzet
en aanwezigheid en wordt de dood van 54
blauwhelmen betreurd.
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De Veiligheidsraad heeft gezegd de
ongerustheid van de Kroaten te begrijpen en
erkent dat de belangrijkste onderdelen van het
VN-plan voor de handhaving van de wede in
Kroatië nog niet zijn uitgevoerd. Inmiddels
wordt wel steeds duidelijker dat Kroatië niet
van plan is van hun standpunt af te wijken.
De Kroatische minister van Defensie Susak en
de chef defensiestaf generaal Bobetko hebben
op 19 januari benadrukt dat het besluit om het
mandaat niet meer te verlengen onomkeerbaar
is. Bobetko verwacht dat de rebellerende
Serviërs in de Krajina hun toevlucht zoeken in
militaire en politieke provocaties om aan te
tonen dat vrede alleen bereikt kan worden als
de UNPROFOR troepen in Kroatië blijven.
President Tudjman heeft in een interview met
Der Spiegel onomwonden verklaard dat zijn
leger klaarstaat om de door de Serviërs bezette
gebieden in Kroatië zonodig met geweld in te
nemen.

De opening van de oliepijpleiding door Kroatië
en de Krajina op 23 januari is niet doorgegaan,
ondanks afspraken tussen de Kroatische
regering en de 'regering' van de Krajina
Serviërs. Er moeten nog steeds reparaties aan
de leiding uitgevoerd worden. Ook als de
leiding gerepareerd is,-blijft het de vraag hoe
lang het nog gaat duren voordat er weer olie
door de leiding zal gaan stromen. De
leveranciers van de olie zijn nog steeds niet
helemaal zeker of de leiding naar behoren zal
functioneren nadat hij gedurende twee jaar niet
gebruikt is.
Op 27 januari werd de pijpleiding heropend.
Het openen van de pijpleiding is van groot
economisch belang voor zowel Kroatië als de
Krajina. Beide landen kunnen transito-heffingen
innen voor de olie die door hun grondgebied
wordt vervoerd. Via de leiding kunnen 40.000
vaten ruwe olie getransporteerd worden naar
Hongarije, Slowakije en de Tsjechische
Republiek. Dit vermindert de afhankelijkheid
van de laatst genoemde landen van Russische
olie.

In een poging om een nieuwe Servo-Kroatische
oorlog te voorkomen heeft de Verenigde Staten
(VS) voorgesteld om een kleinere VN-macht in
Kroatië te plaatsen om UNPROFOR eind
maart te vervangen. Het plan, dat werd
ontwikkeld door de Amerikaanse ambassadeur
in Zagreb, Peter Galbraith, omvat het
inkrimpen van de VN-macht van 12.000 naar

6.000-7.000 troepen. De VN-troepen zouden de
UNPA's verlaten en enkel door middel van
waarnemers aan de Kroatische kant van de
c o n f r o n t a t i e l i j n e n , t oez i en op de
troepenscheiding tussen de Kroaten en de
Krajina Serviërs.
De VN, die vreest dat men door het plan een
nieuwe onmogelijke taak in de maag gesplitst
zou krijgen, reageerde sceptisch. Het is verder
niet duideüjk hoe Kroatië op het plan zal
reageren. Enerzijds worden de inkomsten voor
Kroatië door de VN-aanwezigheid behouden,
maar anderzijds wordt de status quo nog altijd
gehandhaafd. Aleen een akkoord tussen de
Kroatië en de Krajina Serviërs over de politieke
status van de "Republiek Servische Krajina" kan
een vreedzame doorbraak van de status quo
opleveren. De "Zagreb Vier" (de VS, Rusland,
de EU en de VN vertegenwoordigers in
Zagreb) proberen een plan daarvoor aan de
man te brengen, dat onder meer voorziet in de
demilitarisering van Slavonië (UNPA's Oost en
West), een gefaseerde reincorporatie van de
Krajina in Kroatië en vergaande vormen van
lokale autonomie voor de Krajina Serviërs.

UNPA's/SERVISCHE KRAJINA
Een rechtbank in Bela Manastir (in de door
Kroatische Serviërs beheerste Krajina) heeft een
48-jarige Kroatische Serviër, veroordeeld tot
twintig jaar gevangenisstraf wegens
oorlogsmisdaden, begaan tijdens de oorlog in
Kroatië in 1991. De man, Dusan Boljevic, werd
schuldig bevonden aan moord op zes
ongewapende Kroaten en Hongaren. Hij is de
tweede oorlogsmisdadiger die wordt
veroordeeld. Eerder werd in Sarajevo een
Bosnische Serviër wegens oorlogsmisdaden ter
dood veroordeeld.

SLOVENIË
Premier Drnovsek zei op 16 januari naar
aanleiding van een bezoek aan het ministerie
van binnenlandse zaken en de Sloveense
legertop dat zijn regering van plan is om
ondanks de huidige economische problemen een
adequate defensie-capaciteit op te bouwen om
zich te kunnen beschermen in de onzekere
internationale omgeving waarin het land zich
bevindt.

SERVIË
In de afgelopen periode waren een aantal
onderwerpen in het nieuws:
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- de relatie tussen Servië en Kroatië
- verlenging van de verlichting van de sancties
tegen Klein-Joegoslavië
- oprichting 'nieuwe' krant

