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./ Conclusie/vooruitzicht

Toenemende geweldspiraal in de omgeving van Bugojno, Glamoc, Livno en Prozor leidt
tot oplopen spanningen tussen Moslims en Bosnische Kroaten.

Mogelijk aftreden van één van de vice presidenten van de RS, Koljevic is een poging van
de SDS om haar gelederen voor de verkiezingen te sluiten.

MKF
Moslim oppositiepartij oppert mogelijke boycot verkiezingen
De voorzitter van de Social Democratie Party (SDP), Nijaz Durakovic, veroordeelt de huidige
Bosnisch Kroatische boycot in Mostar en noemt de verkiezingen 'van 30 juni in Mostar een
'farce'. Hij stelt verder dat er op dit moment niet één voorwaarde voor 'free and fair' verkie-
zingen vervuld is. Als verkiezingen onder deze omstandigheden gehouden moeten worden is
het volgens hem beter om de verkiezingen te boycotten.

^ De SDP behoort tot de oppositiecoalitie onder de naam Democratie Alternative Coalition (of
Joint List) en vertegenwoordigt de voormalige communisten. Tijdens de verkiezingen in Mo-
star wist deze coalitie echter geen zetel in de gemeenteraad te bemachtigen. Doordat boven-
dien hun kandidaten blootstaan aan intimidaties en ze nauwelijks toegang tot de media hebben
is hun kans op een goede verkiezingsuitslag in september eveneens klein te noemen. Een boy-
cot van de SDP (of van het gehele coalitieverband) zal dus weinig directe invloed hebben.
Toch bestaat de kans dat ook de grotere Moslimpartijen (SDA, SBiH en UBSD) de komende
verkiezingen zullen gaan boycotten. De pogingen van de Moslim autoriteiten om vluchtelin-
gen te laten terugkeren naar hun voormalige woonplaatsen om daar hun stem te kunnen uit-
brengen, zijn nog niet succesvol. De Moslims lopen dus op deze wijze kans om bij de komen-
de gemeenteraadsverkiezingen een groot aantal stemmen mis te lopen. Doordat een eventuele
verkiezingsuitslag zonder SDA deelname nauwelijks representatief genoemd kan worden,
dreigen de Moslims snel met het 'zwaard van de boycot'.



In het verleden heeft de 'zwaard' reeds meerdere malen zijn nut bewezen. Tijdens het organi-
seren van de verkiezingen was de dreiging van een SDA-boycot reden voor de internationale
gemeenschap om de vluchtelingen in het buitenland ook te laten stemmen. Ook het aftreden
van de Bosnisch Servische leider Karadzic is zondermeer versneld door de dreigende verkie-
zingsboycot van de Moslims.

Door de huidige impasse in Mostar is het niet uit te sluiten dat de SDA één dezer dagen we-
derom naar het middel van een boycotdreiging zal grijpen. Hiermee wil men de internationale
gemeenschap zo mogelijk dwingen druk uit te oefenen op de Bosnische Kroaten om de ver-
kiezingsuitslag van 30 juni in Mostar te accepteren.

Bezoek Iraanse vice president aan Sarajevo
Hassan Habibi, de Iraanse vice president heeft met in zijn gevolg zakenlieden, op 25 en 26 juli

) een bezoek gebracht aan Sarajevo. Het doel van de missie was om de economische banden
tussen Bosnië en Iran aan te halen

Ondanks het formele standpunt van de Moslimregering dat de militaire samenwerking met
Iran beëindigd is, zijn er aanwijzingen dat de invloed van Iran in Bosnië nog steeds groeit.
Onder een dekmantel van economische en culturele activiteiten vinden regelmatig bezoeken
over en weer plaats met uitgebreide delegaties. Op politiek en militair gebied neemt de Mos-
limregering in Sarajevo afstand van Iran, maar op alle mogelijke andere gebieden worden de
banden aangehaald. Hierdoor blijft Iran als een back-up behouden voor het geval dat de huidi-
ge steun van het Westen wegvalt. Het bezoek afgelopen maand, van de vice president van de
MKF, Ganic, aan Teheran was dan ook feitelijk bedoeld om deze onderliggende Moslimpoli-
tiek toe te lichten.

