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(Afgesloten 171400 MAR 1994)

Bosnië-Herzegovina
Op 18 maart a.af, zal i%i Washington een overeenkomst worden getekend tussen
vertegenwoordigers van de Bosnische Kroaten en Moslims. Daarin leggen zij vast
dat tussen de door beide bevolkingsgroepen gedomineerde gebieden een federatie
zal worden gevormd. Het ligt in de bedoeling dat deze federatie vervolgens een
confederatief staatsverband zal aangaan met de republiek Kroatië. De Bosnische
president Izetbegovic heeft verklaard dat de federatie uit zeven tot negen
kantons zal bestaan. De opperbevelhebber van de Bosnische (Moslim-)troepen heeft
aangegeven dat het in de bedoeling ligt zijn eenheden met die van de Bosnisch-
Kroatische strijdkrachten (HVO) te integreren tot een gezamenlijke strijdmacht.
Overigens hebben diverse functionarissen ook aangegeven dat de afspraken nog
nader uitgewerkt dienen te worden. Eén van de belangrijkste punten van onenig-
heid zou de afbakening betreffen van de kantons waaruit de federatie zou moeten
bestaan. Ook over het tijdschema waarin de principe-afspraken moeten worden
gerealiseerd, lijkt nog geen zekerheid te bestaan.

Deze ontwikkeling is opmerkelijk, omdat er tot voor kort onoverkomelijke
tegenstellingen leken te bestaan tussen beide bevolkingsgroepen. Hoewel nog
onvoldoende details bekend zijn met betrekking tot het gemelde akkoord, lijkt
het de Moslims mogelijkheden te bieden om in centraal-Bosnië een economisch
levensvatbaar staatsverband in stand te houden. De kans dat de Moslims dit doel
zelfstandig met militaire middelen zouden kunnen afdwingen, was uiterst klein.
Ook hebben de Moslims zich kennelijk gerealiseerd dat hun pogingen om een
vergroting van de buitenlandse militaire betrokkenheid bij het conflict te
bewerkstelligen tot op heden vruchteloos zijn geweest en ook in de toekomst
weinig kans van slagen zouden hebben. Vermoedelijk ligt daarin de reden dat zij
hebben ingestemd met toenadering tot de Kroaten.

De overeenkomst met de Moslims heeft voor de Kroaten diverse voordelen. Waar de
HVO tot voor kort moest vrezen dat de Moslims op het punt stonden de Kroatische
enclaves in centraal-Bosnië rond Vitez en Kiseljak te veroveren, wordt een
dergelijk ontwikkeling door een akkoord met de Moslims voorkomen. Zoals bekend
heeft de Kroatische politieke leiding zich gedwongen gezien de militaire
assistentie aan de HVO aanzienlijk te vergroten om de val van deze enclaves te
voorkomen. Onder invloed daarvan was zelfs gedreigd met internationale sancties
tegen Kroatië. Het genoemde akkoord met de Moslims sluit ook vrijwel uit dat
dergelijke sancties alsnog worden afgekondigd.

Onzeker blijft of de Kroaten hun strategische doelstellingen in Bosnië-Herzego-
vina hebben bijgesteld, dan wel uit tactische overwegingen hebben ingestemd met
de vorming van een federatie met de Moslims. Denkbaar is dat hun instemming met
name bedoeld is om hun positieve opstelling ten opzichte van het vredesproces te
illustreren en dat zij, wanneer meer duidelijkheid zal bestaan over de overle-
vingskansen van de Bosnische federatie en de toekomstige Servisch-Kroatische
betrekkingen, hun samenwerking met de Moslims in dat licht zullen heroverwegen.
Ook is denkbaar dat zij erop hopen dat de Kroaten in de federale regering (die



op basis van pariteit gevormd zal worden) in staat zullen zijn alle tegen de
Kroatische belangen gerichte maatregelen te voorkomen.