Een hoge functionaris van de SPS (de
Socialistische Partij Servië van president
Milosevic) heeft gedreigd de Kroatische Serviërs
militair te ondersteunen en te hulp te komen als
de Kroaten de Kroatische Serviërs bedreigen.
Door het niet verlengen van het mandaat voor
de aanwezigheid van VN-troepen door de
Kroatische regering is een nieuwe oorlog tussen
Kroatië en Servië niet ondenkbaar. De Serviërs
hebben weinig vertrouwen in de uitspraken van
de Kroatische president Tudjman dat hij een
oplossing langs vrp.Rd7.aine weg wil zoeken.
Servische militaire analisten zijn onder de
indruk van de zelfverzekerdheid waarmee het
Kroatische leger de laatste tijd optreedt. Het
leger van Klein-Joegoslavië (Servië en
Montenegro) heeft te kampen met veroudering
van materiaal en een dalende motivatie bij
zowel officieren als manschappen. Het leger is
echter nog steeds een formidabele vechtmachine
met veel meer tanks, a r t i l l e r ie en
gevcchtsvliegtuigen dan de Kroalen en is dan
ook vee! sterker. Bijkomend feit is nog dat bijna
alle Kroatische steden binnen het bereik van de
Servische artillerie liggen. Een nieuwe oorlog
zou dus eenvoudig kunnen leiden tot enorme
aantallen slachtoffers onder de burgerbevolking.
Klein-Joegoslavië heeft in een verklaring zijn
bezorgdheid uitgesproken over de beëindiging
van het mandaat door Kroatië. De Serviërs
denken echter dat ze de ontstane situatie in hun
voordeel kunnen draaien. De internationale
gemeenschap heeft zich afgekeerd van het plan
van de Kroaten (ze zetten het resultaat van drie
jaar onderhandelen op het spel) en dit geeft
Klein-Joegoslavië diplomatieke speelruimte. De
Serviërs willen de onderhandelingen over de
normalisering van de betrekkingen afbreken als
de VN-troepen werkelijk vertrekken uit Kroatië.
De Kroaten kunnen de Krajina dan alleen nog
via een oorlog tegen een sterkere tegenstander
in hun bezit krijgen: de Krajina zal dan eerder
(door de steun van Servië) een onafhankelijke
staat worden, precies het omgekeerde van wat
de Kroaten willen.

Eén van de eisen van de VN, verbonden aan de
verlenging met 100 dagen van de verlichting van
sancties tegen Servië, is dat het transporteren
van olie door de Serviërs naar de Krajina

Serviërs gestopt wordt. Waarnemers in Belgrado
hebben gerapporteerd dat er 100 vrachtwagens
per week (met brandstof) naar de Kroatische
Serviërs gaan. Dit is geen schending van het
embargo, want de Krajina is Kroaüsch gebied.
Waarschijnlijk komen deze transporten
daadwerkelijk in de Krajina aan, maar het is
zeer de vraag wat daarna met de olie gebeurt.,
De Kroatische Serviërs kunnen zonder bezwaar
en controle de brandstof weer exporteren naar
de Bosnische Serviërs. Een andere mogelijkheid
is dat de vrachtwagens gewoon een aantal dagen
ergens in Bosnië blijven staan, aftanken en
daarna weer terug rijden naar Servië (alles
onder valse voorwendselen, nl. vrachtbrieven
voor de RSK).
De vice-president van de ultra-nationalistische
Servische radicale partij, Tomaslav Nikolic,
heeft gedreigd met een burgeroorlog in Servië,
als Milosevic akkoord gaat met de nieuwe VN
voorwaarden (d.w.z. sluiten van de 'grenzen'
met de RSK) en niet overgaat tot het uitroepen
van een gezamenlijke Servische staat. De ultra-
nationalisten hebben hier wel vaker mee
gedreigd, maar het is de verwachting dat
Milosevic dit dreigement intern 7.al oplossen.

Een rechtbank in Belgrado heeft de voormalige
redactie van het dagblad Borba toestemming
gegeven om te gaan publiceren onder de naam
'Ons Borba'. Borba was vorige maand
overgenomen door regeringsfunctionarissen van
de FRY. De journalisten van Borba waren het
niet eens met de overname door de regering en
brachten een eigen illegale editie uit. De nieuwe
licentie maakt het mogelijk om de krant te
publiceren onder een nieuwe naam met als
eigenaar het privé-bedrijf Finninvest (gevestigd
in Novi Sad). De oplage van Borba voor de
overname door de regering was 35000
exemplaren per dag, terwijl de illegale editie
een oplage van 5 tot 10 duizend had. Zowel de
Europese Unie als de VS hebben de overname
van de krant door de regering veroordeeld als
een aanval op persvrijheid en de vrijheid van
meningsuiting.

VOJVODINA
NTR

KOSOVO
In Kosovo zijn de spanningen in de beschreven
periode opgelopen als gevolg van Servische
bouwplannen en mislukte onderhandelingen
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tussen de etnische Albanezen en de Servische
autoriteiten.

De Servische autoriteiten zijn een campagne
begonnen om een decreet dat op 13 januari
werd aangenomen kracht bij te zetten. In het
decreet werden aan Serviërs die zich willen
vestigen in Kosovo voordelen geboden, onder
andere een lening van veertig jaar en vrij land
om huizen op te bouwen. De maatregelen zijn
er op gericht om 100.000 Serviërs in de
"autonome provincie Kosovo-Metohija" te
vestigen. Op verschillende plaatsen m Kosovo
worden Servische nederzettingen gebouwd.
Terwijl het Servisch deel van de bevolking
groeit, neemt het Albanees gedeelte af: In de
laatste drie maanden zijn volgens de Albanese
televisie meer dan 30.000 Albanezen Kosovo
ontvlucht via de heropende Tival-Bari lijn
tussen Italië en Montenegro. Door Serviërs in
Kosovo te vestigen en Albanezen tol vluchten te
dwingen, hoopt men kennelijk de etnische
samenstelling van de bevolking in de streek in
het Servisch voordeel kunnen ombuigen.
De president van de ondergrondse Albanese
regering, Ibrahim Rugova, riep alle politieke
partijen en andere bewegingen op om een
platform op te zetten om de Servische
kolonisatie tegen te gaan.

De leider van de Democratische Liga van
Kosovo, Ibrahim Rugova, heeft gezegd dat hij
gesprekken wil voeren met Belgrado onder het
toeziend oog en bemiddeling van internationale
afgezanten. Hoge Servische ambtenaren hebben
aangegeven dat ze graag willen praten en
onderhandelen met etnische Albanezen uit
Kosovo, maar uitsluitend direct en zonder
bemiddeling van genoemde afgezanten.
Een delegatie van de OCSE (voorheen: CVSE)
bezocht Pristina en trachtte te bemiddelen in
het conflict. De Servische autoriteiten stelden
echter als voorwaarde voor elk gesprek dat de
Federale Republiek Joegoslavië (FRJ) weer zou
mogen toetreden tot de OVSE (het CVSE-
lidmaatschap van de FRJ werd namelijk
opgeschort in 1991).
De OVSE-delegatie constateerde mishandeling
en repressie van etnische Albanezen door de
Servische autoriteiten. De delegatie verwierp het
Servisch verweer dat het hier om een interne
aangelegenheid van de FRJ zou gaan, omdat
het om schendingen van de meest basale
mensenrechten gaat.
De OVSE en de Albanese regering staan op het

standpunt dat de opheffing van de sancties
tegen de FRJ afhankelijk zou moeten worden
gemaakt van de kwestie Kosovo.

