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MINISTERIE VAN DEFENSIE

MILITAIRE INLICHTINGENDIENST/CO

Afdeling Inlichtingen

ONTWIKKELINGEN IN DE VOORMALIGE JOEGOSLAVISCHE FEDERATIE

33/95

(Afgesloten 201500B JUL 1995)

Conclusie/vooruitzicht

De strategie^ van de Bosnische Serviërs^is erop gericht de drie oostelijke enclaves (Srebrenica,

Zepa en Gorazde) te veroveren en de Bosnische regering door middel van terreuraanvallen op

de bevolking te dwingen tot onderhandelingen op basis van de bestaande confrontatielijnen.

1 Tegen die achtergrond is op korte termijn een Servische aanval op Gorazde niet uitgesloten.

De Bosnische strijdkrachten zullen echter een poging doen een dergelijke aanval te weer-
staan.

De Bosnische regering heeft zich teieurgesieid betoond over de resultaten van het VN-

optreden in Bosnië-Herzegovina en gezinspeeld op beëindiging van het mandaat van

UNPROFOR. Daarbij speelt de hoop dat de aftocht van UNPROFOR zal worden gevolgd door

versterkte buitenlandse militaire hulp aan de Bosnische regering een hoofdrol.

De Bosnische Kroaten blijven iedere vorm van samenwerking met de Moslims afwijzen die

strijdig is met het Kroatische belang. Zij hebben nog onlangs maatregelen genomen die de

aansluiting van de Bosnisch-Kroatische gebieden bij Kroatië zelf moeten vereenvoudigen.

Een nieuwe Kroatische militaire operatie kan op korte termijn worden ingezet. De Kroatische

président Tudjman zal bij het besluit hiertoe echter terdege rekening houden met internatio-

naal-politieke overwegingen.

Er blijft sprake van een politieke impasse in de Krajina. Daardoor blijven de mogelijkheden van

onderhandelingen met Kroatië beperkt.

Bosnië-Herzeqovina

Vorige week is de Moslim-enclave rond Srebrenica veroverd door Bosnisch-Servische eenheden (VRS).

De inname van Srebrenica en omgeving is opvallend snel en met relatief weinig personele en materiële

middelen volbracht. Initieel liet het zich aanzien dat de VRS uitsluitend beoogde een belangrijke

verbindingsweg ten zuiden van Srebrenica, die op enkele plaatsen binnen de grens van de enclave liep,

onder controle te krijgen. Het heeft er alle. schijn van dat de Serviërs hun aanval slechts hebben

voortgezet in de richting van Srebrenica toen bleek dat de weerstand van de Bosnische eenheden in de

enclave te verwaarlozen was.

Hoewel er hier en daar nog sprake is van schermutselingen, hebben de Bosnische eenheden nauwelijks

pogingen gedaan om Srebrenica en omgeving te verdedigen. Zelfs zijn de (weinige) zware wapens niet
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uit de onder VN-toezicht staande depots gehaald. Dit is opmerkelijk, omdat vele Bosnische militairen
uit de enclave zelf afkomstig zijn. Onduidelijk is ook waar de betreffende strijders (naar schatting 3000

in getal) zich nu bevinden. Denkbaar is dat sommigen zijn gevlucht naar het nabijgelegen Zepa, dat in

het verleden nauwe betrekkingen had met Srebrenica; anderen zijn mogelijk door de VRS gedepor-
teerd.