De vice-president van.de MKF heeft de Bosnische Kroaten beschuldigd van aanvallen op
Moslims
Ganic, de vice-president van de MKF, heeft op 29 juli de Bosnische Kroaten direct verant-

J woordelijk gehouden voor het opblazen van een moskee in Livno. Hij riep de internationale
organisaties op de belangen van de Moslims te beschermen, met name in de omgeving van
Livno en Glamoc.

De laatste tijd is er .sprake van een toenemende geweldspiraal tussen de Moslims en de Bosni-
sche Kroaten. Wederzijds wordt schade toegebracht aan elkaar eigendommen door middel van
bomaanslagen, brandstichtingen en handgranaten. Vooral in de omgeving van Stolac, Livno
en Glamoc zijn Moslims het doelwit, terwijl in Bugojno de Bosnische Kroaten het zwaar te
verduren krijgen.
Het toenemend geweld vormt zonder meer een bedreiging voor het vredesproces en lijkt al-
leen maar toe te nemen door de komende verkiezingen in september. Door deze intimidaties
proberen de Bosnische Kroaten de Moslim politiek te verstoren om vluchtelingen te laten te-
rugkeren naar hun voormalige woonplaatsen. De Moslims reageren hierop door Kroaten in



<6TG CONFTDFNTIEEk

Bugojno lastig te vallen. Vooralsnog lijken de Bosnische Kroaten in hun opzet te slagen. Door
de grote belangen bij de verkiezingen zullen de Moslims hiertegen fel protesteren bij IFOR en
de OVSE en mogelijk aansturen op uitstel van de verkiezingen of zelfs een boycot.

Moslim bevolking in Brcko district steunt mogelijk SBiH
Uit nog onbevestigde bronnen blijkt dat sommige SDA-functionarissen in het Brcko district
over zullen lopen naar de SBiH, de partij geleid door Silajdzic. Dit zou een reactie zijn op het
feit dat de SDA de kandidaten voor de lokale verkiezingen zonder overleg aangewezen had.

De lokale Moslim bevolking in het Brcko district is waarschijnlijk bevreesd voor een te grote
overwinning van de nationalistische SDA-partij. Dit zou de Bosnische Servische angst alleen
maar aanwakkeren en hierdoor een mogelijke terugkeer van Moslim vluchtelingen naar Brcko
bemoeilijken. Het steunen van een partij die meer nadruk legt op interetnische samenwerking
is daarom begrijpelijk. De bevolking is vaak alleen maar geïnteresseerd in hun lokale situatie

j en interesseert zich veel minder voor 'nationale belangen'. Het mogelijke steunen van de
SBiH door de Moslim bevolking in het Brcko district is een positieve ontwikkeling en komt
het arbitrage-proces zondermeer ten goede.

Reservisten 5e ABiH corps trainen voor mogelijk optreden tijdens verkiezingen
Tijdens een tiendaagse cursus worden reservisten van het 5e ABiH Corps in Bihac getraind.
Ondermeer wordt geoefend voor mogelijk optreden tijdens de verkiezingscampagne en de
verkiezingen zelf. Hierbij wordt ondermeer gebruik gemaakt van genaturaliseerde Mujahedin
uit Iran en Soedan. De reservisten wordt gevraagd een document te tekenen waarin ze verkla-
ren te zullen vechten voor hun 'corps en de partij (SDA)'

Beoordeling^lfc: Het 5e ABiH Corps heeft gedurende de oorlog de enclave Bihac met suc-
ces verdedigdTmaar heeft zich tot dus ver buiten de politiek gehouden. In strijd met de Day-
ton-akkoorden heeft hun commandant, generaal Dudakovic, zich toch kandidaat gesteld voor
de lokale verkiezingen. Zijn kandidatuur zal echter waarschijnlijk door de lokale verkiezings-