MONTENEGRO
Zestien Montenegrijnen werden veroordeeld tot
gevangenisstraffen variërend van vier maanden
tot twee jaar voor het aantasten van de goede
naam van Montenegro door president Momir
Bulatovic belachelijk te maken en voor het
verstoren van een openbare bijeenkomst tijdens
een uit de hand gelopen demonstratie een jaar
geleden. Volgens het hoofd van de politie was
de demonstratie georganiseerd door de
oppositionele Liberale Alliantie.

MACEDONIË (FYROM)
Op 16 januari bezocht de commandant van de
Amerikaanse strijdkrachten in Europa, generaal
George Joulwan, president Gligorov en de
Amerikaanse troepen in Macedonië. Na afloop
van zijn bespreking met Gligorov verscheen een
verklaring waarin het belang van een
onafhankelijk én stabiel Macedonië werd
benadrukt, evenals het belang van de in
november 1994 geïnitieerde militaire
samenwerking tussen de VS en Macedonië.

Een Macedonische krant berichtte op 17 januari
dal de gemeentelijke autoriteiten van Tetovo
medewerkers bij de oprichting van de Albanese
Universiteit misdaden ten laste hadden gelegd
voor het aanzetten tot intolerantie en het
illegaal inzamelen van geld. Onder meer de
rector van de universiteit, Fadil Sulejmani, zou
in staat van beschuldiging zijn gesteld. De
grondwet van Macedonië staat hoger onderwijs
alleen toe in de nationale taal, het
Macedonisch.
Op dezelfde dag ontving president Gligorov de
Hoge Commissaris voor de nationale
Minderheden (HCNM), Max van der Stoel, die
gekomen was om de poging van de Albanese
minderheid om een eigen universiteit op te
richten te bespreken. De HCNM verklaarde dat
de OSCE aan minderheden het recht op
onderwijs in de eigen taal toekent, maar wel
binnen het kader van de grondwet. Na zijn
g e s p r e k k e n m e t S u l e j m a n i e n
vertegenwoordigers van de FDP zei Van der
Stoel dat de Albanese argumenten voor een
eigen universiteit deugen, maar dat men de
kwestie binnen het kader van de wet moest
oplossen. Hij riep de Macedoniërs op tot meer
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tolerantie en begrip.

De leider van de PDP, Abdurahman Alm, zei
op 18 januari dat hij niet uitsloot dat de PDP
zich zou terugtrekken uit de regering met de
Alliantie voor Macedonië en uit het parlement,
omdat de regering een andere koers zou zijn
gaan varen. De deportatie naar de FRJ van
achttien etnische Albanese leden van het
opgeheven parlement van Kosovo, die
betrokken waren bij het aannemen van de
grondwet waarmee Kosovo zich onafhankelijk
verklaarde, heeft veel kwaad bloed gezet,
evenals de rel vanwege de Albanese universiteit
in Tetovo.

Een delegatie van de Servische oppositionele
Democratische Partij (DS) bracht op 18 januari
een bezoek aan de Alliantie voor Macedonië.
DS-leider Zoran Djindjic zei te hopen het
vacuüm in de betrekkingen tussen Macedonië
en de FRJ te kunnen opvullen. Hij stelde voor
om liaison kantoren te openen die wellicht tot
ambassades konden uitgroeien. Tijdens de
bijeenkomst werd ook gesproken over de positie
van de Serviërs, de bescherming van culturele
en historische monumenten en Servische
begraafplaatsen. Volgens het Servische
persbureau Tanjug zouden de Macedoniërs
bereid zijn om de Serviërs als volk in de
grondwet op te nemen.

Griekenland, dat in februari 1994 een
handelsembargo tegen Macedonië had ingesteld,
omdat de naam en de vlag van Macedonië tot
het Grieks erfgoed zouden behoren en daarom
veranderd moesten worden, liet het afweten op
de herdenking van de bevrijding van Auschwitz,
omdat ook de Macedonische vlag met
toestemming van de Poolse autoriteiten zou
w o r d e n o p h e s e n t i j d e n s d e
herdenkingsceremonie. Steeds meer Grieken
beginnen vraagtekens te plaatsen bij het beleid
ten opzichte van Skopje.
Op l februari begon de rechtszaak van de
Europese Commissie (van de EU) tegen
Griekenland betreffende het handelsembargo
tegen Macedonië dat strijdig is met de
Europese regelgeving over handelsbetrekkingen.
Een Nederlandse jurist zal optreden als
aanklager, vanwege de hoofdrol die EU-
commissaris Van den Broek heeft gespeeld bij
het aanhangig maken van de zaak. De Griekse
minister van buitenlandse zaken Papoulias zei
dat zijn land zelfs bij een veroordeling van

Griekenland zijn beleid niet zou veranderen
(NRC Handelsblad 27/1).

BOSNJË-HERCEGOVINA

BOSNIë -HERCEGOVINA
POLITIEK
De afgelopen periode kenmerkte zich door
relatieve militaire rust als gevolg van het staakt-
het-vuren en veel moeizame onderhandelingen
over de uitvoer en de controle op naleving van
het akkoord. Hieronder volgen in
chronologische volgorde de belangrijkste
berichten uit de pers op politiek gebied in
Bosnië.

Ondanks de overeenkomst van 13 januari over
vrij verkeer van en naar Sarajevo is het de VN
niet gelukt om de door de Bosnische Serviërs
gecontroleerde toegangswegen open ie krijgen.
In eerste instantie leek het erop dat de
Bosnische Serviërs zich zouden houden aan de
afspraken. De routes werden enkele uren
opengesteld, tot de Bosnische Serviërs
plotsklaps van gedachten veranderden. Er werd
geen enkel verkeer meer toegestaan en er wordt
gedreigd met het beschieten van auto's. Over de
beweegredenen van de VRS is niets bekend.
Mogelijk zouden zij de terugtrekking van
onderdelen van hel Bosnische regeringsleger
elders in het land willen afdwingen. Verder zou
de VRS het oneens zijn met de BiH over wal
voor soort verkeer en transport van de wegen
gebruik mag maken. De weg werd volgens de
VRS gebruikt voor commercieel verkeer,
hetgeen niet was afgesproken.
Generaal Rose heeft naar aanleiding van de
problemen het hoofdkwartier van de VRS in
Pale bezocht om opheldering te vragen over de
plotselinge Servische onwil. Volgens een VN-
woordvoerder is daarbij weinig bereikt en
interpreteren de beide partijen de overeenkomst
verschillend.