De Serviërs hebben verklaard met name op zoek te zijn naar de bevelhebber van de Bosnische

eenheden in Srebrenica, Oric. Dit is een voormalig lijfwacht van de Servische president Milosevic, die

sinds het begin van de Bosnische burgeroorlog feitelijk alle macht in Srebrenica in handen had. De

Serviërs hebben als verklaring voor hun operaties tegen Srebrenica vooral beschuldigingen geuit van
plunderingen van Servische gebieden door Oric c.s. vanuit Srebrenica. Zij wilden daarmee aantonen
dat de VN niet in staat is geweest het "Veilige Gebied" te demilitariseren. Overigens is Oric niet meer

in het openbaar verschenen sinds er in april jl. bij Zepa een Bosnische helikopter is neergeschoten met
een aantal hoge functionarissen uit Srebrenica aan boord. Mede gezien het feit dat Oric voordien

geregeld naar Zepa reisde, wordt vermoed dat hij bij dit incident om het leven is gekomen.

O Kort na de val van Srebrenica is ook Zepa door VRS-eenheden grotendeels omsingeld; Mladic heeft de

Bosnische en VN-eenheden opgeroepen zich terug te trekken. Als reactie hebben Bosnische eenheden

de aanwezige (Oekraïnse) VN-militairen van hun wapens beroofd en gedreigd hen als menselijke

schilden te gebruiken. De Bosnische regering heeft aangeboden met de Serviërs te onderhandelen over

de aftocht van burgers uit Zepa. Algemeen wordt aangenomen dat de VRS Zepa zonder al te veel
inspanning zullen kunnen veroveren.

Inmiddels heeft de Bosnisch-Servische president Karadzic ook de Bosnische troepen in de derde
oostelijke enclave, Gorazde, tot overgave opgeroepen. Hij onderstreepte dat ook VN- en NAVO-
eenheden in en rond de enclave een doelwit zullen worden, omdat zij volgens Karadzic de Bosnische
eenheden in bescherming nemen. Uit zijn uitspraken kan worden opgemaakt dat de VRS op korte
termijn ook een poging zullen doen om Gorazde onder de voet te lopen en wil voorkomen dat VN en
NAVO additionele middelen naar de enclave zullen overbrengen om dit tegen te gaan.

Karadzic zou de Bosnische regering hebben aangeboden Gorazde uit te ruilen tegen een deel van
_ Sarajevo. Hoewel hij tevens onderstreepte dat daarmee geen afstand werd gedaan van de Servische

%-X aanspraken op het oostelijke deel van Sarajevo, lijken zijn woorden eerdere indicaties te bevestigen dat
een dergelijke ruil tussen Moslims en Serviërs zou worden overwogen. Overigens is het in de huidige
omstandigheden uiterst onwaarschijnlijk dat de Serviërs het beleg van Sarajevo zouden willen

opgeven; zij hopen juist door hun voortdurende beschietingen op de burgerbevolking, in combinatie
met hun verovering van de "Safe Areas" in het oosten van Bosnië-Herzegovina, de Bosnische regering

tot het inzicht te brengen dat een vredesregeling langs de lijnen van het plan van de Contactgroep
onwaarschijnlijk is. Daardoor hopen de Serviërs de Moslims te dwingen te onderhandelen op basis van

de huidige confrontatielijnen. Vermoedelijk heeft de uitlating van Karadzic indirect tot doel de

verantwoordelijkheid voor een eventuele Servische aanval op Gorazde aan Bosnische zijde te leggen.

Overigens is de strategische waarde van Gorazde veel groter dan die van Zepa of Srebrenica. Gorazde
is gelegen aan de rivier Drina en aan de belangrijkste weg van de "Joegoslavische" stad Uzice naar de

Servische posities in Herzegovina. Bovendien zou het, indien na Zepa en Srebrenica ook Gorazde valt,

inderdaad uiterst onwaarschijnlijk worden dat het verdeelplan van de Contactgroep, dat de Bosniërs
ook in het oosten aanzienlijk gebied toewijst, ooit nog zal worden uitgevoerd. Om al deze redenen, en
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omdat de sterkte van de Bosnische strijdkrachten (ABiH) in Gorazde groter is dan in Srebrenica of
Zepa, wordt aangenomen dat de ABiH tenminste een poging zullen doen een eventuele Servische
aanval op Gorazde te weerstaan.

