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(Afgesloten 181700A september 1996)

) Conclusie/vooruitzicht

Izetbegovic heeft de verkiezingen voor het staatspresidium gewonnen. De werkelijke
macht blijft echter in handen van de nationalisten binnen de MKF en RS, doordat ze be-
slissingen van het staatspresidium met een 2/3 meerderheid kunnen blokkeren.

Bosnië-Herzcgoviua

Izetbegovic gekozen als eerste voorzitter van het BiH presidium
Zoals verwacht hebben de Moslim Izetbegovic (namens de SDA), de Bosnische Kroaat Zubak
(namens de HDZ) en de Bosnische Serviër Krajisnik (namens de SDS) de presidumverkiezin-
gen gewonnen. Aangezien Izetbegovic de meeste stemmen heeft verworven wordt hij auto-
matisch aangewezen als eerste voorzitter van het presidium.

De verkiezing van de vertegenwoordigers van de grootste nationalistische partijen tot presidi-
-. umlid van Bosnië-Herzegovina is geen verrassing. Het feit dat Izetbegovic relatief gemakke-
^ lijk de overwinning heeft behaald is wel een verrassing. Er werd immers rekening gehouden

met het feit dat de Moslims verdeeld zouden stemmen tussen Izetbegovic en ex-premier
Silajdzic terwijl de Bosnische Serviërs eensgezind achter hun SDS-kandidaat zouden staan.
Hierdoor had de Bosnische Servische kandidaat de eerste voorzitter van het presidium kunnen
worden. De belangrijkste Moslim oppositieleider Silajdzic, heeft echter minder stemmen ge-
kregen dan verwacht (13%), zodat de positie van Izetbegovic onaangetast is gebleven. Daaren-
tegen heeft de belangrijkste Bosnisch Servische oppositieleider, Ivanic, ongeveer 31% van de
Bosnische Servische stemmen gekregen. De SDS-kandidaat Krajisnik is er mede daardoor
niet in geslaagd meer stemmen te vergaren dan Izetbegovic.

De vertegenwoordigers in dit Presidium zijn gekozen voor twee jaar. Het Presidium is met
name verantwoordelijk voor het samenstellen van de regering en bepalen van het buitenlands
beleid. Over de concrete taken en bevoegheden dient het zelf nadere afspraken te maken. Be-



slissingen moeten in principe unaniem genomen worden of anders bij 2/3 meerderheid. Be-
slissingen van het Presidium, strijdig met de belangen van één der partijen, kunnen tegenge-
houden worden door een 2/3 meerderheid van de Nationale Assemblee RS of een 2/3 meer-
derheid van de Moslim of Bosnisch Kroatische gedelegeerden in de Kamer der Volkeren van
de MKF. De werkelijke macht blijft hierdoor in handen van de politieke leiders van de natio-
nalistische partijen (SDA, HDZ en SDS) en hun vertegenwoordigers in de parlementen en
regeringen van de MKF en de RS.

Nu het Presidium is samengesteld kan het aan de eerste taak beginnen: het vormen van een
regering die moet bestaan uit 2/3 Moslims/Bosnische Kroaten en 1/3 Bosnische Serviërs. Het
is niet waarschijnlijk dat Izetbegovic en Krajisnik hierbij goed zullen samenwerken. Izetbe-
govic is door de Bosnische Serviërs van oorlogsmisdaden beschuldigd en zijn proces loopt
nog steeds in Banja Luka. Bovendien beschouwen de Moslims het nationale niveau als het
belangrijkste niveau, terwijl de Bosnische Serviërs het entiteitsniveau (RS) als het belangrijk-

) ste zien. Ze zien Izetbegovic daarom niet als hun president maar beschouwen de president van
de RS als hun werkelijke leider. Vandaar dat de sterkste politiek leider van de SDS, Biljana
Plavsic, zich voor deze post kandidaat heeft gesteld.

Zowel voor het Huis van Afgevaardigden MKF als de Nationale Assemblee van de RS geldt
dat deze nationale beslissingen kunnen tegenhouden met een 2/3 meerderheid. De grootste
Moslim partij SDA zal waarschijnlijk niet alleen deze meerderheid halen en daarom een coa-
litie moeten vormen met de partij van Silajdzic (SBiH). Ondanks deze te verwachten samen-
werking is het twijfelachtig of beide partijen samen de 2/3 meerderheid zullen behalen, gezien
het aantal Bosnisch Kroatische stemmen. De houding van de paar Bosnische Servische afge-
vaardigden binnen het MKF parlement is hierbij zeer belangrijk.

Doordat verwacht mag worden dat de oppositiepartijen binnen de RS het beter doen dan de
oppositiepartijen binnen de MKF, zal ook de SDS en Servische Radicale Partij (SRS) geza-
menlijk, de 2/3 meerderheid niet behalen in de Nationale Assemblee. Het linkse coalitie blok
NS SM (nieuw naam voor SMP) onder leiding van de socialisten zal een relatief groot aandeel

.} in de stemmen verwerven. Doordat waarschijnlijk ook enkele Moslims en Bosnische Kroaten
zitting krijgen in de Nationale Assemblee van de RS, moeten alle Bosnisch Servische politie-
ke partijen samenwerken om een 2/3 meerderheid te vormen. Op het punt van afscheiding van
Bosnië en aansluiting bij Servië stemmen alle partijmanifesten overeen, zodat een eensgezind
standpunt hieromtrent geen probleem zal vormen.

BS

Eerste bijeenkomst van de Bosnisch Servische Senaat
Op 12 september is in Pale de eerste bijeenkomst van de Senaat van de RS gehouden. De Se-
naat werd toegesproken door de interim president van de RS, Biljana Plavsic en de minister
van Buitenlandse Zaken van de RS, Aleksa Buha.



De Senaat van de RS is opgericht op 9 juli van dit op initiatief van de SDS. De 55 leden van
de Senaat worden door de voorzitter van de Nationale Assemblee (lees SDS) benoemd en ge-
nieten parlementaire onschendbaarheid. Het staatsorgaan is officieel bedoeld als een
'adviesorgaan voor grondwettelijke staatsinstellingen', maar in werkelijkheid is het een ma-
nier van de SDS-leiding om invloed te houden op het politieke proces binnen de Nationale
Assemblee.

De wettelijke status van de Senaat van de RS is niet geheel duidelijk. In de akkoorden van
Dayton wordt een senaat in de RS niet vermeld en daarom wordt dit staatsorgaan internatio-
naal niet erkend. Toch is de entiteit van de RS volgens Dayton wel bevoegd voor binnenland-
se aangelegenheden en mag deze derhalve een (grond)wet aannemen voor de oprichting van
een Senaat, waardoor deze wordt gelegimiteerd. De Moslims en Bosnisch Kroatische afge-
vaardigden binnen de Nationale Assemblee zullen zich vanzelfsprekend hiertegen verzetten.
Indien echter de Bosnisch Servische politieke partijen een 2/3 meerderheid vormen en op dit
punt eensgezind zijn, valt de legitieme vorming van een Senaat waarschijnlijk niet tegen te
houden. Aangezien de Senaat nu nog is samengesteld uit politieke volgelingen van Karadzic
zou hierdoor diens invloed op de politieke besluitvorming in de RS worden bestendigd.