De VN heeft zowel de Bosnische regering als
de Bosnische Serviërs ervan beschuldigd het
bestand in Bosnië continue te schenden. Vooral
de voortdurende beschietingen in de Bihac
enclave bedreigen het bestand. Verder zijn er
ernstige problemen rond de DMZ bij Sarajevo.

Copyright 1995, 101 MIDCie Info-Scoop/Nummer 2/14 februari 1995



Ondanks uitspraken van generaal Rose dat de
Moslims zich volledig hebben terug getrokken
uit de DMZ, bleek uit luchtfoto's het
tegenovergestelde. Nog steeds zitten tientallen
Moslims op de berg Igman. Zowel dit feit als
het gekrakeel om het openstellen van de
aanvoerwegen bedreigen het bestand in ernstige
mate.

De Bosnische Serviërs weigeren nog steeds (17
januari) om de toegangswegen naar Sarajevo
open te stellen, ondanks het feit dat voor het
eerst uit luchtverkenningen is gebleken dat ook
de laatste soldaten van het regeringsleger
vertrokken zijn van de berg Igman. De
Bosnische vice-president Ganic heeft de
internationale gemeenschap opgeroepen om
maatregelen te nemen tegen de Bosnische
Serviërs vanwege genoemde blokkade, het
weigeren van evacuatie van zieken en gewonden
en het frustreren en saboteren van de
humanitaire hulpverlening.

De pogingen van de VN om de wapenstilstand
te versterken lijken te falen. Geen van beide
partijen lijkt tot compromissen bereid. Op
plaatsen waar al enige maanden rust heerste
zijn op donderdag 19 januari wederom
gevechten uitgebroken. Rond het door de
Bosnische Serviërs beheerste Donji Vakuf
ontstonden nieuwe vijandelijkheden en ook ten
oosten van Tuzla kwam het tot gevechten.
Verder blijft de inspectie van de DMZ bij
Sarajevo problemen opleveren. Nu stelden de
Bosnische Serviërs dusdanige voorwaarden aan
de inspectie dat de VN-controlevluchi moest
worden afgelast. Ze wilden namelijk ook inzicht
vanuit de lucht in stelling van de BiH buiten de
DMZ.
Eén van de cruciale punten in de overeenkomst
was de positionering van UNPROFOR troepen
tussen de strijdende partijen. Volgens
diplomaten in Sarajevo is dit idee gedoemd te
mislukken. Zoals al eerder gemeld wil met
name de Bosnische regering niet aan deze eis
voldoen. Zij wil de mogelijkheid om te kunnen
aanvallen openhouden, zodra blijkt dat de
Bosnische Serviërs niet via onderhandelingen
stukken grond willen opgeven.

Uit bovenstaande berichten is duidelijk dat
beide partijen niet van plan zijn enige concessie
te doen. De onderhandelingen kenmerken zich
door een wederzijds wantrouwen en
beschuldingen over en weer over het niet

nakomen van eerder gemaakte afspraken.
Mogelijkerwijs heeft generaal Rose toch nog
een nieuwe doorbraak bereikt. Hij heeft bij zijn
vertrek uit Bosnië namelijk aangekondigd dat
vanaf uiterlijk l februari de aanvoerwegen naar
Sarajevo opengesteld zullen worden voor alle
i n t e r n a t i o n a l e e n v i e r B o s n i s c h e
hulporganisaties en voor burgerverkeer. Dit is
het resultaat van onderhandelingen 'op het
vliegveld van Sarajevo tussen de BiH en de
VRS. Zij werden het tevens eens over de
uitwisseling van gevangenen en de evacuatie van
zieken en gewonden. Er zouden reeds 100
gevangenen (50 van elke partij) zijn
uitgewisseld.

De Moslim-Kroatische federatie in Bosnië staal
onder grote druk. Het vorig jaar in maart
ondertekende federatie-akkoord (in feite niet
meer dan een wapenstilstand) is weinig meer
dan een papieren overeenkomst. Met name de
Bosnische Kroaten profileren steeds vaker en
duidelijker de eenzijdig uitgeroepen 'republiek'
Herceg-Bosna in plaats van deze te integreren
met het gebied van de Moslims. Er zijn twee
oorzaken aan te wijzen voor de problemen. De
eerste oorzaak is de uiteenlopende interpretatie
van het akkoord van Washington: de Moslims
zien in het federatie-akkoord een middel om de
oude eenheidsstaat in ere te herstellen, de
Bosnische Kroaten zien er de 'basis in voor de
vorming van een federale staal waarin ze in hun
Herceg-Bosna niet met maar naast de Moslims
leven. De tweede oorzaak is het wederzijdse
wantrouwen, ontstaan door de oorlog die de
twee groeperingen met elkaar hebben gevoerd.
De federatie is en blijft daardoor een 'moetje'
dat met name ontstaan is door de Amerikaanse
druk op de Kroaten.
Op 24 januari hebben de presidenten van
Bosnië en Kroatië, Izetbegovic en Tudjman,
besloten een commissie in te stellen die de
vorming van de federatie tussen Moslims en
Kroaten in Bosnië moet begeleiden. Ze spraken
af buitenlandse hulp te zoeken voor
bemiddeling tussen beide partijen. Volgens
Amerikaanse functionarissen stuurt de VS op
korte termijn de generaal b.d. Frederick Franks
naar Bosnië om de Bosnische Kroaten en de
Moslims bij te staan bij de integratie van hun
strijdmachten.
Het enige gezamenlijke wat de twee nu hebben
is de regering, geleid door de Bosnische Kroaat
Kresimir Zubak. Vorige week werd een zitting
van het Bosnisch-Kroatisch parlement
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afgebroken omdat de afgevaardigden het niet
eens konden worden over wie de volgende
president van de federatie moest worden.
Kroatische regeringsfunctionarissen reisden
afgelopen week naar Mostar (waar
nationalistische Bosnische Kroaten en Moslims
respectievelijk in Oost en West Mostar naast
elkaar leven) om een uitweg te zoeken voor de
impasse, maar dat mislukte. Tudjman heeft
bovendien in het interview in Der Spiegel flink
uitgehaald naar de Moslims. Volgens hem
streven de Moslims ernaar om Mostar geheel
onder controle te krijgen en van daaruit uit te
breken naar de kust (met als uiteindelijke doel
het stichten van een Islamitische staat). Deze
problemen zijn volgens beide presidenten echter
niet onoverkomelijk. Onder leiding van Zubak
en de Bosnische vice-premier Ganic zal een
commissie zich gaan buigen over de obstakels
die de vorming en ontwikkeling van de federatie
in de weg staan.
Waarnemers in Zagreb menen dat de
samenwerking tussen de Moslims en de Kroaten
onder druk is komen te staan omdat de
Contactgroep de mogelijkheid bekijkt om de
Bosnische Serviërs toe te staan banden met
Servië aan te gaan. Dit was niet voorzien in het
oorspronkelijke vredesplan. President Zubak
van de federatie heeft op 24 januari laten weten
bereid te zijn de vredesonderhandelingen met
de Serviërs te hervatten, wanneer deze 'op
basis' van het door hen ondertekende plan
plaatsvinden. Vantevoren hadden zij echter
geëist dat de Serviërs hel plan eerst zouden
ondertekenen, voordat er over eventuele
veranderingen onderhandeld kon worden.
Hoewel een bevestiging op dit bericht door de
Bosnische regering in eerste instantie uitbleef,
hebben de onderhandelaars van de
Contactgroep verheugd gereageerd op de
verklaring van Zubak. Het enige wat de
Bosnische vice-president Ganic heeft gezegd is
dat het bestandsakkoord niet verlengd zal
worden na 30 april als de Bosnische Serviërs
niet akkoord zijn gegaan met het vredesplan.
Een dag later deelde de Bosnische regering in
Sarajevo mee dat het plan kan dienen als
uitgangspunt voor onderhandelingen, mits de
Bosnische Serviërs het eerst ondertekenen. Ook
de Bosnische Serviërs willen over het plan
onderhandelen. De opstelling van de Moslims is
iets gewijzigd. Voorheen eisten de Moslims dat
de Bosnische Serviërs het plan zouden
accepteren onder dezelfde voorwaarden als zij
dat hadden gedaan (slikken of stikken). Een