..-.. commissie geweigerd worden. Deze poging tot kandidaatstelling en de verklaring die gete-
s kend moet worden door de reservisten illustreren de sterke invloed van de regerende Moslim-

partij SDA op het leger. De SDA zal er niet voor terug schrikken om het leger bijvoorbeeld in
te zetten tegen aanhangers van de NDZ, de partij van Abdic, die door de Moslims als een ver-
rader wordt beschouwd. Indien IFOR IPTF zal assisteren bij haar pogingen om Abdic te be-
schermen tijdens diens verkiezingscampagne in de Bihac regio, loopt ze het risico hierbij
doelwit te worden van bedreigingen of aanvallen door personeel van het 5e ABiH corps.
Doordat een conflict tussen IFOR en het 5e ABiH corps niet in het belang van de Moslims is,
zullen deze acties waarschijnlijk geen openlijk karakter dragen.

Protestdemonstratie van oorlogsveteranen in Sarajevo
Op 26 juli heeft er een protestdemonstratie voor het parlementsgebouw in Sarajevo plaatsge-
vonden van 2.000 tot 4.000 Moslim oorlogsveteranen en familieleden van omgekomen strij-
ders. De protestdemonstratie was georganiseerd door de Bosnische Unie van Oorlogsinvaliden
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en de eisen had betrekking op achterstallige betalingen en het niet nakomen van beloftes om-
trent reïntegratieprogramma's.

Het niet betalen van de salarissen van (gedemobiliseerde) militairen kan aanleiding geven tot
sociale onrust onder de bevolking, die dit geld hard nodig heeft voor hun dagelijkse levensbe-
hoeftes. Er zijn onbevestigde berichten dat de SDA de stemmen van de gedemobiliseerde sol-
daten probeert te manipuleren. De gedemobiliseerde soldaten behoren DM 400 te ontvangen
voor elke gediende maand. De SDA beheert deze fondsen, die samengebracht zijn door Iran,
Saoedi-Arabië, Japan en mogelijk de VS. De SDA zou de betalingen tegenhouden tot na de
verkiezingen en het vermoeden bestaat dat als de SDA de verkiezingen niet wint, de soldaten
hun geld niet zullen ontvangen.
De achterstallige salarissen zijn hierdoor een wapen in de verkiezingsstrijd geworden. Enkele
oppositiepartijen proberen dit te verhinderen door speciale maatschappelijke intergratie pro-
gramma's voor gedemobiliseerde militairen in hun partijprogramma op te nemen. Zo heeft

) bijvoorbeeld de Muslim Bosniac Organisation (MBO), lid van de oppositiecoalitie Joint List
een speciaal programma ontwikkeld voor oorlogswezen en militaire en civiele invaliden.
Het is echter maar de vraag of het politieke wapen van achterhouden van salarissen door de
SDA succesvol zal zijn. De bevolking is waarschijnlijk op de hoogte van financiële donaties
door andere landen en kan het niet uitbetalen van de salarissen als een aanleiding zien om op
de oppositiepartijen (zoals Joint List en SBiH) te stemmen. Tekenend hiervoor was dat de
protestdemonstratie precies plaatsvond op het moment dat Izetbegovic met de Iraanse delega-
tie aan het onderhandelen was.

ES
Onbevestigde berichten dat één van de vice-presidenten van de RS functie neerlegt
Volgens nogJBJevestigde berichten heeft één van de vice-presidenten van de RS, Nikola
Koljevic, zijn functie neergelegd en is naar Belgrado vertrokken.

