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MINISTERIE VAN DEFENSIE

MILITAIRE INLICHTINGENDIENST

Afdeling Inlichtingen

ONTWIKKELINGEN IN DE VOORMALIGE JOEGOSLAVISCHE FEDERATIE

23/97

(Afgesloten 111200 JUN 1997)

Conclusie/vooruitzicht
De mogelijkheden voor inter-etnische samenwerking in Bosnië-Herzegovina worden steeds beperk-
ter; enige vooruitgang wordt slechts door massale internationale druk verworven en vervolgens in
de praktijk weer teniet gedaan. De tendens in de richting van driedeling langs etnische lijnen lijkt
onomkeerbaar.

De herintegratie van oost-Slavonië in het Kroatische staatsverband voorloopt voorspoedig en resul-
teert niet in werkelijke politieke macht voor de Serviërs.

De wrijvingen tussen de Montenegrijnse premier Djukanovic en president Bulatovic lopen op. Dit
kan ook gevolgen hebben voor de kandidatuur van de Servische president Milosevic voor het fede-
rale presidentschap, aangezien hij daarvoor Montenegrijnse steun nodig heeft.

Bosnië-Herzegovina
Servische afgevaardigden boycotten Huis van Afgevaardigden
De Servische leden van het Bosnische Huis van Afgevaardigden hebben geweigerd de sessie op 9
juni bij te wonen. De (Moslim) co-minister-president Silajdzic zei hiervoor niet het Servische volk, maar
de Bosnisch-Servische leiding in Pale verantwoordelijk te houden. De opstelling van de Bosnisch-
Servische afgevaardigden heeft te maken met het feit dat tijdens de sessie de resultaten van de Sintra-
conferentie zouden worden besproken. Aangezien de internationale gemeenschap tijdens deze confe-
rentie geëist heeft dat het "speciale parallelle betrekkingen" verdrag tussen de Bosnisch-Servische
republiek (RS) en Joegoslavië (tenminste voor een deel) geannuleerd wordt, was er weinig eer te be-
halen voor de Servische afgevaardigden die immers in de minderheid zijn in deze parlementaire ka-
mer. De weigering van de Serviërs brengt de Donorconferentie in gevaar, aangezien er nu ook geen
parlementaire goedkeuring is gehecht aan de wetsvoorstellen van het "Quick Start Package", hetgeen
een vereiste was voor het vrijgeven van wederopbouwgelden. Aangezien de internationale gemeen-
schap beloofd heeft geen financiële hulp te geven aan de partij die de uitvoering van het vredesak-
koord tegenhoudt, bestaat nu de mogelijkheid dat (indien de Donorconferentie toch gehouden wordt)
de financiële hulp uitsluitend ten goede komt aan de Moslim/Kroatische Federatie (MKF). Hiervan zul-
len de Moslims het meeste profiteren, waardoor echter (gezien de onevenwichtige wederopbouw en
verdeelde welvaart) het zaad voor hernieuwde gewapende conflicten weer gezaaid dreigt te worden.

Minister-president RS sluit massale terugkeer Moslimvluchtelingen uit
De minister-president van de RS, Klickovic, heeft op 8 juni in Rogatica het regeringsstandpunt toege-
licht dat de vluchtelingen eerst werk en behuizing moeten hebben in de RS, voordat ze toestemming
kunnen krijgen om terug te keren. Hij voegde hieraan toe dat plannen om grote groepen Moslimvluch-
telingen te laten terugkeren onacceptabel zijn. Hij zag meer heil in terugkeer van vluchtelingen naar de
entiteit waar hun nationaliteit in de meerderheid was. Dit standpunt is niet nieuw; het wordt al geruime
tijd openlijk verkondigd, hoewel het in strijd met de Dayton-akkoorden is. Deze voorzien namelijk in
onvoorwaardelijke terugkeer naar voormalige woonplaatsen indien dit de wens van de vluchtelingen is.
De RS-regering lijkt dit standpunt te erkennen, maar stelt daarbij voorwaarden die het principe in de
praktijk teniet doen. Als reden hiervoor hanteert men het begrip "lokale veiligheidssituatie". Gezien het
feit dat de Moslims niet kunnen rekenen op werkgelegenheid en de meeste Moslimhuizen beschadigd
of vernietigd zijn (of binnenkort opgeblazen zullen worden), wordt terugkeer feitelijk onmogelijk ge-
maakt. Terugkeer is dus alleen mogelijk met internationale hulp in de vorm van werkvoorziening en
huizenbouwprojecten, waarvan de RS economisch zou profiteren. Dergelijke projecten in Stolac en
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Bugojno (binnen de MKF) hebben echter ook weinig resultaat opgeleverd. Integendeel, nadat lokaal
geld was verdiend aan de bouw van huizen werden ze later weer in brand gestoken, opgeblazen of
door de "verkeerde" nationaliteit in bezit genomen.