hoge militaire en anonieme bron heeft
tegenover het persbureau AP verklaard dat de
Contactgroep aan de Moslims wil voorstellen
om de enclaves in Oost-Bosnië (Gorazde, Zepa
en Srebrenica) op te geven. De VN-
vredesmacht heeft al eerder gesuggereerd dat
het onmogelijk is op langere termijn om de
enclaves te handhaven.

De Contactgroep maakte op 25 januari bekend
dat de vredesonderhandelingen waren
afgebroken, omdat men er niet in was geslaagd
om de Bosnische Serviërs te overreden om
akkoord te gaan met het vredesplan. De
Russische en Duitse vertegenwoordigers gingen
naar huis, maar de Amerikaanse, Franse en
Engelse vertegenwoordigers wilden nog een
poging wagen. They feel there is no point in
staying here. The Serbs are not changing their
position and staying on longer here only
jeopardises the cohesion of the group and sends
the wrong message to the Serbs", aldus een
diplomaat van de Contactgroep (Time 261.
Als er geen beweging komt in de
Onderhandelingen zal men van vooraf aan
opnieuw moeten beginnen. Met name de
Verenigde Staten wil echter binnenkort een
vredesregeling afdwingen. Het Amerikaans
Congress begint steeds meer aan te dringen op
het opheffen van het wapenembargo tegen de
Moslims en is in staat de president te dwingen
daartoe stappen te ondernemen. De enige
manier om het Congres daarvan te weerhouden,
is het tot stand brengen van een vredesregeling.

BOS NI ë-H ER C EG O VIN A
MILITAIR
NTR

BIHAC-POCKET
In een niet nader genoemde plaats in de
enclave zijn op 15 januari twee meisjes gedood
door artillerievuur. Bij aanhoudende
beschietingen in het weekeinde van 14 en 15
januari kwamen in totaal zeven burgers om het
leven. De artillerie aanval was een reactie van
de Bosnische Serviërs op een eerdere aanval
door het Bosnische regeringsleger (zie Bihac-
stad). Volgens VN-waarnemers is er sprake van
de ernstigste schendingen van het
bestandsakkoord dat op 24 december van
kracht werd. In de Bihac-enclave zijn verder
beschietingen gemeld op de steden Velika
Kladusa, Bosanska Krupa en Bosanska Ottoka.
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De gevechten in de Bihac-enclave tussen de
BiH en de VRS zijn weer verhevigd. Bij Velika
Kladusa in het noordwesten van de enclave zijn
op 19 januari zeven- tot achthonderd inslagen
van artilleriegranaten geteld. Dit is het hoogste
aantal sinds op l januari het bestand inging. De
beschietingen zijn volgens VN-waarnemers
vooral het werk van de Kroatische Serviërs.
Twee dagen geleden verplaatsten de SVK al
zware artillerie naar de frontlijn die even ten
zuiden van Velika Kladusa loopt. VN-
waarnemers hadden het vervoer van de zware
artillerie waargenomen en hun bezorgdheid
daarover uitgesproken.
In een gesprek met de VN hebben de
verbindingsofficier van de 505' BiH brigade en
de chef staf gezegd dat er een grondaanval aan
de gang was. De belangrijkste doelen van de
aanval zijn Kosja Glavica, Latica Glavica en
Disdarovica. VN-personeel heeft de frontlijn
bezocht. Zij hebben gezien dat Abdic en SVK
troepen vanuit het westen artilleriegranaten
afvuren. Verder is uit onbevestigde bronnen
vernomen dat eenheden van het leger van Abdic
geleid worden door officieren van de SVK en
dal de SVK de Abdic troepen gedwongen heeft
om de aanval uit te voeren.
De gevechten bij Velika Kladusa namen
gedurende de beschreven periode verder toe.
Op 26 januari werden bijvoorbeeld 579 inslagen
van artillerie-granaten geteld, vijfmaal zoveel als
het dagelijks gemiddelde.

