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HET JOEGOSLAVISCHE LEIDERSCHAP NA

Overeenkomstig de wens van partijleider en president zal Joego-

slavië na zijn dood bestuurd worden door een collectief leiderschap

belichaamd in het partijpresidium en het staatspresidium, waarin de

leden bij toerbeurt de leidende functies vervullen. Deze constructie,

die sinds 19?8 is doorgevoerd, sluit althans formeel de mogelijkheid

van één enkele opvolger uit.

Het partijpresidium, waarvan voor het leven voorzitter ist telt vier-

entwintig, leden van wie momenteel optreedt als vice-voorzitter

en als secretaris. Het negen leden tellende staatspresidium,

eveneens tot aan zijn dood door voorgezeten, heeft op dit moment

als vice-voorzitter en als secretaris-generaal. Wan-

neer overlijdt zullen genoemde vice-voorzitters automatisch voorzit-

ters worden, doch slechts voor de tijd van hun oorspronkelijke ambts-

termijn. Indien thans zou overlijden zou tot mei van dit

jaar als voorzitter van het staatspresidium (staatshoofd) mogen optreden

en tot oktober als voorzitter van het partijpresidium (partij-

leider) * ). Beide functies mogen niet meer in één persoon verenigd worde]

terwjjl de ambtstermijnen voortaan slechts een jaar mogen belopen.

Toen de gedachte van het collectieve leiderschap uitwerkte, stelde

hij uitdrukkelijk daarmee een machtsstrijd van carrièremakers te willen

uitsluiten. Het collectieve leiderschap moet o.a. door het principe van

roulatie der ambten, juist de cumulatie van macht bij een persoon voor-

komen. Nu het collectieve leiderschap vermoedelijk al op korte termijn

zonder zal moeten functioneren, blijken er echter nog steeds machts-

concentraties binnen de beide toporganen te bestaan, die een machtsstrijd

op korte of langere termijn niet ondenkbaar maken. Dat rechtvaardigt bij-

zondere aandacht voor enkele toonaangevende personen, die na het heen-

gaan van op grond van hun functie of invloed, een belangrijke rol

lijken te gaan spelen.

trad reeds in 1933 toe tot de commu-

nistische partij en werkte zich tijdens de Tweede Wereldoorlog op tot

secretaris van het centraal comité van Kroatië. Na de oorlog werd hij

) Volgens het roulatie-principe zal opgevolgd worden door
, die deel uitmaakt van zowel het partij- als het staats-

presidium en bovendien lid is van de Nationale Verdedigingsraad en
het centraal comité van de republiek Bosnië-Herzegovina.
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de eerste premier van de republiek Kroatië en in 195̂  werd hij lid van het

Executief Comité TBQde -communistische partij. Sedertdien bekleedde hf topfuncties
in partij en staat en verdiende hij ook zijn sporen op het internationale

vlak. Momenteel is hij niet alleen lid van het partij- en staatspresi-

diura en van het centraal comité van Kroatië, maar ook voorzitter van

de Federale Raad voor de Bescherming van de Constitutionele Orde, in

welke hoedanigheid hij de supervisie heeft over de veiligheidsdiensten

en de politie.

staat bekend als een vertrouweling van en geldt als een be-

kwaam en gematigd politicus. Hij zal dan ook nog een belangrijke rol

kunnen spelen, al staat aijn slechte gezondheid hem daarbij in de weg.

sloot zich pas in 19̂  aan bij de parti-

zanen en trad ook pas relatief laat toe tot de partij. Lange tijd was hij

politiek aktief in de strijdkrachten en leidde hij de Hogeschool voor Par-

tijkaders in Ljubljana. De zuiveringen, die volgden op de ernstige crisis

in december 1971 deden zijn ster plotseling rijzen. In 1972 verwierf hij

de zeer belangrijke functie van partijsecretaris, welke h^ tot mei 1979 be-

kleedde. Op dit moment is hij lid van het partijpresidium, de Federale

Raad voor de Bescherming van de Constitutionele Orde en het centraal comi'

té van Slovenië.

wordt algemeen beschouwd als een vooraanstaand ideoloog en zeer

kundig politicus, ̂ et is niet duidelijk waarom hij destijds aftrad als

partijsecretaris, een functie die hem lange tijd leek te predisponeren

als potentiële opvolger van . Aangenomen wordt dat hij sedertdien

veel aandacht heeft besteed aan het versterken van zijn positie in

Slovenië.

trad in 1939 toe tot de partij en was

vooral aktief in de autonome provincie Voïvodina, maar later ook in

Servië. Sedert maart 1969 zetelde hij in de hoogste partijorganen en

sinds 197̂  ook in het staatspresidium. In oktober 1979 werd hij vice-

voorzitter van het partijpresidium.

lijkt zijn voornaamste betekenis te ontlenen aan het feit dat

hij in de huidige overgangsfase vice-voorzitter is van het partijpresidium.

