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(Afgesloten 091400 JUN 1994)

Bosnië-Herzegovina
De afgelopen dagen *was weer sprake van vuurgevechten in Gorazde. Deze zijn ont-
staan toen Bosnische (Moslim-)troepen pogingen deden om stellingen binnen de
drie-kilometerzone rond de stad in te nemen die kort tevoren door de Serviërs
waren verlaten. Zoals bekend hadden de Moslims op grond van de aanwezigheid van
Servische troepen, die in strijd is met het NAVO-ultimatum van vorige maand, ge-
weigerd te onderhandelen over een staakt-hèt-vuren in Bosnië-Herzegovina. Daarom
had UNPROFOR met de Serviërs in Gorazde onderhandeld over hun aftocht. Dezen
hadden daarmee ingestemd, op voorwaarde dat de betreffende posities zouden wor-
den ingenomen door VN-militairen. Dat de Moslims desondanks hebben geprobeerd
deze posities in te nemen, vormt een provocatie van zowel de VN als de Serviërs.

In tegenstelling tot wat de speciale afgezant van de VN voor het voormalige Joe-
goslavië, Akashi, de afgelopen dagen had gesteld te verwachten, is op 8 juni
toch overeenstemming bereikt over een "adempauze" van een maand, die op 10 juni
a.s. zal ingaan. Akashi had met name de Moslims verantwoordelijk gesteld voor
het uitblijven van een bestandsakkoord. De Serviërs hadden reeds eerder aangege-
ven bereid te zijn tot concessies, bijvoorbeeld over een aantal gebieden die
vrij zouden worden verklaard van zware wapens en over de uitwisseling van
krijgsgevangenen. Ook had de Bosnisch-Servische leider Karadzic instemming be-
tuigd met een voorstel van Akashi om een wapenstilstand van vier maanden in te
lassen; zelf had Karadzic gesteld de voorkeur te geven aan een periode van
twaalf maanden.

Vermoedelijk heeft met name de kritiek op hun houding de Moslims ertoe gebracht
alsnog in te stemmen met een bestand. Vooraf hadden zij de vrees geuit dat een
bestand de Serviërs mogelijkheden zou bieden de militaire status quo te consoli-
deren. Zij hebben dan ook onderstreept dat over verlenging van het bestand
slechts kan worden onderhandeld indien ook sprake is van toenadering inzake de
politieke toekomst van Bosnië-Herzegovina, waarmee vermoedelijk vooral wordt ge-
doeld op de (onverenigbare) territoriale claims.

De Bosnische vice-president Ganic heeft inmiddels twijfels geuit over de bereid-
heid van de Serviërs om zich aan de bestandsbepalingen te houden. Dit is opmer-
kelijk, omdat de Serviërs het meeste belang hebben bij handhaving van de status
quo en de Moslims de afgelopen dagen pogingen hebben ondernomen de Servische
veroveringen op sommige plaatsen terug te draaien. Tegen deze achtergrond wordt
betwijfeld of het staakt-het-vuren vier weken stand zal kunnen houden. In dit
verband moet ook worden gewezen op het feit dat juist Ganic, een vertegenwoordi-
ger van de meest onverzoenlijke lijn binnen de Bosnische politieke leiding, de
laatste dagen vaak de woordvoerder van de Moslims is geweest.

De bevelhebber van de Bosnisch-Servische strijdkrachten, Mladic, heeft in een
recent interview aangegeven niet geïnteresseerd te zijn in een bestand met de



Moslims. Hij gaf aan de commandant van de Moslims, Delic, verantwoordelijk te
houden voor "voortdurende provocaties" van de Serviërs, vooral in de Posavina-
corridor. Deze provocaties zouden volgens Mladic worden ondersteund door de
Kroaten vanuit Orasje. Mladic stelde dat Delic diverse malen onderhandelingen
met hemzelf geweigerd heeft, maar voortdurend pogingen heeft gedaan om de VN
nauwer bij het conflict te betrekken. Deze uitspraken van Mladic zijn opmerke-
lijk, omdat zij haaks staan op de opstelling van Karadzic. Mogelijk zijn de uit-
spraken van Mladic bedoeld om te weerleggen dat de Serviërs in het defensief
zijn gedrongen en de Moslims in staat zouden zijn de Servische veroveringen op
sommige plaatsen terug te draaien.