De Bosnische minister van Buitenlandse Zaken Sacirbey heeft naar aanleiding van de val van

Srebrenica verklaard dat het einde van het mandaat van UNPROFOR in zicht is. Hij onderstreepte dat
zijn regering niet langer achter de aanwezigheid van de VN-vredesmacht in Bosnië-Herzegovina staat.

Hij stelde echter dat indien sommige landen militair in het land aanwezig willen blijven, daartoe

mogelijkheden bestaan, echter buiten VN-verband en in het kader van een bilateraal akkoord met de

Bosnische regering. De uitspraken van Sacirbey houden verband met teleurstelling van de Bosnische
regering over het feit dat de aanwezigheid van UNPROFOR in de oostelijke enclaves de Servische
verovering van Srebrenica en Zepa niet heeft kunnen voorkomen. Tevens realiseert de Bosnische

regering zich dat het VN-p'ersoneel in de enclaves de Serviërs de mogelijkheid biedt gijzelaars te

nemen, die verdergaande militaire acties van VN-zijde tegen de Servische agressie, bijvoorbeeld in de

vorm van luchtaanvallen, onwaarschijnlijk maken. Bovendien gaat hij er waarschijnlijk van uit dat de
aanwezigheid van VN-personeel in Bosnië-Herzegovina een beletsel is voor de door de Bosnische

regering herhaaldelijk bepleite opheffing van het embargo op wapenleveranties aan de ABiH. In ieder

geval moet erop worden gerekend dat Bosnië-Herzegovina op niet al te lange termijn, bijvoorbeeld na
afloop van het mandaat (november 1995) zal aandringen op vertrek van UNPROFOR.

Vorige week heeft het Vijfde Korps van de ABiH, dat in de westelijke enclave rond Bihac strijd levert
tegen door Bosnische en Kroatische Serviërs gesteunde eenheden van het voormalige Bosnische
presidiumlid Abdic, enig succes geboekt. In het oostelijke deel van de enclave zijn Bosnische eenheden
erin geslaagd een VRS-bruggehoofd op de westelijke oever van de rivier Una te vernietigen. De VRS en
Kroatisch-Servische eenheden hebben, vermoedelijk als vergelding voor het succes van de ABiH, reeds
enkele dagen artillerievuur uitgebracht op Bosnische stellingen en de stad Bihac. Het blijft opmerkelijk
dat het van de andere ABiH-eenheden geïsoleerde Vijfde Korps in staat is zijn inzetbaarheid op peil te
houden.

Bosnische media hebben gemeld dat het Servische verlies bij Bihac onder meer te wijten was aan het
feit dat Karadzic tegen de wil van Mladic in had bevolen een noodbrug over de Una te vernietigen om
de terugtrekking van de VRS te verhinderen. In de praktijk bleek dat daardoor ook de ondersteuning
van de VRS-troepen op de westoever werd verhinderd. Hoewel het bericht mogelijk een poging betreft
van de Moslim-media om verdeeldheid te zaaien in het Servische kamp, was er in het verleden vaker
sprake van wrijvingen tussen Mladic en Karadzic.

Een militair van het Tweede Korps van de ABiH, dat zijn operatiegebied heeft in de omgeving van

Tuzla, heeft verklaard dat zijn brigade op korte termijn zal worden overgebracht naar Sarajevo. Tot op
heden is het Eerste ABiH-Korps verantwoordelijk voor de operaties rond Sarajevo. Indien de uitspraak

juist is, bevestigt zij eerdere berichten dat de ABiH bij de recente offensieve operaties rond de

Bosnische hoofdstad onverwacht hoge verliezen heeft geleden en zich nu wil versterken alvorens
opnieuw tot de aanval over te gaan.