Deze functie zal hij evenwel in oktober a.s. moeten opgeven.
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werd in 19̂ 2 partijlid. Na de oorlog

- hij verwierf zich academische titels in het recht, de economie en de

politicologie - bekleedde hij in Kroatië diverse ministerfuncties in de

economische sfeer, in welke sector hij in 1962 ook het federale niveau

bereikte. Zijn loyaliteit tijdens de crisis in 1971 verklaart waarschijn-

lijk zijn benoeming in 197̂  tot partijsecretaris van het centraal comité

van Kroatië. In 1978 werd hij lid van het federale partijpresidium en in

mei 1979 volgde hij op als partijsecretaris binnen dat lichaam.

is op dit moment vooral van belang door zijn functie van

partijsecretaris, welke in oktober 19&1 eindigt. Een zwak punt voor zijn

carrière is het gemis van een echte eigen achterban in Kroatië. Hij be-

hoort namelijk tot de Serven uit de Kroatische Lika, die weliswaar als

trouwe -aanhangers en orthodoxe dogmatici bekend staan, maar die in

Kroatië niet erg populair zijn.

trad reeds in 1935 toe tot de par-

tij en werkte zich in Macedonië op tot lid van het centraal comité en

premier. In het recente verleden verwierf hij het lidmaatschap van het

federale partij- en staatspresidium en van de Federale Raad voor de

Bescherming van de Constitutionele Orde', zijn plaats in het partij-

presidium moest hij opgeven, toen hij in 1979 vice-voorzitter van het

staatspresidium werd.

staat bekend als een trouwe volgeling van en draagt de

titel van "Nationale held". Ook hij lijkt echter zijn betekenis voorname-

lijk te ontlenen aan zijn huidige roulatie functie, die van vice-voor-

zitter van het staatspresidium, waaraan reeds in mei a.s. een einde zal

komen.

werd in 19̂ 1 partijlid en bouwde een

militaire carrière op die in 1970 bekroond werd met de hoogst bereikbare

rang van generaal van het leger (de maarschalDSrang is alleen voor

weggelegd). Ook in de politiek bracht hij het ver. Sedert 1967 is hij

minister van Defensie, wat hem o.a. ook in de Nationale Verdedigingsraad

bracht, terwijl hij sedert 1969 tevens lid is van het partijpresidium.

wordt beschouwd als een trouw aanhanger van , van wie wordt

aangenomen dat hij geen radicale inbreuk op diens erfenis zal dulden.

Hij dankt zijn indrukwekkende machtspositie vooral aan het leger, dat

als een van de weinige centrale instituties tot de belangrijkste machts-

factoren in den lande behoort.
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Andere potentiële sleutelfiguren zijn :

: premier, lid van het partij-

presidium, het centraal comité van Montenegro, de Nationale Verdedigings-

raad en het Federaal Executief Comité;

: generaal, sedert juni 1979 secretaris-

generaal van het staatspresidium, voorheen vice-minister van Defensie

onder ;

: lid van het partijpresidium en

het centraal comité van Macedonië, geldt als expert op het gebied van de

internationale partijbetrekkingen maar heeft te kampen met een zwakke

gezondheid;

: generaal, minister van Binnenlandse

Zaken, lid van de Nationale Verdedigingsraad, De Federale Raad voor de

Bescherming van de Constitutionele Orde en het centraal comité van Bosnië-

Herzegovina;

: chefstaf, voormalig admiraal, lid van het

centraal comité van Kroatië;

: lid van het partijpresidiura en het cen-

traal comité van Bosnie-Herzegovina;

: lid van het partijpresidium, het centraal

comité van Servië en de Nationale Verdedigingsraad, heeft veel ervaring

op het gebied van de internationale betrekkingen maar heeft problemen met

zijn gezondheid.

: lid van het partij- en staatspresidium

en het centraal comité van Servië.

Nu nog wel leeft maar niet langer in staat is te regeren, is het

collectieve leiderschap in wezen al in werking getreden.
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BEZORGDHEID IN JOEGOSLAVIË OVER DE MOSLEMS

Bij de vele problemen en tegenstellingen, die het multinationale

Joegoslavië reeds kent, lijkt zich nog weer een nieuwe te gaan voegen.

