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Bosnië-Herzegovina
De gevechten in Bosnië-Herzegovina lijken in hevigheid toe te nemen. Met name
de hoofdstad Sarajevo is weer het toneel van zware Servische artilleriebeschie-
tingen; er zijn aanwijzingen dat de Serviërs proberen de verbindingen tussen
het noordelijke en het zuidelijke deel van de stad (waar onder meer het vlieg-
veld is gelegen) onmogelijk te maken. Daarnaast was er sprake van Servische
aanvallen op de steden Bihac in het westen en Tuzla in het noordoosten van de
republiek. Kroatische eenheden zouden aanvallen uitvoeren op Trebinje en Stolac
iri het zuidoosten..

Persberichten van zowel Servische als Kroatische zijde melden dat één of twee
energiecentrales bij de stad Jajce, die vorige week is veroverd door Servische
eenheden, zijn beschadigd of mogelijk zelfs vernietigd. Een groot deel van
west-Bosnië, met inbegrip van de stad Banja Luka, is van deze centrales afhan-
kelijk. Indien de meldingen op waarheid berusten, zal de stroomvoorziening van
deze, vooral door Serviërs beheerste, gebieden daaronder lijden.

Onder invloed van de val van Jajce, die onder meer het gevolg was van gevechten
tussen Moslims en Kroaten, lijken deze gevechten nu ta zijn geluwd. Naar
verluidt hebben beide bevolkingsgroepen afspraken gemaakt voor samenwerking bij
de verdediging van Travnik, enkele tientallen kilometers ten oosten van Jajce,
waarvan wordt gevreesd dat het het volgende doelwit van de Serviërs zal zijn.

Het parlement van de "Servische" gebieden in Bosnie-Herzegovina heeft ingestemd
met de vorming van een gezamenlijke staat met de "Servische" gebieden in
Kroatië en mogelijk elders in het voormalige Joegoslavië. In dat kader heeft
het de Bosnisch-Servische onderhandelaars opgedragen de besprekingen in Geneve
r.e verlaten. De invulling van deze besluiten is evenwel opgeschort tot het
voorjaar en zal eerst bij referendum, aan de bevolking worden voorgelegd.

De Servische onderhandelaars hebben gesteld toch te zullen blijven deelnemen
aan de vredesbesprekingen. Hun leider Karadzic heeft echter onderstreept dat,
als de besprekingen gevoerd worden op basis van het vorige maand door Vance en
Owen gepresenteerde ontwerp voor een Grondwet voor Bosnië.-Herzegovina, dat
uitgaat van opdeling in een tiental kantons langs andere dan etnische lijnen,
de opdracht van het Bosnisch-Servische parlement alsnog zal worden uitgevoerd.
Vermoedelijk houdt de opstelling van Karadzic vooral verband met de ftandamente-
Ie tegenstelling tussen het streven naar aaneensluiting van alle Servische
gebieden in het voormalige Joegoslavië en het behoud van de {internationaal
erkende) eenheid van Boanië-Herzegovina. Het formeel beëindigen van de Servi-
sche deelname aan de onderhandelingen zou een internationale veroordeling tot
gevolg hebben. Daarom wil Karadzic in de huidige omstandigheden geen enkele
optie uitsluiten. Wel wijzen zijn uitlatingen erop dat hij momenteel de kansen
op succes voor de vredesbesprekingen wil minimaliseren.

Bosnische Moslims hebben door UNICEF aangevoerde hulpgoederen teruggestuurd,
omdat zij waren vervaardigd in Servië. Hiermee zou UNICEF tevens het embargo op



handel met Servië hebben geschonden. Inmiddels is bevestigd dat het door UNICEF
verzochte bestand van een week geen stand heeft gehouden.