Als gevolg van het akkoord tussen de Moslims en Kroaten komen de Bosnische
Serviërs onder toenemende politieke druk om in ieder geval territoriale conces-
sies te doen aan de te vormen federatie, en mogelijk daarvan zelfs deel uit te
gaan maken. De Bosnisch-Servische leiding lijkt onzeker over de te volgen koers.
Parlementsvoorzitter Krajisnik heeft gesteld dat de Bosnische Serviërs bereid
zijn te overleggen over het afstaan van gebied aan de te vormen federatie, maar
Izetbegovic heeft reeds gesteld dat het door Krajisnik genoemde percentage (17%)
in zijn visie onvoldoende is. De Bosnisch-Servische politiek leider Karadzic
heeft zelfs aangegeven bereid te zijn toetreding tot de federatie te overwegen,
maar hij stelde als voorwaarde dat de Bosnische Serviërs recht zouden hebben op
"bijzondere betrekkingen" tot Servië. Karadzic1s plaatsvervanger Koljevic heeft
daarentegen gesteld dat de Serviërs slechts met het akkoord van Washington
zullen instemmen indien zij het recht krijgen zich bij Servië aan te sluiten.

Er zijn aanwijzingen dat de Bosnisch-Servische militaire leiding, met name
opperbevelhebber Mladic, gekant blijft tegen het prijsgeven van veroverd gebied
aan de Moslims en Kroaten. Volgens onbevestigde berichten zou Mladic op grond
van dit verzet inmiddels ontslagen zijn. Het is niet uitgesloten dat dit bericht
juist is, omdat Mladic door zijn harde opstelling geldt als een obstakel voor
het vredesproces. Anderzijds geniet Mladic onder de Bosnisch-Servische bevolking
en in Servië zelf relatief veel aanzien. Betwijfeld moet worden of Karadzic het
ontslag van Mladic kan afdwingen zonder steun vanuit Belgrado. Indien Mladic
inderdaad ontslagen is, moet worden aangenomen dat de Servische president
Milosevic deze stap heeft gesteund in de hoop dat daardoor opheffing van de
internationale sancties tegen "Joegoslavië" dichterbij kan worden gebracht.

De afgelopen dagen hebben de Serviërs hun aanvallen op enkele Bosnische steden
(zoals Bihac en Maglaj) aanzienlijk geïntensiveerd. Dit kan worden gezien als
een poging de militaire situatie dermate te destabiliseren dat daardoor de
toenadering tussen Moslims en Kroaten kan worden doorkruist. Ook is denkbaar dat
zij hopen terreinwinst te behalen teneinde hun onderhandelingspositie ten
opzichte van Moslims en Kroaten te verbeteren. Overigens zijn er ook aanwijzin-
gen dat dergelijke beschietingen, in ieder geval bij Bihac, deels kunnen worden
toegeschreven aan pogingen om UNPROFOR ervan te weerhouden effectief toezicht te
houden op de omgeving, waardoor zwarte handel en smokkel bemoeilijkt zouden
worden.

De bevelhebber van de Bosnisch-Servische strijdkrachten in noordoost-Bosnië
heeft ten overstaan van leden van de EU-waarnemersmissie in Bosnië-Herzegovina
melding gemaakt van troepenverplaatsingen van zowel Moslims als Kroaten vanuit
centraal-Bosnië naar het noorden. Hij stelde te vrezen voor een gecombineerd
offensief in de richting van de rivier Sava, die in het noorden de grens vormt
tussen Bosnië-Herzegovina en Kroatië, bij Brcko. Toegang tot de Sava was één van
de door de Moslims geformuleerde hoofddoelen. Een offensief in die richting zou
de belangen van de Serviërs aanzienlijk bedreigen, omdat de verbinding tussen de
door hen gedomineerde gebieden in het oosten en het westen van Bosnië-Herzegovi-
na (en derhalve tussen Servië enerzijds en Banja Luka en Knin anderzijds) wordt
gevormd door een smalle corridor bij Brcko. Het vormt een strategisch belang van
de Kroaten om deze corridor af te sluiten, omdat het bestaan van deze corridor
de (militaire) bevoorrading van de Kroatische Serviërs vanuit "Joegoslavië"
mogelijk maakt en de kansen op herstel van het Kroatische gezag over de "Servi-
sche" gebieden verkleint.