Overigens heeft Karadzic gesteld dat de Moslims door hun opstelling in de afge-
lopen weken eens te meer duidelijk hebben gemaakt dat zij in feite de belangen
van het Westen dienen. Hij stelde dat de Moslims vooral om die reden worden ge-
steund door de VS. Karadzic zei echter te verwachten dat de Serviërs in staat
zullen blijven de ambities van het Westen te doorkruisen. Reeds eerder hebben
(Bosnisch-)Servische functionarissen verwezen naar de betrekkingen van de Mos-
lims met westerse landen, met name de VS. Deze uitspraken dienen vooral poli-
tiek-propagandistische doeleinden en houden verband met de overtuiging van vele
Serviërs dat de buitenwereld tegen hen samenspant.

De Kroatische premier Valentic heeft met betrekking tot Bosnië-Herzegovina ge-
steld dat de Kroaten een vreedzame oplossing zoeken, maar dat de Moslims de
*oorlogsoptie" hebben gekozen en de Kroatische regering onder druk zetten om ook
deze lijn te volgen. Hij gaf aan dat zijn regering niet wil toegeven aan deze
druk, omdat daardoor een oorlog met Servië dreigt, die zich zou kunnen uitbrei-
den tot de gehele Balkan. Overigens onderstreepte Valentic dat Kroatië in een
eventueel nieuw conflict met Servië niet zo zwak zou zijn als in 1991, en dat
het, indien het "de kant van de Moslims zou kiezen", hulp zou kunnen verwachten
uit onder meer Albanië en Kosovo.

De uitspraken van Valentic geven aan dat Kroatië weinig belang heeft bij verdere
uitbreiding van de conflicten in Bosnië-Herzegovina. De gevechten in die repu-
bliek betreffen voornamelijk confrontaties tussen Serviërs en Moslims. De Kroa-
ten beheersen vrijwel al het gebied met een Kroatische meerderheid. Hun streven
is er met name op gericht de invloed van de Moslims in deze gebieden te minima-
liseren. Slechts waar de belangen van Moslims en Kroaten overeenkomen, zoals in
de Posavina-corridor, is sprake van enige militaire samenwerking. De opmerkingen
van Valentic met betrekking tot Albanië en Kosovo dienen vermoedelijk met name
om het Servische bewind erop te wijzen dat in geval van een escalatie van etni-
sche conflicten in de Balkan een anti-Servische coalitie tot de mogelijkheden
behoort. Op korte termijn is een dergelijke coalitie echter nauwelijks denkbaar.

De president van "Joegoslavië", Lilic, heeft Karadzic beticht van een te hals-
starrige houding in het vredesproces. Hij verweet Karadzic "tien miljoen Ser-
viërs in gijzeling te houden". Daarmee verwijst hij naar de internationale
sancties tegen "Joegoslavië" (dat ongeveer het door Lilic genoemde aantal inwo-
ners heeft), die onder meer zijn ingesteld vanwege de Servische rol in de Bosni-
sche burgeroorlog. Lilic waarschuwde voor pogingen van de Bosnische Serviërs om
"Joegoslavië" bij de oorlog te betrekken en verwierp elke "sabotage van het vre-
desproces". Ook de CGS van de "Joegoslavische" strijdkrachten, Perisic, heeft
opgeroepen tot een onmiddellijk vredesakkoord in Bosnië-Herzegovina.



De uitspraken van Lilic en Perisic zijn kennelijk bedoeld om de wil tot vrede
van het Servische bewind van president Milosevic te onderstrepen. Tevens willen
zij de bewering van Milosevic illustreren dat hijzelf bereid is tot vrede, maar
dat zijn macht over de Bosnische Serviërs gering is. Aangenomen wordt dat de in-
vloed van Milosevic over Karadzic c.s. weliswaar niet absoluut is, maar in de
praktijk groter is dan wordt gesuggereerd. Overigens dient te worden vermeld dat
aan opheffing van de sancties ook andere, niet op Bosnië-Herzegovina betrekking
hebbende voorwaarden gelden. Met name is een voor alle partijen aanvaardbare
schikking met betrekking tot de Albanezen in de voormalig autonome provincie Ko-
sovo een van de eisen die zijn gesteld.