Servië/Montenegro
Eerder deze week heeft het federale parlement een motie van wantrouwen behan-
deld tegen federaal premier Panic. Volgens de motie zou Panic met name ten
tijde van de vredesconferentie in Londen zijn bevoegdheden hebben overschreden
en de belangen van "Joegoslavië" hebben veronachtzaamd. De motie was reeds
geruime tijd geleden ingediend door de extreem-nationalistische SRS, informeel
ook aangeduid als de "Chetniks". In het federale lagerhuis, waar de SRS en de
socialisten de overgrote meerderheid bezitten, is de motie aangenomen, maar
later in de week heeft het hogerhuis, waarin Servië en Montenegro ieder 20
afgevaardigden hebben benoemd, de motie verworpen.

Hoewel de stemming geheim was, lijdt het weinig twijfel dat vooral de Montene-
grijnse afgevaardigden Panic hebben gesteund. Deze gang van zaken vormt tot nu
toe de duidelijkste indicatie van de groeiende: onenigheid tussen Servië en
Montenegro. Montenegrijnse politieke leiders hebben reeds geruime tijd onvrede
geuit met de dominante positie en conservatieve opstelling van Servië.

Met de^e uitslag is voor de tweede waal een poging mislukt om Panic van zijn
functie te ontheffen. Het was echter voor het eerst dat de Servische socialis-
ten zich massaal voor een dergelijke motie uitspraken en daarmee het bestaan
van een machtsstrijd tussen henzelf en Panic bevestigden. Overigens is het
onjuist om te stellen dat de uitslag een zware nederlaag is voor Milosevic. De
socialisten hebben slechts gebruik- gemaakt van een reeds in behandeling zijnde
motie van de SRS om hun oppositie tegen de premier te uiten.

Overigens heeft het lagerhuis het recht- aan te dringen op een nieuwe stemming,
waarin het veto van het hogerhuis kan worden doorkruist. Vermoedelijk zullen de
socialisten het initiatief, hiertoe overlaten aan de SRS. Het is echter verre
van zeker dat de procedure een vervolg krijgt. Dit houdt verband met het feit
dat op 20 december op alle niveaus vervroegde verkiezingen zullen worden
gehouden. Het Servische parlement heeft wetten aangenomen die parlements- en
presidentsverkiezingen mogelijk maken op die datum, waarop ook op federaal en
Montenegrijns niveau algemene verkiezingen, zullen worden georganiseerd. Moge-
lijk beogen de socialisten bij die gelegenheid de positie van Panic te onder-
graven, mede gezien hun beheersing van de massamedia en het feit dat Panic geen
partijorganisatie achter zich heeft. Mogelijk worden zij hierbij gesteund door
de SRS, die in het federale parlement regelmatig de zij Se van de socialisten
kiest. Toch is het, gezien de tanende populariteit van Milosevic, onwaarschijn-
lijk dat de socialisten hun huidige positie in het parlement na deze verkiezin-
gen zullen kunnen continueren.

Het lagerhuis heeft, gelijktijdig met de motie van wantrouwen, ook een aantal
resoluties aangenomen die het beleid van Panic en de eveneens hervormingsgezin-
de president Cosic veroordeelden. Opmerkelijk was met name de resolutie die
stelde dat de erkenning van Kroatië, die recentelijk door Panic was voorge-
steld, geen betrekking kan hebben op de "Servische11 gebieden in die republiek.
Hiermee keert, het federale parlement zich- niet aileen tegen de opstelling van
de EG en de VN, die unilaterale veranderingen in de grenzen, van (voormalige)
deelstaten afwijzen, maar geeft het impliciet steun aan de Servische autoritei-
ten in Kroatië en hun pogingen tot het vormen van een gezamenlijke Servische
staat, Dit vormt een indicatie dat de Servische socialisten instemmen met de
vorming van zo'n staat.
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Overigens werd ook het eventuele herstel van de autonomie van de Servische
provincie Kosovo afgewezen. Dit bevestigt eerdere uitlatingen van conserva-
tief -socialistische zijde. Het vormt echter mogelijk eveneens een reaktie op
het feit dat de internationals onderhandelaars Vance en Owen. vorige weeèt. het
herstel van de autonomie van Kosova een voorwaarde hadden genoemd voor ophef-
fing van de sancties tegen "Joegoslavië".