Volgens de Russische onderminister van Buitenlandse Zaken Churkin blokkeren de
Bosnische Moslims de openstelling van het vliegveld van Tuzla. Zoals reeds



eerder gemeld, hebben de Bosnische Serviërs bezwaar aangetekend tegen heropening
van dit vliegveld, waarbij met name als argument werd gebruikt dat de Moslims
het zouden kunnen gebruiken voor wapentransporten. Rusland heeft daarop aangebo-
den Russische waarnemers op Tuzla te stationeren. Volgens Churkin hebben de
Bosnische Serviërs onder die voorwaarde met de heropening van het vliegveld
ingestemd. Vermoedelijk zijn de Moslims met name gekant tegen de groeiende rol
van Rusland in het Bosnische conflict. Reeds eerder hebben zij de vrees uitge-
sproken dat Russische waarnemers in de praktijk een pro-Servische opstelling
kiezen. Overigens is niet uitgesloten dat de Moslims inderdaad zullen proberen
wapens te leveren aan hun praktisch geïsoleerde eenheden rond Tuzla.

Internationale vredesinspanningen
De regeringen van de VS en Rusland hebben de verwachting uitgesproken dat binnen
afzienbare tijd overeenstemming worden bereikt over een alomvattend vredesak-
koord voor Kroatië en Bosnië-Herzegovina. Naar verluidt zal dit akkoord geba-
seerd zijn op het bovenvermelde akkoord tot vorming van een federatie van de
Moslims en Kroaten in Bosnië-Herzegovina en op erkenning door "Joegoslavië" van
de internationaal erkende grenzen van Kroatië. In ruil zouden de Bosnisch-Servi-
sche gebieden het recht krijgen een "losse unie" te sluiten met Servië zelf en
zou "Joegoslavië" een geleidelijke opheffing van de internationale sancties in
het vooruitzicht worden gesteld, mits het land blijk blijft geven van een
constructieve opstelling in het vredesproces. De Krajina (de "Servische"
gebieden in Kroatië) zou verregaande autonomie verkrijgen binnen het Kroatische
staatsverband.

Een akkoord langs deze lijnen zou de opheffing van de sancties tegen "Joegosla-
vië" dichterbij brengen. Bovendien zou de bepaling met betrekking tot de "Servi-
sche" gebieden in Bosnië-Herzegovina kunnen worden gezien als een stap in de
richting van staatkundige vereniging van alle Serviërs in een later stadium.
Daarom is denkbaar dat Milosevic c.s. met deze voorstellen zullen instemmen.
Anderzijds zal de formele erkenning van Kroatië binnen zijn huidige grenzen op
verzet stuiten in extreem-nationalistische Servische kringen. Aangenomen wordt
echter dat Milosevic dit geen onoverkomelijk bezwaar acht, te meer indien de
levensomstandigheden in het land zouden verbeteren onder invloed van de verzach-
ting van de sancties.

Ook van Kroatische zijde zal waarschijnlijk instemmend worden gereageerd op de
genoemde Russisch-Amerikaanse voorstellen. De erkenning van de staatkundige
integriteit van het land, ook door "Joegoslavië", vormt een van de belangrijkste
doelen van het Kroatische bewind. In Zagreb zou de erkenning worden gezien als
een bevestiging dat Servië niet gewapenderhand zal interveniëren ter bescherming
van de "Servische" gebieden in Kroatië. Ook het voorstel tot autonomie van deze
gebieden zal waarschijnlijk aanvaard worden; de afgelopen jaren heeft de Kroati-
sche regering herhaaldelijk vormen van autonomie aangeboden aan delen van de
Krajina. Deze voorstellen zijn aldaar echter consequent afgewezen.

Het resultaat van de Russisch-Amerikaanse voorstel zal in hoge mate afhangen van
de uitwerking van details. Zo moet ervan worden uitgegaan dat tussen de diverse
betrokken partijen groot verschil van mening zal bestaan over de exacte inhoud
van de voorziene autonomie voor de Krajina. Ook bestaat er, zoals eerder reeds
aangegeven, onenigheid over de gebiedsverdeling binnen Bosnië-Herzegovina.