Kroatië
De Kroatische vice-premier Buha heeft eens te meer gewezen op het gevaar van ge-
wapende conflicten in zijn land als het mandaat van UNPROFOR in september 1994
afloopt. Buha stelde dat het "gebrek aan vooruitgang in de besprekingen met de
Serviërs een radicaliserende werking heeft op de Kroatische politiek" en dat de
Kroatische bevolking in toenemende mate neigt naar een "militaire oplossing" van
het conflict. Ook de Kroatische president Tudjman heeft onlangs gewezen op het
gevaar van een opleving van het militaire conflict over de "Servische" gebieden
in Kroatië.

Deze uitspraken zijn op zich gebruikelijk wanneer het mandaat van UNPROFOR ver-
lengd moet worden. Een additionele overweging voor Tudjman kan echter ditmaal
zijn gelegen in de binnenlands-politieke wrijvingen in Kroatië. Zoals reeds eer-
der gemeld, is de kans aanwezig dat de recente scheuring in de regeringspartij
HDZ op korte termijn verkiezingen noodzakelijk maakt. Omdat Tudjman geen propa-
ganda-argument kan ontlenen aan de economische situatie in het land, neemt hij
in toenemende mate zijn toevlucht tot nationalistische retoriek. Het is evenwel
voorbarig om hieruit op te maken dat hij ook daadwerkelijk zou besluiten tot
beëindiging van het mandaat van UNPROFOR en grootschalige militaire operaties
tegen de Krajina.

Kroatisch-Servische media maken melding van onenigheid in de politieke leiding
van de Krajina, met name tussen president Martic en minister van Informatie Ras-
ko. Onduidelijk is waarover deze onenigheid is ontstaan, maar vermoedelijk be-
treft het een conflict over de wenselijkheid van onderhandelingen met de Kroati-
sche regering. Zoals reeds eerder gemeld, is Martic als gevolg van verkiezings-
manipulaties gekozen, omdat Milosevic van mening was dat hij de beste garantie
bood voor toenadering tot Kroatië. Zijn rivaal Babic, de meest populaire politi-
cus in de Krajina, die onderhandelingen met Kroatië afwijst, was echter dermate
succesvol in de tegelijkertijd gehouden parlementsverkiezingen dat de vorming
van een regering slechts mogelijk was door samenwerking van beide stromingen.
Rasko geldt als een medestander van Babic. Denkbaar is dat de oude controverse
over de ten opzichte van Kroatië te volgen lijn weer de kop heeft opgestoken.

Tijdens een recente nationale feestdag is in Kroatië een gevechtshelikopter van
het type Mi-24/HIND in Kroatische kleuren getoond. Reeds eerder was bekend dat
Kroatië beschikt over een tiental helikopters van dit type, maar tot op heden
waren deze slechts waargenomen zonder bewapening. Het onlangs getoonde exemplaar
was echter uitgerust met een kanon, antitankraketten en kennelijk elektronische
afweersystemen. Dit bevestigt het vermoeden dat Kroatië de betreffende helikop-
ters heeft aangeschaft met het doel deze ook in een aanvalsrol in te zetten, en
daarmee het wapenembargo heeft omzeild. De geografische omstandigheden in de UN-
PA's lenen zich voor een effectieve inzet van HINDs. Onduidelijk is echter of en



in hoeverre Kroatische vliegers over de nodige opleiding en ervaring beschikken.
Onduidelijk blijft ook waar de betreffende helikopters en andere systemen zijn
aangeschaft.

Conclusie/vooruitzicht
Hoewel overeenstemming is bereikt over een "adempauze" in de Bosnische burger-
oorlog, moet worden betwijfeld of dit bestand zal worden nageleefd. Het wantrou-
wen tussen beide partijen blijft groot. Bovendien vrezen de Moslims dat een
langdurig bestand in het voordeel van de Serviërs zou werken. Naar verwachting
zal ook geen vooruitgang worden geboekt in de onderhandelingen over de politieke
toekomst van Bosnie-Herzegovina. Aangenomen wordt dat de Kroaten, die feitelijk
hun territoriale doelstellingen hebben bereikt, zich grotendeels aan de strijd
zullen blijven onttrekken.

De Kroatische regering heeft er andermaal op gezinspeeld dat het mandaat van UN-
PROFOR, dat in september 1994 afloopt, niet zal worden verlengd, en dat militair
geweld tegen de Kroatische Serviërs tot de mogelijkheden behoort. Hoewel derge-
lijke dreigementen niet ongebruikelijk zijn, vormt de huidige binnenlands-poli-
tieke situatie in Kroatië een additionele impuls voor nationalistische retoriek.