BIHAC:
De BiH heeft een aanval gepleegd vanuit Bihac-
stad op Klokot, 5 kilometer noordwest van
Bihac-stad. De BiH zou het stadje, waar zich
een voor de stad belangrijke wateropslag
bevindt, inmiddels in handen hebben. De aanval
en bezetting van de stad hebben weer geleid tot
nieuwe aanvallen van de (Bosnische en/of
Kroatische) Serviërs om het stadje te heroveren.
Verder voeren de Serviërs vergeldingsaanvallen
uit. De acties van de Bosnische Serviërs bestaan
vooral uit artilleriebeschietingen op
buitenwijken van Bihac-stad,

NOORD-BOSNIë-HERCEGOVINA
TUZLA:
De VN heeft een conflict gehad met de
Bosnische regering over het vliegveld van Tuzla.
De Bosnische minister van betrekkingen met de
VN, Hasan Muratovic, heeft de UNPROFOR

troepen op 17 januari een ultimatum gesteld: de
vredesmacht moet het vliegveld van Tuzla
uiterlijk op l februari heropenen of het
overdragen aan de BiH. De heropening van het
vliegveld (dat onder toezicht staat van de VN)
wordt echter al een jaar lang verhinderd door
d e B o s n i s c h e S e r v i ë r s m e t
artilleriebeschietingen vanuit de omringende
heuvels. Daar komt nog bij dat de BiH sinds
een week de blauwhelmen op het vliegveld en in
de omgeving blokkeren, omdat de BiH kwaad is
over de aanwezigheid van een liaison-officier
van de VRS op het vliegveld. In het jongste
bestandsakkoord is de BiH echter met de
aanwezigheid van een LSO officier akkoord
gegaan. Waarschijnlijk levert vooral de
aanwezigheid van juist deze liaison officier
problemen, aangezien hij de commandant van
de artülerie-eenheid van de VRS is geweest die
Tuzla een jaar lang heeft bestookt.
De blokkade van het vliegveld van Tuzla en de
VN-troepen door het Bosnische regeringsleger
werd op 23 januari opgeheven. Dat gebeurde
nadat de VN de Servische verbindingsofficier
Guzvie de toegang tot het vliegveld ontzegd
hadden. Op 26 januari werd de blokkade echter
weer hervat. Ditmal eisten de Moslims een
beperking van de contacten tussen de VN-
troepen en het regeringsleger, de beëindiging
van patrouilles van de VN en de opheffing van
VN-observatieposten in en om Tuzla. 'De VN
noemde de eisen onaanvaardbare directe
schendingen van de bestandsakkoorden.

OOST-BOSNIê-HERCEGOVINA
GORAZDE:
De situatie in de enclave was gedurende de
afgelopen periode erg rustig. Er werden geen
schendingen van het bestand gemeld.

ZEPA:
Ook in deze enclave werden geen schendingen
van het bestand gerapporteerd.

SREBRENICA:
Volgens berichten van VN-waarnemers zijn de
Bosnische Serviërs verder opgedrongen naar de
westelijke confrontatielijn van de enclave. De
Bosnische Serviërs en de Moslims zijn nu vlak
bij elkaar gestationeerd (nabij observatiepost
B). Beide partijen hebben stellingen in
gereedheid gebracht en een redelijk aantal
manschappen naar de confrontatielijn gestuurd.
De aanwezigheid van de strijdende partijen
bedreigt de in de enclave gelegerde
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Nederlandse militairen. De Nederlanders
hebben beperking van bewegingsvrijheid in de
omgeving van observatiepost B opgelegd
gekregen van de Moslims. Dit veroorzaakt de
matige informatievoorziening vanuit de regio.
Ondanks het feit dat de strijdende partijen erg
dicht bij elkaar zitten, is er slechts sprake van
een gespannen situatie en niet van gevechten.

CENTRAAL-BOSNIè-HERCEGOVINA
SARAJEVO:
Sinds 17 januari hebben de meeste woningen in
Sarajevo weer permanent electriciteit. Het
vermogen is echter nog zo laag dat er niet veel
meer mogelijk is dan televisie kijken. Tot nu toe
was er meestal op slechts een
paar dagen in de week electriciteit.

Als alles goed gaat en de partijen hun woord
houden, gaan op l februari de toegangswegen
(de blauwe routes) naar Sarajevo weer open.
De afgelopen periode kenmerkte zich vooral
door problemen over de controle op de
naleving van het bestandsakkoord. De Moslims
hebben zich een aantal malen teruggetrokken
uit de DMZ. Ook zijn BiH troepen een aantal
malen aangehouden door VN-troepen toen ze
zich in de richiing van de DMZ en door de
DMZ verplaatsten. Er waren tevens problemen
over de verkenningsvluchten over de DMZ. De
Bosnische Serviërs stellen steeds nieuwe eisen,
zoals inzicht ui BiH stellingen buiten de DMZ.
Verder wilden de Bosnische Serviërs de
toegangswegen niet openstellen. Het nieuwe
akkoord moet nu uitsluitsel bieden.

Op 25 januari waren in Sarajevo voor het eerst
weer sluipschutters aktief. Ze beschoten onder
meer het Holiday Inn hotel waar veel
buitenlandse journalisten verblijven.

ZUID-BOSNIë-HERCEGOVINA
Het Bosnisch-Kroatische militaire commando in
Mostar heeft zware aanvallen van Bosnische
Serviërs met tanks en artillerie bij de hoogte
van Livno gemeld. Nadere details ontbreken.

VERENIGDE NATIES/EUROPESE UNIE

V E R E N I G D E N A T I E S /
EUROPESE UNIE/ NAVO

Op 23 januari heeft Igen Rose het commando
over de UNPROFOR-troepen in Bosnië-
Herzegowina overgedragen aan de Britse
luitenant-generaal Rupert Smith (51). Smith
heeft zijn sporen verdiend in Kenia, Brits
Guyana, Australië, Malta, Libië, Cyprus,
Maleisië, Belize (Brits Honduras), Zimbabwe,
Noord-Ierland, Frankrijk en Duitsland. Hij was
commandant van de le Pantserdivisie tijdens de
Golfoorlog. Zijn laatste functie was assistent
chef van de defensiestaf, waardoor hij nauw
betrokken was bij de vredesbewaking in het
voormalige Joegoslavië. De Britten hebben daar
namelijk 3700 man gestationeerd. Tenslotte
heeft hij een belangrijke rol gespeeld bij het
briefen van de ministers van Buitenlandse
Zaken van de Contactgroep bij hun vergadering
in Genève in juli 1994.
Generaal Rose was de eerste commandant die
zijn benoeming van één jaar volledig heeft
uitgediend.
Donderdag 26 januari is Smith in Sarajevo
aangekomen. Smith wil ernaar streven het
wankele bestandsakkoord om te zetten in een
duurzame vrede, maar hij werd in Sarajevo
direct geconfronteerd met de koppige houding
van beide s t r i jdende pa r t i j en . De
onderhandelingen tussen de leden van de
internationale contactgroep en de Bosnische
Serviërs (waar Smith bij aanwezig was) liepen
vast, omdat de Bosnische Serviërs blijven
weigeren om het vredesplan eerst te tekenen en
te aanvaarden als uitgangspunt voor verder
overleg,