Er zijn aanwijzingen dat de Bosnische premier Silajdzic aan invloed verliest. Dit blijkt onder meer uit het
feit dat Silajdzic's kandidaat voor de opvolging van de eerder dit jaar gedode minister van Buitenlandse

Zaken Ljubijankic nauwelijks in overweging is genomen. Izetbegovic zou een geschikte aanleiding
afwachten om Silajdzic te vervangen. Naar verluidt zou Silajdzic de post van Bosnisch ambassadeur bij
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de VN worden aangeboden. Overigens zou de keuze van de vorige VN-ambassadeur Sacirbey tot

minister van Buitenlandse Zaken uitsluitend door Izetbegovic zijn genomen; dit is aanleiding geweest

tot kritiek, niet in de laatste plaats omdat Sacirbey vanwege zijn opleiding in de VS nauwelijks betrek-
kingen heeft met de leidende kringen in Sarajevo. Deze melding is met name van belang voor de

rivaliteit tussen Silajdzic en Izetbegovic's plaatsvervanger Ganic, die een meer islamitisch georiënteer-

de koers voorstaat dan de premier. Izetbegovic houdt zich in deze controverse op de vlakte, maar lijkt

in de praktijk toch voorstander van de opstelling van Ganic. Tegen die achtergrond zou een eventueel
ontslag van Silajdzic niet uitgesloten zijn. Het bericht onderstreept hoeveel invloed Izetbegovic

persoonlijk heeft over de Bosnische politiek in het algemeen, en het buitenlandse beleid in het
bijzonder.

De bevelhebber van het onlangs opgerichte gezamenlijke militaire hoofdkwartier van de Bosnische

Kroaten en Moslims, Filipovic (Kroaat), heeft in een recent interview gesteld dat volledige eenwording
van de strijdkrachten van Kroaten en Moslims uitgesloten is. Hij stelde dat de Moslims een dergelijke

eenwording nastreven, maar dat de Kroaten zich ertegen verzetten. Volgens Filopovic is er wel degelijk
ruimte voor militaire samenwerking, zoals bij Sarajevo, maar hij onderstreepte dat de strijd in die

'•.^) omgeving van veel groter belang is voor de Moslims dan voor de Kroaten. Deze uitspraken van

Filopovic geven eens te meer aan dat de Bosnische Kroaten zich in hun betrekkingen met de Moslims

voornamelijk laten leiden door eigenbelang en ook in de toekomst alle stappen zullen vermijden die

strijdig zijn met het streven naar aansluiting bij Kroatië zelf. Een volledige versmelting van de Bosnisch-
Kroatische strijdkrachten met de Bosnische, die gezien het numerieke overwicht van de Mosiims vooral
in hun belang zou zijn, zal derhalve voor de (Bosnische) Kroaten onaanvaardbaar blijven.

De president van de Moslim-Kroatische Federatie, Zubak (eveneens een Kroaat), heeft gesteld dat de
stad Mostar administratief moet worden verdeeld in twee delen. Indien de Moslims dit voorstel
afwijzen, stelde Zubak voor een referendum te organiseren, waarin de inwoners van Mostar zich
hierover kunnen uitspreken. Tegen dit voorstel is verzet gerezen van de kant van de (Moslim-
)burgemeester van oost-Mostar, Orucevic, die stelde dat opdeling van de stad zou neerkomen op het
belonen van etnische zuiveringen. Hij zei dat een referendum alleen aanvaardbaar zou zijn als eerst de

oorspronkelijke bewoners van Mostar naar hun woningen zijn teruggekeerd.
>

) Het voorstel van Zubak houdt verband met de aanspraak van de Bosnische Kroaten op tenminste het

door hen gedomineerde westelijke deel van de stad als hoofdstad van Herceg-Bosna (de "Kroatische

Republiek" in Bosnië-Herzegovina). In geheel Herceg-Bosna, en met name ook in west-Mostar, streven

zij ernaar de invloed van de Moslims te reduceren. In dat kader hebben zij, vooral tijdens de onderlinge
strijd van 1993/94, Moslims uit (het westelijke deel van) Mostar verdreven. Uit een recente,
vertrouwelijke volkstelling is gebleken dat daardoor de Moslims niet langer de grootste bevolkings-

groep in Mostar vormen. Om die reden pleit Orucevic ook voor terugkeer van de oorspronkelijke
bevolking, een voor de Kroaten onaanvaardbare eis. Het voorstel van Zubak zal tegen die achtergrond
de samenwerking in Federatie-kader onder druk blijven zetten.