Relatief groot aantal Moslims geregistreerd in Kotor Varos en Prijedor
Er zijn aanwijzingen dat een relatief groot aantal Moslim-kiezers zich heeft laten registreren in de ste-
den Prijedor (ten westen van Banja Luka) en Kotor Varos (ten zuidoosten van Banja Luka). Beide ste-
den zijn gelegen in de RS. Deze melding is opmerkelijk, omdat elders in de RS veel minder Moslims
worden geregistreerd. Prijedor had vóór de oorlog een Moslim-meerderheid, terwijl het aantal Moslims
in Kotor Varos nauwelijks onderdeed voor dat van de Serviërs. Het heeft er alle schijn van dat de Mos-
lim-autoriteiten hopen in beide steden een meerderheid in de gemeenteraad te halen, wellicht in com-
binatie met Servische oppositie-partijen, waarmee de belangrijkste Moslim-partij SDA sinds enige tijd
onderhandelingen voert, en die juist in het westen van de RS het sterkst vertegenwoordigd zijn. Ver-
meldenswaard is overigens dat genoemde steden twee belangrijke toegangswegen naar Banja Luka
(de "hoofdstad" van het westen van de RS) beheersen, zodat die stad door een eventuele Moslim-
overwinning enigszins geïsoleerd zou worden.

Moslim-gemeentes in de maak?
Een prominent parlementslid van de SDA heeft verklaard dat de gemeenteraad-in-ballingschap van
Prozor (zuid-Bosnië) heeft besloten een exclusieve Moslim-gemeente te vormen. Hij was niet bereid
nadere details te verschaffen, maar onderstreepte wél dat ook in Capljina (aan de grens met Kroatië)
een Moslim-gemeente in de maak is. Prozor ligt aan de grens van de door Moslims en Kroaten gedo-
mineerde delen van de MKF. Evenals Capljina had Prozor vóór de oorlog weliswaar een Kroatische
meerderheid, maar toch ook een aanzienlijke Moslim-minderheid. In beide gevallen zijn de Moslims
door de Kroaten verdreven. Dat de Moslims uit de gemeenteraad van Prozor in ballingschap vergade-
ren, spreekt boekdelen over de verhouding tussen beide volkeren in de "Federatie". De opstelling van
de betreffende Moslims vormt waarschijnlijk een reactie op het feit dat de Kroaten het initiatief hebben
genomen om op een aantal andere plaatsen in Bosnië-Herzegovina eigen, van de Moslims en de MKF
onafhankelijke, gemeentes te vormen. Reeds eerder waren er indicaties dat de Moslims in het alge-
meen, en de SDA in het bijzonder, in toenemende mate neigen de mogelijkheden voor inter-etnische
samenwerking op te geven en zich uitsluitend toe te leggen op de behartiging van de belangen van de
Moslims. Dit kan de basis leggen voor een driedeling van Bosnië-Herzegovina langs etnische lijnen.