VN-onderhandelaar Stoltenberg is door de
herhaalde schendingen van het staakt-het-vuren
minder optimistisch geworden over het bereiken
van vrede voor heel Bosnië-Herzegowina. De
Bosnische Serviërs ( inmiddels geboycot door
de Serviërs) zijn ook begonnen met het wijzigen
van hun eisen. ' Recently they are not so
interested in a confederation with Serbia, but in
an independent entity in Bosnia-Herzegovina',
aldus Stoltenberg. Stoltenberg heeft verder
toegegeven dat over het plan van de
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Contactgroep om Bosnië te verdelen te
onderhandelen valt.
Een Amerikaanse diplomaat, Charles Thomas,
heeft 22 januari in Pale gesproken met de leider
van de Bosnische Serviërs Radovan Karadzic.
Dit bezoek past niet in de Amerikaanse
politieke opstelling om de Bosnische Serviërs
zoveel mogelijk te isoleren. De nieuwe
opstelling van de Amerikanen heeft te maken
met hun idee dat er weer een kans is om de
onderhandelingen met de Serviërs op gang te
brengen. Dit heeft de Amerikaanse minister van
Buitenlandse Zaken Christopher geschreven in
een brief aan president Izetbegovic. De
Amerikanen proberen op deze manier te
bereiken dat de Bosnische regering zich wat
f l e x i b e l e r g a a t o p s t e l l e n b i j
heronderhandelingen over het vredesplan van
de Contactgroep. De Moslims lijken echter nog
niet erg onder de indruk van deze pogingen.
Premier Silajdzic verklaarde verontwaardigd dat
onderhandelingen nergens toe zullen leiden
wanneer de Bosnische Serviërs niet onder druk
worden gezet het plan ongewijzigd te
aanvaarden. Verder wijzen de Moslims op een
resolutie van de VN Veiligheidsraad waarin
contact met de Bosnische Serviërs behalve door
de VN wordt verboden.
Thomas heeft zich in de besprekingen met
Karadzic met name geconcentreerd op de
kwestie van de heropening van de aanvoerwegen
van en naar Sarajevo. In de besprekingen heeft
Karadzic gezegd dat hij bereid is te praten over
het plan van de Contactgroep. De Bosnische
Serviërs zijn volgens Karadzic bereid om delen
van hun grondgebied (70% van Bosnië) op te
geven, maar hij stelde -daarbij de onmogelijke
voorwaarde dat Sarajevo en Tuzla Servisch
zouden moeten worden.
De besprekingen van Thomas waren de
voorbereidingen voor overleg van de hele
Contactgroep in Sarajevo met beide partijen.
Nadat de Veiligheidsraad in de nacht van 24
januari had bepaald dat het contact van Thomas
met de Bosnische Serviërs niet in strijd was met
eerder afgekondigde resoluties, heeft Thomas
wederom gesproken met Karadzic. Als alle
leden van de Contactgroep gearriveerd zijn zal
eerst overleg plaats vinden met de Moslims en
vervolgens met de Bosnische Serviërs in Pale.

De VN-vredesmacht UNPROFOR heeft begin
deze maand om meer troepen en materieel
gevraagd om in staat te zijn toezicht te houden
op de naleving van het huidige bestand.

Inmiddels begint de uitbreiding gestalte te
krijgen. Er is gemeld dat elf landen troepen en
materiaal hebben aangedragen. Pakistan bood
met 1350 soldaten en twintig waarnemers het
meeste aan. Nederland heeft voorlopig de
levering van vier helikopters met bijbehorend
personeel toegezegd.

Senator Dole heeft besloten dat de stemming
over zijn wetsvoorstel om het wapenembargo
tegen de Moslims stop te zetten, niet per direct
hoeft plaats te vinden. Hij verklaarde dat het
wetsvoorstel wel een hoge prioriteit heeft, maar
bronnen in Washington beweren dat Dole
onzeker is of zijn voorstel het wel haalt op dit
moment. Er is namelijk een sterke lobby op
gang gekomen tegen het voorstel van Dole. Eén
van de argumenten, die gebruikt worden, is: het
voorstel ondermijnt het huidige staakt-het-vuren
en de vredesonderhandelingen; Verder voorziet
een groot gedeelte van de Amerikaanse senaat
dat Amerikaanse troepen ingezet moeten
worden om de terugtrekking van VN-troepen te
verzekeren.

Volgens bronnen binnen de VN en de NAVO
zou' de VN-commandant in Bosnië, generaal
Rose, geheime strijdplannen van de NAVO
hebben willen geven aan de Bosnische Serviërs
in een poging om hun medewerking te krijgen.
Een woordvoerder van Rose verklaarde dal er
nog geen document van dien aard was
overhandigd. Het doel van een dergelijke actie
is niet echt duidelijk omschreven. Waarschijnlijk
was het de bedoeling om op deze manier de
Bosnische Serviërs tot concessies te dwingen
met betrekking tot de acceptatie van het
vredesplan van de contactgroep en het
bestandsakkoord (plan Carter). Sommige hoge
VN-functionarissen in Bosnië waren voor het
plan, andere daarentegen vonden het een
ernstige bedreiging van de veiligheid van hun
troepen.

Via de BBC is bekend geworden dat een naaste
medewerker van Karadzic heeft gedreigd met
een totale oorlog als de VN represailles zou
hebben uitgevoerd na de aanval van de
Bosnische Serviërs op het veilige gebied Bihac
(november 1994). De VN hebben sindsdien
NAVO-luchtaanvallen op Servische doelen
voorkomen.