De inheemse moslems, die sinds de Tweede Wereldoorlog nooit voor

serieuze problemen hebben gezorgd, lijken onder invloed van de ontwik-

kelingen in de Islamitische wereld en in Iran in het bijzonder de auto-

riteiten in Belgrado zorgen te gaan baren. Enkele recente stappen van

de Joegoslavische autoriteiten wijzen erop dat deze de moslem-gemeen-

schap als een potentiële bron van binnenlandse onrust zijn gaan beschou-

wen.

ZWAARTEPUNT BOSNIE-HERZEGOVINA

Hoewel moslerns er in Joegoslavië leven is niet precies bekend, maar een

westerse waarnemer schat hun aantal op 3,5 tot ̂  miljoen op een totale

bevolking van ruim 22 miljoen 1) . Naast hun aantal is vooral hun geogra-

fische spreiding van belang, want in overgrote meerderheid wonen zij in

het zuidelijke deel van het land, met name ook in de republiek Bosnië-

Herzegovina. De Moslems in laatstgenoemde republiek zijn van Slavische

origine, terwijl zij elders in Joegoslavië een Turkse of Albanese achter-

grond hebben. De oorspronkelijk Slavische cultuur van de raoslems in

Bosnie-Herzegovina is echter vervaagd onder invloed van de islam en in

feite herinnert nu alleen nog hun taal - Servisch of Kroatisch - aan

hun etnisch verleden. Niettemin begonnen tegen het einde van de jaren

zestig zowel de Serven als de Kroaten in Bonië-Herzegovina de moslemgroep

te rekenen tot hun nationaliteit om op die manier tot "staatsvolk" in de

republiek te kunnen worden verheven 2). De autoriteiten vreesden deze

rivaliteit tussen Serven en Kroaten en dachten bij de volkstelling van

1971 een eenvoudige oplossing gevonden te hebben door een aparte "moslem"

nationaliteit in te voeren krachtens culturele maatstaven. Ongeveer 1,7

miljoen Joegoslaven bleken zich tot deae "nationaliteit" te willen beken-

nen 3), van wie er 1,5 miljoen in Bosnie-Herzegovina woonachtig waren.

De concentratie in deze republiek bleek van een zodanige omvang, dat

1 ) in Frankfurter Allgeraeine, 22-5-1979

2 ) Staatsvolk is die nationaliteit in een republiek, die meer dan de
helft van de inwoners uitmaakt; Bosnie-Herzegovina kent tot dusverre
niet zo'n meerderheidsnationaliteit.

3 ) schat dit aantal nu op circa 2 miljoen (Frankfurter Allgemein
5-2-1980)
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gowel de Serven als de Kroaten in aantal werden overtroffen 't). Bij de

volgende volkstelling in 1981 zullen de moslems hier dan ook vrijwel

zeker tot 'fetaatsvolk" uitgroeien, wat hen de mogelijkheid biedt de

republiek hun stempel op te drukken. Deze ontwikkeling zal ongetwijfeld

tot spanningen met de andere bevolkingsgroepen leiden.

DE HOUDING VAN DE AUTORITEITEN

Reeds in 1975 constateerde de Joegoslavische socioloog een ople-

ving van "nationalisme" onder de moslems 5) • Deze waarneming had kennelijk

vooral betrekking op de rcoslems in Bosnië-Herzegovina, waar de combinatie

van vervagende Slavische achtergrond en religieuze opbloei een goede

voedingsbodem vormt voor een groeiend moslem-zelfbewustzijn. De autori-

teiten hebben dat zelf in de hand gewerkt met de invoering van een aparte

"moslem"-nationalitéit. Bovendien, hebben zij de moslems nauwelijks be-

perkingen opgelegd in hun contacten met geloofsgenoten elders, die het

risico van een religieus reveil in zich dragen 6). Een verklaring voor

deze tolerante houding is vermoedelijk het feit dat de moslemleiders zich

tot nog toe nooit voor nationalistische doeleinden hebben laten gebruiken»

waarvan andere religieuze leiders zoals bijvoorbeeld de Hoorns-Katholieke

geestelijken in Kroatië wel beticht worden. Een ander motief vormen de

betrekkingen met de islamitische landen, die zich het lot van de moslem

in Joegoslavië zouden kunnen aantrekken. Deze landen zijn voor Belgrado

van groot belang vanwege hun rol in de Beweging der Niet Gebonden Landen

en vanwege hun betekenis voor de olie-leverantie. Hoewel de Joegoslavisch

moslems soennieten zijn en geen shiïten, zoals de volgelingen van

, mag de mogelijkheid niet uitgesloten worden dat het religieuze

revfiil in de Joegoslavische moslemgemeenscha^ in navolging van Iran een

politiek karakter gaat aannemen. Deze overvegingtversterkt door een algemen

vrees voor religieus fanatisme, lijkt de Joegoslavische autoriteiten te

hebben bewogen tot een hardere houding en straffere maatregelen.