Naar aanleiding van recente bestuurlijke veranderingen in Herceg-Bosna heeft Zubak verklaard dat deze

tot doel hadden "de staatsinrichting van Herceg-Bosna in overeenstemming te brengen met die van
Kroatië". Kroatische media hebben later gemeld dat het initiatief is uitgegaan van het hoofdbestuur

van de belangrijkste Kroatische partij in Bosnië-Herzegovina, de HDZ, een zusterpartij van de gelijk-
namige Kroatische regeringspartij. De uitspraak van Zubak, en het feit dat de Bosnische HDZ onder

sterke invloed staat van Zagreb, wijzen erop dat de staatshervorming in Herceg-Bosna wordt gezien



als een stap naar een latere aansluiting van de Bosnisch-Kroatische gebieden bij Kroatië. Aangenomen
moet worden dat de hervorming in Herceg-Bosna zal leiden tot nieuwe wrijvingen met de Moslims.

Kroatië

Een medewerker van president Tudjman heeft verklaard dat de operaties in Sector West van mei jl.

aanvankelijk slechts het openstellen van de snelweg door het zuidelijke deel van de Sector tot doel

hadden. Al snel had Tudjman zich door zijn militaire adviseurs laten overtuigen dat daartoe de

Servische posities in de gehele Sector moesten worden verwijderd; de plannen daartoe zijn binnen

twee dagen voltooid. Overigens heeft Tudjman zich verzet tegen pleidooien van militaire zijde om
aansluitend ook Sector Noord te bezetten uit vrees voor internationale veroordeling; hij zou echter de
plannen alsnog hebben goedgekeurd als de Servische beschietingen op Zagreb vanuit die Sector
zouden zijn voortgezet. Deze melding onderstreept dat Tudjman zich in zijn opstelling ten aanzien van

de Kroatische Serviërs met name laat leiden door overwegingen van internationaal-politieke aard. Met

name vanuit militaire kringen neemt de druk toe om gewapenderhand de herintegratie van de Krajina
(de "Servische Republiek" in Kroatië) in het Kroatische staatsverband af te dwingen; Tudjman blijft
echter de voorkeur geven aan een politiek compromis.

'"-•^^A/

Er zijn aanwijzingen dat met name onder het lagere en middenkader van de Kroatische strijdkrachten

(HV) grote teleurstelling bestaat over het feit dat Tudjman heeft geweigerd de operaties tegen Sector
West onmiddellijk uit te breiden tot andere Sectoren. Daarbij wordt onderstreept dat de Serviërs niet
alleen de gelegenheid hebben gekregen zich te hergroeperen en te versterken, maar ook in staat zijn

geweest de technieken en tactieken van de HV te bestuderen. Daarom zullen toekomstige operaties
veel zwaarder zijn. Er zou worden gepleit voor vervanging van CGS Bobetko en zijn waarnemer
Cervenko, omdat dezen niet in staat zijn geweest om Tudjman van deze argumenten te overtuigen. Dit
bericht onderstreept de kennelijk groeiende onvrede in militaire kringen met het beleid van Tudjman.
Deze kritiek wordt waarschijnlijk ook gedeeld door "interne vluchtelingen", Kroaten die door de
Serviërs uit hun woonplaatsen zijn verdreven. Deze onvrede kan het aanzien van Tudjman en zijn partij
ernstig aantasten, hetgeen van belang kan zijn voor de algemene verkiezingen die het komende
voorjaar worden gehouden.