De bekoeling van de relaties tussen Koljevic en de SDS-leiding is al langer bekend. Geduren-
de het laatste halfjaar zijn op het gebied van de te volgen politiek meerdere meningsverschil»
len geweest tussen hem en de meer nationalistische partijleiders zoals Plavsic en Buha. Op 28
juli heeft Koljevic bijvoorbeeld verklaard dat de samenwerking van de RS met de Federatie
onvermijdelijk is, aangezien de beide staaten naast elkaar liggen. De verklaring van één van
de vice presidenten van de RS is opmerkelijk,aangezien de overige leiding van de RS elke
vorm van politieke samenwerking met de Federatie afwijst. Volgens nog onbevestigde berich-
ten is Koljevic vanwege zijn dissidente mening onlangs van zijn politieke functies ontslagen
door de leiding van de SDS of heeft zelf ontslag genomen. Deze zaak vormt een bewijs dat de
leiding van de SDS niet geheel eensgezind is over de te volgen politiek. Naast de politieke
hardliners die de politieke denkbeelden van Karadzic aanhangen, zijn er dus nog steeds gema-
tigde Bosnisch Servische leiders binnen de SDS-top. De SDS probeert daarom aan de voora-
vond van de verkiezingen de gelederen te sluiten en verwijdert alle dissidenten van het poli-
tieke toneel.



Het gevaar is voor de SDS echter niet ondenkbeeldig dat deze dissidenten zich gaan aanslui-
ten bij de oppositiepartijen. Hierdoor kan de verkiezingsuitslag voor de SDS wel eens minder
gunstig uitvallen dan verwacht, waardoor ze de gewenste 2/3 meerderheid in het RS-
parlement niet zullen behalen en de grondwet niet kunnen veranderen. Het voormalig SDS-lid
en voormalig Bosnisch Servische premier, Kasagic, heeft zich naar verluidt onlangs reeds
aangesloten bij de grootste oppositiepartij (SPRS). Het vertrek van Koljevic komt dus aan de
vooravond van de verkiezingscampagne op een ongunstig moment voor de SDS-leiding.

Kroatië
Overeenkomst ondertekend waardoor het verboden is voor Bosnische politieke partijen om
verkiezingscampagne te voeren in Kroatië
Volgens het Kroatische nieuwsagentschap HINA is op 24 juli in Zagreb een overeenkomst
getekend tussen de OVSE en het organiserend comité voor de Bosnische vluchtelingen waarin
het Bosnische politieke partijen en regeringsfunctionarissen verboden wordt om op Kroatisch

) grondgebied campagne te voeren voor de verkiezingen.

Op het grondgebied van Kroatië bevinden zich naar schatting 200.000 Bosnische vluchtelin-
gen, waarvan volgens de Kroatische autoriteiten driekwart stemrecht hebben. Hieronder be-
vinden zich een groot aantal aanhangers van Fikret Abdic, de leider van de Democratie Pe-
ople's Party (NDZ). Deze Moslim leider is in de oorlog in opstand gekomen tegen de Moslim-
leiding in Sarajevo en heeft daadwerkelijk met een groot aantal volgelingen meegevochten
aan de zijde van de Bosnische Serviërs in de omgeving van Bihac. Hierdoor wordt hij door
een groot deel van de Moslims als een verrader beschouwd.
Doordat het hem nu onmogelijk wordt gemaakt om campagne te voeren onder de Bosnische
vluchtelingen in Kroatië zal hij waarschijnlijk maar weinig stemmen behalen tijdens de ver-
kiezingen in september. Dit is natuurlijk in het voordeel van de regerende SDA-partij.

Deze medaille heeft echter ook een keerzijde. Een ander aspect hierbij is namelijk dat de HDZ
partij in Kroatië wel in staat is om campagne te voeren onder deze vluchtelingen. Ze zal dit

^ waarschijnlijk doen om de Bosnisch Kroatische tak van de HDZ te helpen en hierdoor meer
-J stemmen te verkrijgen voor Bosnisch Kroatische kandidaten. Dit is vanzelfsprekend niet in

het voordeel van de SDA-partij.