*f ) De verklaring van dit verschijnsel is dat de vervreemding van de
oorspronkelijke cultuur vooral in Bosnië-Herzegovina speelt, terwijl
de moslems zich elders als Turk of Albanees zijn blijven beschouwen.

5 ) in Vjesnik (Zagreb), 5-2-1975

6 ) In de jaren zeventig maakten vele moslems de pelgrimage naar Mekka,
terwijl ook velen in het buitenland de Koran bestudeerden; zij vormden
de schakel met de ontwikkelingen in de islamitische wereld.
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RECENT OPTREDEN VAN BE AUTORITEITEN

In het najaar van 1979 werd duidelijk dat Belgrado moeilijkheden met de

moslemgemeenschap duchtte en daarom een campagne van beperkte omvang

startte die vooral preventief bedoeld leek.

Zo kreeg de moefti van Belgrado in oktober j.l. het verwijt te horen dat

hij door een toespraak in Bosnië-Herzegovina de pan-islamitische gedachte

gepropageerd en de federatieve eenheid ondermijnd had 7). Kort daarna

prees persoonlijk de autoriteiten van de republiek wegens hun op-

treden tegen "subversieve aktiviteiten van bepaalde klerikale kringen"

en dreigde hij met maatregelen 8). In de polemieken ging de eerdergenoem-

de socioloog het verst door de verbreiding van de "ideologie" van

in Joegoslavië scherp te veroordelen. Naar zijn mening kon

"religieus" socialisme nooit "echt" zijn, waarmee nog eens onderstreept

werd, dat het niet slechts gaat om een louter religieuze aangelegenheid

maar ook om een ideologisch en politiek verschijnsel 9).

Het Sowjetingrijpen in Afghanistan en de ziekte van leidden rond de

jaarwisseling tot een crisissfeer, die ook doorgewerkt lijkt te hebben

in de aanpak van het moslemprobleem. Begin januari waren er berichten ove3

arrestaties Van moslemleiders, die " 's ideologie" zouden hebben

verspreid 10). In dezelfde periode werd ook melding gemaakt van de ver-

vanging van de hoofdredacteur van het mosleraorgaan "Preporod", die al

eerder met de autoriteiten in conflict gekomen was 11). Kort hierop lijken

de Joegoslavische leiders van taktiek te zijn veranderd en zich juist wee

verzoenend ten opzichte van de moslems te zijn gaan opstellen. Zo gaf

BAKARIC, lid van het partij- en staatspresidium, openlijk toe dat er met

name ten aanzien van de moslems in Bosnië-Herzegovina fouten waren ge-

maakt 12) . V/at hierbij steeds opvalt is de bijzondere aandacht voor

7 ) Politika, 29-10-1979. Le Monde, 19-2-1980

8 ) in Frankfurter Allgemeine, 5-2-1900. Le Monde, 19-2-1980

9 ) in Start (Zagreb), 26-11-1979

10) Le Monde (19-2-1980) meldde dat ze na een waarschuwing weer in vrijhei
werden gesteld.

11) in Frankfurter Allgemeine, 5-2-1980

12) NRG, 23-1-1980
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deze republiek, die blijkbaar door Belgrado als een groot probleemgebied

wordt beschouwd.

CONCLUSIE

De Joegoslavische autoriteiten zien in de ontwikkelingen binnen de raoslem-

gemeenschap van hun land kennelijk reële gevaren.

Gelet op de ontwikkelingen in de raoslemwereld als geheel moet worden ver-

wacht dat de islam in Joegoslavië voorlopig alleen nog maar aan aanhang

zal winnen. Deze religieuze opleving is een uitdaging van de heersende

ideologie en kan in de toekomst ook politieke konsekwenties krijgen.

Op korte termijn lijkt de situatie in Bosnie-Herzegovina de meeste zorgen

te wekken. De Serven en Kroaten zullen daar geconfronteerd worden met

een moslemsuprematie, die tot aanzienlijke spanningen kan leiden. Met name

wat deze republiek aangaat zal het van groot belang zijn of en zo ja, in

welke mate, de mosleras hun religieuze denkbeelden politiek gestalte willen

gaan geven 13 ).

13 ) Volgens het jaarrapport over 19?8 van het ministerie van Buiten-
landse Zaken had Bosnie-Herzegovina 4.100.000 inwoners, van wie
er 5,2& in het buitenland werkzaam zijn (dat is 22,7# van het totale
aantal Joegoslavische gastarbeiders).