Overigens zijn er aanwijzingen dat de Kroatische leiding de Serviërs uit Knin een boodschap heeft

f~\, waarin duidelijk wordt gemaakt dat hernieuwde Servische beschietingen op Zagreb of
-^ andere bevolkingscentra zullen worden vergolden door middel van beschietingen op Knin vanuit

Kroatische stellingen in Bosnië-Herzegovina. Zoals reeds eerder gemeld, hebben Bosnisch-Kroatische

(HVO) en HV-eenheden hun posities in het Bosnische achterland van Knin de afgelopen weken
aanzienlijk verbeterd. De bovenvermelde aanwijzingen onderstrepen dat het doel van deze operaties
was de uitgangsposities voor aanvallen op Knin te verbeteren.

ĤBHHHBBHHHI in Kroatië heeft gemeld dat bij Gospic (aan de westgrens van Sector Zuid)

eenheden van drie professionele HV-brigades zijn aangekomen. Ook worden in deze regio wegen die
naar het "Servische" gebied leiden, gerepareerd. In Sinj (ten noorden van Split, eveneens aan de grens
van Sector Zuid) is genie-materieel aangevoerd, onder meer voor het leggen van noodbruggen. Deze

meldingen geven aan dat de HV-leiding voorbereidingen treft voor een offensieve operatie tegen

Sector Zuid, met Knin als waarschijnlijk doel. Vermoedelijk zou een dergelijke aanval vanuit drie

richtingen worden uitgevoerd, te weten het westen (Gospic), het zuiden (Sinj) en het oosten (Livno,
Bosnië-Herzegovina).
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meldt tevens dat op 10 juli in Sector Oost drie helikopters van het type

GAZELLE, die in oostelijke richting vlogen, zijn waargenomen. De toestellen droegen geen nationali-
teitsaanduiding. Het vermoeden werd geuit dat het ging om "Joegoslavische" helikopters. Hoewel ook

de Kroatische Serviërs over helikopters van dit type beschikken, ligt het, gezien plaats en richting, het

meest voor de hand dat het inderdaad om "Joegoslavische" helikopters ging. In dat geval bevestigt
deze melding eerdere Kroatische beschuldigingen dat de "Joegoslavische" strijdkrachten (VJ) militaire
hulp verlenen aan de Kroatische Serviërs en in dat kader militairen naar Sector Oost hebben overge-
bracht.

De Kroatische minister van Buitenlandse Zaken Granic heeft de internationale gemeenschap opgeroe-

pen een einde te maken aan de "genocide" van de Bosnische Serviërs. In dat kader riep hij de VN en

de NAVO op zo spoedig mogelijk te beginnen met het uitvoeren van de mandaten van UNPROFOR en

UNCRO. Hij stelde dat daarbij een bijzondere rol kan zijn weggelegd voor de "Snelle Reactiemacht"

(RRF), die dezer dagen operationeel is geworden. Zoals gemeld heeft de Kroatische regering de VN er

reeds herhaaldelijk van beschuldigd onvoldoende bij te dragen om het mandaat van UNCRO ten uitvoer

te brengen. Kennelijk hoopt zij gebruik te maken van de ontwikkelingen rond Srebrenica en de komst
van de RRF om deze pleidooien kracht bij te zetten.

Er is nog steeds geen nieuwe regering benoemd in de Krajina. De parlementsbijeenkomst hierover is

niet doorgegaan. Als reden werd genoemd dat de autoriteiten in Sector Oost, waar de zitting zou wor-
den gehouden, sommige afgevaardigden uit andere Sectoren geen toegang hebben verleend. Dit betrof
onder meer minister van Buitenlandse Zaken Babic, die door president Martic als nieuwe premier was
aangewezen. Gesteld werd dat de lokale veiligheidsdiensten de veiligheid van de afgevaardigden niet

konden garanderen. In de "Joegoslavische" pers werd echter gesuggereerd dat dit verbod is ingegeven
door voormalig premier Mikelic, die juist in Sector Oost over veel macht beschikt.