Onlangs is er een bijeenkomst gehouden van ongeveer 20 Servische oppositiepar-
tijen. Daarbij kwam de vraag aan de orde kwam of zij de kamende verkiezingen
moeten boycotten, zoals bij vorige gelegenheden. Velen zijn van mening dat de
omstandigheden nog altijd in het voordeel van. de socialisten werken, hetgeen in
hun visie vóór een boycot spreekt. Anderen; erkenden echter dat noch de Servi-
sche bevolking, noch de internationale publieke opinie een dergelijke boycot
zouden goedkeuren. Sen definitief oordeel zal waarschijnlijk worden genomen in
het kader van DEPOS, het samenwerkingsverband- van een aantal oppositiepartijen
dat de afgelopen zomer verantwoordelijk was voor grootschalige demonstraties
tegen het socialistische bewind.

Een leider van de Moslinrmeerderheid in het. Servisch-Montrenegrijnse district
Sandzak heeft gesteld dat er "geen macht in de wereld is" die Sandzak binnen.
Joegoslavië kan houden. Als reden noeade- hij dat de Moslims een "vernietiginga-
oorlog" is opgelegd. Opmerkelijk was dat hij de mogelijkheid opperde dat
Sandzak zich in bepaalde omstandigheden zou kunnen aansluiten bij Bosniê-
Herzegovina. Hij sprak in dat. kader zijn steun uit voor de Bosnische regering.

Kroatië ______
4BflH_BHHM-̂ VR blijft melding maken van versterking van de. Kroatische
eenheden ten noorden van het schiereiland Prevlaka. Bovendien hebben de Kroati-
sche autoriteiten de bewegingsvrijheid van de missie aanzienlijk beperkt. Dit
wijst erop dat de Kroaten rekening blijven houden met eventuele gevechten in
deze regio.

De bevelhebber van de Servische strijdkrachten in Bosnië-Herzegovina, de
voormalige JNA-generaal Mladic, heeft tegenover leden, van de EG-misaie gesteld
bereid te zijn tot een ontmoeting met de commandant, van de Kroatische troepen
in Dalmatië, Bobetko. Het ligt voor de hand te veronderstellen dat dit voorstel
betrekking heeft op de situatie rond Prevlaka- Bobetko heeft echter een derge-
lijke ontmoeting afgewezen.

Ook in UNPA-oost maakt (••••••fc melding van spanningen. Deze worden veroor-
zaakt door de aanwezigheid van grote aantallen Kroatische vluchtelingen uit de
UNPA, die het recht opeisen naar hun woonplaatsen, terug te keren.. Het afgelopen
weekeinde heeft een aantal van deze vluchtelingen een deatonstratie georgani-
seerd in de hoofdstad van oost-Slavonië, Osijek.

Conclusie/vooruitzicht
Onder invloed van de verder verhevigd gevechten in grote delen van Bosnië-
Herzegovina lijken de gevechten tussen Moslims, en Kroaten te zijn geluwd. De
Serviërs in Bosnië, Kroatië en "Joegoslavië" hebben recentelijk bevestigd te
blijven streven naar een Groot-Servische staat. Met name. de Servische onderhan-
delaars in Genève zijn echter nog niet bereid, de. besprekingen formeel te
beëindigen uit. vrees voor de internationaal-politieker consequenties..

Een poging van de Servische nationalisten en socialisten om federaal premier
Panic van zijn functie te ontheffen., is vooralfl.na.gr mislukt. Hoewel het mogelijk
is dat deze procedure een vervolg zal krijgen., die alsnog tot de val van Panic



leidt, is het ook mogelijk dat de politieke tegenstanders van Panic de voor 20
5ecemL>er A,s, uitgeschreven algemene verkiezingen zullen afwachten. Overigens
is het zeker niet uitgesloten dat deze verkiezingen een aantasting van de
parlementaire machtsbasis van de socialisten opleveren.

De militaire situatie in Kroatië is eveneens gespannen. Zowel rond het schier-
eiland Prevlaka als in UHPA-oost is een opleving van gevechten mogelijk..