Naar verwachting zal het grootste verzet tegen het Russisch-Amerikaanse voorstel
uit de Krajina afkomstig zijn. Dit houdt vooral verband met wantrouwen tegen de
intenties van de Kroatische regering. Vastgesteld moet worden dat de Serviërs in
Kroatië, ook degenen die het Kroatische gezag erkennen, in de praktijk als
tweederangs burgers worden beschouwd en behandeld. Anderzijds bestaat onder de
Serviërs in de Krajina reeds geruime tijd vrees dat het Servische bewind bereid



zal zijn tenminste een deel van de Krajina op te offeren, indien daardoor
opheffing van de sancties tegen "Joegoslavië" mogelijk zou worden. Vooralsnog
wordt aangenomen dat Milosevic weliswaar prioriteit zal toekennen aan normalise-
ring van de internationale positie van "Joegoslavië", maar zich zal onthouden
van stappen die de staatkundige aaneensluiting van alle "Servische" gebieden ook
op langere termijn onmogelijk zouden maken.

In dit kader is opmerkelijk dat de minister van Financiën van de Krajina heeft
aangekondigd dat de "nieuwe dinar", die de "Joegoslavische" regering onlangs in
omloop heeft gebracht om de economische crisis in het land het hoofd te bieden,
met onmiddellijke ingang het enige wettige betaalmiddel in de Krajina zal zijn.
Kennelijk betreft het hier een poging de beide "Servische" gebieden dichter
aaneen te sluiten en het Milosevic moeilijker te maken de Krajina op te offeren.

Kroatië
Zoals reeds eerder gemeld, dient het mandaat van UNPROFOR eind maart opnieuw
verlengd te worden. Kroatische functionarissen, onder wie president Tudjman,
hebben er de afgelopen dagen op gezinspeeld dat zij niet akkoord willen gaan met
ongewijzigde verlenging van dit mandaat. Tudjman heeft gesteld dat UNPROFOR in
zijn visie méér macht moet krijgen om het Kroatische gezag in de Krajina te
herstellen en de terugkeer van (Kroatische) vluchtelingen naar de UNPA's
mogelijk te maken. Overigens heeft Kroatië ook bij eerdere- gelegenheden derge-
lijke dreigementen geuit, maar uiteindelijk toch ingestemd met ongewijzigde
verlenging van het mandaat.

Bij de bepaling van de Kroatische beleidslijn in deze kwestie zal uiteraard het
genoemde Amerikaans-Russische voorstel van invloed zijn, maar zullen ook overwe-
gingen van binnenlands-politieke aard een rol spelen. Ondanks het meerpartijen-
stelsel dat formeel heerst, draagt Kroatië nog vele kenmerken van een een-
partijstaat, waarin Tudjman en zijn partij HDZ in hoge mate de dienst uitmaken.
Beide hebben het afgelopen jaar, met name onder invloed van de verslechterende
economische situatie in het land, aanzienlijk aan populariteit ingeboet. Tudjman
kan zijn positie vermoedelijk slechts handhaven met een voortdurend beroep op de
"Servische dreiging". Hoewel een oplossing van de spanningen tussen Servië en
Kroatië dringend gewenst is, onder meer om de economische problemen het hoofd te
bieden, zou deze derhalve tot de val van Tudjman kunnen leiden.

Eerder deze week heeft een bijeenkomst plaatsgevonden van de Defensieraad van de
Krajina. Volgens het officiële communiqué is daarbij gesproken over de vorming
van een beroepsleger. Met name werden alle regeringsinstellingen uitgenodigd
maatregelen te treffen die de financiering van de strijdkrachten van de Krajina
zouden kunnen verbeteren. Vermoedelijk houden deze aankondigingen deels verband
met de onvrede die reeds geruime tijd bestaat over de levensomstandigheden van
de militairen van de Krajina als gevolg van de economische crisis, die de
inzetbaarheid van de strijdkrachten aantast. Zoals reeds eerder gemeld, heeft
het afgelopen najaar zelfs een eenheid van de Krajina zijn posities aan het
front bij Zadar verlaten om bij het parlement in Knin te protesteren tegen de
ontoereikende soldij. Anderzijds kunnen de resultaten van de besprekingen ook
worden gezien als een indicatie dat de militaire leiding van de Krajina rekening
houdt met hernieuwde strijd rond de republiek.