De VN is begonnen met de voorbereidingen van
de terugtocht van 15 duizend blauwhelmen uit
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Kroatië. Volgens verwachting van hoge VN-
functionarissen za! de terugtrekking grote
problemen opleveren:
- de troepen kunnen tijdens de evacuatie
betrokken raken bij nieuwe conflicten tussen
Serviërs en Kroaten.
- De VN-troepen bewaken de zogeheten
'blauwe buffer' (zie kaartje). Bij terugtrekken is
het te verwachten dat de Kroaten en de Krajina
Serviërs proberen gunstige posities in de blauwe
buffer in te nemen. De VN zijn bang dat
schietpartijen in de buffer zullen escaleren tot
een nieuwe oorlog voordat de VN volledig is
teruggetrokken.
- De terugtocht is een ingewikkelde logistieke
operatie. Er zijn slechts een paar wegen die uit
het bergachtige gebied leiden. De VN houden
rekening met een klassiek truc: blokkades van
de wegen door vrouwen en kinderen. Desnoods
zal de VN gebruik moeten maken van traangas
en de wapenstok.
- De evacuatie van de VN-troepen zal door de
VN alleen geklaard moeten worden. Ze hoeven
niet te rekenen op steun van de NAVO, want
de NAVO wordt na de luchtaanval op het
vliegveld van Udbina als vijand beschouwd door
de Krajina Serviërs.
Het vertrek van de VN uit Kroatië is van
invloed op de situatie in Bosnië en met name de
situatie in de moslim enclave Bihac. De
voedselkonvooien voor de blauwhelmen en de
Moslims in Bihac gaan via Kroatië en de
Krajina. Als de VN vertrokken is uit Kroatië en
de Krajina kan de enclave alleen nog
bevoorraad worden door middel van droppings.
De handhaving van VN-troepen 'm de enclave
wordt dan onhoudbaar. De NAVO heeft
namelijk tot nu toe dergelijke droppings altijd
geweigerd, vanwege het gevaar dat de langzame
transportvliegtuigen het doelwit worden van
Servisch luchtafweergeschut.
Als gevolg van de dreigende situatie gaat de
NAVO een plan uitwerken voor de
terugtrekking van de VN-macht uit Bosnië.

De voorzitter van de OVSE, de Hongaarse
minister van Buitenlandse Zaken Kovacs, werd
op 21 januari in Sarajevo verwacht om aldaar
het 'Mcnsenrechlenbureau1 van de OVSE te
openen. Kovacs was in gezelschap van de
secretaris-generaal van de OVSE, de Duitse
diplomaat Höynck. De belangrijkste taak van de
OVSE in Sarajevo zal het opzetten van een
hulpsysteem voor slachtoffers van etnische
zuiveringen zijn.

De 'Commission on Global Governance' heeft
in een rapport (26 januari, 'Our Global
Neighbourhood') geadviseerd om de VN te
herstructureren om mondiaal beheer in de
toekomst te verzekeren. Volgens de commissie
zijn de VN niet voldoende uitgerust om in de
21ste eeuw leiding te geven aan de mondiale
gemeenschap. De commissie bestaat uit 28,
leden, waaronder de Nederlandse minister van
Ontwikkelingssamenwerking Jan Pronk.
Diverse commissies hebben in het verleden
aanbevelingen gedaan om het functioneren van
de VN te verbeteren, maar tot nu toe is van die
voorstellen weinig terecht gekomen. Minister
Pronk hoopt dit jaar op een doorbraak, omdat
er nu veel meer ontevredenheid is over de
werking van het VN-systeem, ook bij regeringen.
Ondanks de kritiek op de VN is de commissie
ervan overtuigd dat de VN een centrale rol
moet blijven vervullen, aangezien het het enige
forum is waar regeringen op voet van gelijkheid
met elkaar kunnen discussiëren.
Een aantal voorstellen ter verbetering zijn:
- Er moet een VN-vrijwilligerslcger komen van
maximaal tien duizend man, onder toezicht van
de V-raad;
- De samenstelling van de V-raad moei
veranderen. Er moeten vijf permanente leden
extra bijkomen: twee uit industrielanden, één uit
Azië, Afrika en Latijns Amerika en op den
duur moet het vetorecht van de oude vijf landen
verdwijnen;
- Instellen van een economische V-raad, zonder
veto-recht;
- De secretaris-generaal van de VN mag maar
één termijn aanblijven;
- De macht van het Internationale Gerechtbof
in Den Haag moet worden versterkt en er moet
een Internationaal Strafrechthof komen.

VN-TRIBÜNAAL:
NTR

VN-INCIDENTEN
In bovenstaande tekst zijn de belangrijkste
incidenten gedurende de afgelopen periode
beschreven. Hier volgt in het kort een
opsomming:
- de blokkade van het onder VN-toezicht
staande vliegveld bij Tuzla en de VN-militairen
in de directe omgeving.
- de schendingen van het bestand, met als
ernstigste schending de zware artillerie aanval in
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de Bihac-pocket.
- het niet meer verlengen van het VN-mandaat
door Kroatië, met grote gevolgen voor de VN-
vredesmacht aldaar.

NEDERLANDSE VN-MILÏTAIREN
Als gevolg van de opgelopen spanningen tussen
de BiH en de VRS aan de westelijke
confrontatielijn van de enclave Srebrenica,
moeten een aantal militairen van het Dutchbat
langer in de enclave verblijven. De commandant
van Dutchbat wil voor de zekerheid wat extra
mensen achter de hand hebben. De militairen
die achterblijven zullen hierdoor later dan
gepland naar huis terug keren.
De BiH blijft de Nederlandse militairen
beperking van bewegingsvrijheid opleggen. Het
is onmogelijk om de omgeving van een
observatiepost in het westen van de enclave te
inspecteren. In de omgeving van die
observatiepost zijn de spanningen tussen de BiH
en de VRS opgelopen.

De vervanging van 12 Infbat lumbl door 13
Infbat lumbl is in de afgelopen weken zo goed
als voltooid. Alle militairen van 12 Infbat zijn
inmiddels veilig thuis aangekomen. Op dit
moment is de opleiding van de militairen voor
Dutchbat 4 'Griffen' in volle gang. Dutchbat 4
zal bestaan uit militairen van 42 BLJ (Bat
Limburgse Jagers,' 41 Ltbrig uit Seedorf) plus
een Support Command. Ook het Support
Command zal gevuld worden met mensen uit
Seedorf, aangevuld met militairen uit andere
onderdelen van de KL.
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