Een groot aantal problemen bedreigt de formatie van een nieuw kabinet van de Krajina, en zelfs de
eenheid van het land. Mikelic, een medestander van Milosevic, bleef ook na de Kroatische operaties

tegen Sector West van mei jl. de mogelijkheden onderzoeken voor een compromis met Kroatië inzake
de toekomstige status van de Krajina. Hiertegen/bestond verzet van de kant van Martic en Babic, die
geen cjenoegen willen nemen met minder dan volledige onafhankelijkheid voor de Krajina. Om die
reden zochten zij toenadering tot de rivaal van Milosevic, Karadzic. Dit werd weer afgewezen door de
lokale autoriteiten van Sector Oost, onder wie Mikelic, omdat deze Sector veel nauwere betrekkingen
heeft met het aangrenzende "Joegoslavië" dan met de Bosnisch-Servische republiek. In dat kader werd
zelfs gedreigd met afscheiding van Sector Oost van de rest van de Krajina. Zoals gemeld hadden Babic
c.s. een bijeenkomst in Sector Oost belegd om hun macht over die Sector te onderstrepen. Vermoede-
lijk houdt de opstelling van de lokale autoriteiten verband met soortgelijke overwegingen.

Overigens, is het vermeldenswaard dat zowel Babic als Mikelic inmiddels naar Belgrado zijn afgereisd

voor consultaties met Milosevic. Dit is in de "binnenlandse" politiek van de Krajina verre van
ongebruikelijk en illustreert het feit dat Milosevic in de Krajina nog steeds over invloed beschikt. Tegen

die achtergrond zullen de komende ontwikkelingen met betrekking tot het kabinet-Babic een graad-

meter zijn voor de mate van invloed die Milosevic daadwerkelijk bezit.

Het Servische hoofd van politie in Plaski (Sector Noord) heeft contact opgenomen met de EU-
waarnemersmissie en aangeboden deze missie volledige bewegingsvrijheid te verlenen in zijn district.

Zelfs heeft hij zich bereid verklaard bij de regering van de Krajina aan te dringen om deze vrijheid uit te
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Breiden tot de gehele Sector. Deze opstelling is opmerkelijk, omdat het tot op heden juist de Serviërs

waren die de bewegingsvrijheid van de EU-missie aanzienlijk hebben beperkt. Ook andere Kroatisch-

Servische functionarissen hebben zich de afgelopen weken ten opzichte van de EU-missie meer coöpe-

ratief opgesteld dan voorheen. Dit houdt naar alle waarschijnlijkheid verband met vrees voor een op

handen zijnde Kroatische operatie tegen (delen van) de Krajina; vermoedelijk hopen de Kroatische Ser-

viërs dat de aanwezigheid van internationale waarnemers in het gebied de Kroaten zal dwingen tot
terughoudendheid.

Servië/Montenegro

Naar verluidt heeft de "Joegoslavische" legerleiding het voornemen VJ-officieren van Moslim-afkomst
over te brengen naar Bosnië-Herzegovina. Doel zou zijn deze personen te incorporeren in de eenheden

van Abdic. Hoewel de VJ, zeker sinds het uiteenvallen van de vroegere Federatie, voor het overgrote

deel uit Serviërs bestaat, zijn er toch ook nog leden van andere nationaliteiten in vertegenwoordigd.
Zoals gemeld doet de "Joegoslavische" legerleiding pogingen de Bosnische en Kroatische Serviërs te
versterken. Tegen die achtergrond zijn "Joegoslavische" pogingen om de professionaliteit van de
Abdic-eenheden te verhogen, ook geenszins uitgesloten. Overigens is onduidelijk of de overbrenging
van dergelijke officieren naar Bosnië-Herzegovina op vrijwillige basis plaatsvindt.
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