Servië/Montenegro
Er is nog steeds geen nieuwe regering van Servië benoemd. De gedoodverfde nieuwe
premier, Marjanovic, voert momenteel met name besprekingen met andere zakenlie-
den, hetgeen erop wijst dat hij beoogt een zakenkabinet te vormen. Anderzijds is
er onlangs ook overleg geweest tussen leden van de socialistische partij en de
leider van de zich als democratisch presenterende oppositie, Draskovic. Naar
verluidt hebben deze laatste besprekingen geen positief resultaat opgeleverd.



Zoals reeds eerder gemeld, hebben de socialisten in de verkiezingen van december
j.l. net niet de absolute meerderheid behaald. Zij twijfelen nu tussen de
mogelijkheid een minderheidskabinet te vormen dat dan gebruik moet maken van de
verdeeldheid van de oppositie, of te proberen een deel van deze oppositie over
te halen regeringsverantwoordelijkheid te nemen. Overigens moet worden onder-
streept dat de socialisten bij decreet regeren zo lang er geen nieuwe regering
is gevormd.

De Montenegrijnse president Bulatovic heeft vorige week gezinspeeld op samenvoe-
ging van het door Serviërs beheerste deel van oost-Herzegovina (het achterland
van de Kroatische havenstad Dubrovnik) met zijn eigen republiek, als voorberei-
ding op staatkundige vereniging van alle Serviërs. Deze melding is opmerkelijk,
met name omdat de Montenegrijnse politieke leiding zich over het algemeen
gematigder opstelt dan de Servische. Deze opstelling houdt vermoedelijk met name
verband met de vrees dat de Montenegrijnen in een eventuele Groot-Servische
staat een ondergeschikte positie zouden innemen. In oost-Herzegovina zijn
relatief veel Montenegrijnen woonachtig. Ook de aldaar gevestigde Serviërs
hebben veel gemeen met de bevolking aan de andere zijde van de Bosnisch-Montene-
grijnse grens. Ten tijde van de strijd rond Dubrovnik in 1992 werd de lokale
Bosnische en Kroatische bevolking herhaaldelijk geterroriseerd door Montene-
grijnse leden van het toenmalige Joegoslavische Volksleger. Met de door Bulato-
vic voorgestelde grenswijziging zou Montenegro niet alleen in geografisch, maar
ook (gezien de strategische ligging van oost-Herzegovina) in politiek opzicht
aan belang winnen ten opzichte van Servië. Vermoedelijk staat Milosevic afwij-
zend ten opzichte van het voorstel van Bulatovic.

Conclusie/vooruitzicht
Op 18 maart zal er in Washington een akkoord worden ondertekend ter oprichting
van een federatie van de Kroatische en Moslim-gebieden in Bosnië-Herzegovina.
Voor de Moslims vormt dit een poging een economisch levensvatbare staat in stand
te houden in de door hen gedomineerde gebieden. Ook voor de Kroaten vormt dit
akkoord een stap in de richting van hun politieke doelstellingen. Onduidelijk is
overigens of de Kroaten, die er de afgelopen maanden blijk van hebben gegeven te
streven naar opdeling van Bosnië-Herzegovina langs etnische lijnen, deze
doelstelling hebben bijgesteld.

De Verenigde Staten en Rusland hebben gemeld grote vorderingen te maken bij
overleg over een gecombineerd vredesplan voor Kroatië en Bosnië-Herzegovina, dat
deels samenhangt met de bovenvermelde overeenkomst tussen Kroaten en Moslims.
Het is daarnaast gebaseerd op de gedachte dat "Joegoslavië" Kroatië binnen zijn
internationaal erkende grenzen erkent. In ruil daarvoor zouden de "Servische"
gebieden in Kroatië in hoge mate autonoom worden, wordt "Joegoslavië" verzach-
ting van de sancties in het vooruitzicht gesteld, en zou de "Servische" gebieden
in Bosnië-Herzegovina een vorm van unie met Servië worden aangeboden. Vermoede-
lijk zullen de besprekingen over de details van dit plan nog grote problemen
opleveren.