SBiH ongelukkig over alliantie met SDA
Een lokale vertegenwoordiger van de "Partij voor Bosnië-Herzegovina" (SBiH) uit Kakanj (centraal-
Bosnië) heeft zich ten overstaan van de ECMM ontevreden getoond over de recente lijstverbinding met
de SDA. Hij zei dat de partij-organisaties totaal niet geconsulteerd zijn en stelde te verwachten dat de
alliantie de SBiH stemmen zou kosten. Deze zouden vermoedelijk vooral terecht komen bij de opposi-
tie-partijen, met name de Sociaal-Democratische partij. Formeel is de SBiH, die wordt geleid door Si-
lajdzic, ontstaan uit onvrede met het té sterk op de Bosnische Moslims gerichte beleid van de SDA en
haar leider, president Izetbegovic. Vanaf het begin waren er reeds aanwijzingen dat het ontstaan van
de SBiH in onderling overleg tot stand was gekomen en tot doel had "gematigde" stemmen te winnen
voor de SDA. Het feit dat Silajdzic, hoewel hij strikt gezien tot de oppositie behoort, sindsdien al heeft
gefungeerd als plaatsvervanger van Izetbegovic en benoemd is tot Bosnisch co-premier, wijst ook in
die richting, evenals het opvallend snel tot stand komen van de alliantie tussen beide partijen. Veel
Bosniërs die bij de vorige verkiezingen op de SBiH hebben gestemd, zullen deze partij vermoedelijk nu
als een mantelorganisatie van de SDA beschouwen en, indien zij het niet eens zijn met die gang van
zaken, inderdaad op de oppositie stemmen. Overigens moet worden opgemerkt dat uit die verkiezin-
gen is gebleken dat de aanhang van Silajdzic en zijn partij marginaal is.

Spoorlijn door Posavina-corridor?
De ECMM is door medewerkers van de Bosnisch-Servische spoorwegen in kennis gesteld van het feit
dat er plannen zijn voor de aanleg van een spoorlijn van Modrica (ten noordwesten van Tuzla) naar
Bijeljina (in het noordoosten van de RS). Deze lijn zou dan aansluiten op bestaande lijnen naar Banja
Luka in het westen en naar Joegoslavië in het oosten. De aanleg van zo'n spoorlijn zou de Bosnische
Serviërs vele voordelen bieden. Niet alleen zou daardoor het vervoer van goederen tussen het oosten
en het westen van de RS aanzienlijk worden vergemakkelijkt, maar ook zouden de economische be-
trekkingen met Joegoslavië worden versterkt. Een belangrijke overweging van strategische aard zou
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daarnaast zijn dat de lijn zou moeten lopen via de Posavina-corridor bij Brcko, waarmee het belang
van die corridor voor de Bosnische Serviërs wordt benadrukt. Gezien de economische crisis en de
corruptie die in de RS (evenals andere delen van Bosnië-Herzegovina) heerst, is onduidelijk hoe de
aanleg van de lijn moet worden bekostigd, maar het lijdt weinig twijfel dat de Bosnische Serviërs daar-
voor op internationale steun hopen.

Kroatië
Tudjman benoemt Serviërs op enkele regeringsposten
Op 5 juni heeft de Kroatische president Tudjman, conform zijn toezegging in de "Letter of Intent", Ser-
viërs uit oost-Slavonië aangesteld als plaatsvervangend ministers van Justitie, Opleiding en Sport en
Cultuur. Ook topfuncties binnen het ministerie van Ontwikkeling en Reconstructie en het Bureau voor
Vluchtelingen en Ontheemden kwamen in Servische handen. Deze benoemingen werden reeds enige
tijd verwacht. Op 27 mei had een delegatie van de nu benoemde personen onder leiding van Stanimi-
rovic (voorzitter van de belangrijkste "Servische" partij uit oost-Slavonië, de SDSS) reeds een bezoek
gebracht aan Tudjman. Onder de aangestelden bevinden zich geen Serviërs die bij hun achterban
groot aanzien genieten of politieke invloed hebben. Met deze benoemingen doet Tudjman zijn belofte
gestand en kan hij tegen met name de Amerikaanse regering, die de nadruk legt op de naleving van de
mensenrechten in Kroatië, illustreren dat etnische herintegratie hem na aan het hart ligt, zonder de
Serviërs werkelijk invloed te geven.

Tudjman bezoekt Vukovar
Terwijl zijn minister van Buitenlandse Zaken, Granic, in Sarajevo gesprekken had met Moslim-
vertegenwoordigers ter voorbereiding op zijn ontmoeting met Izetbegovic, bracht Tudjman een bezoek
aan Vukovar (oost-Slavonië). Voordat hij op 8 juni op de trein stapte die hem naar Vukovar zou bren-
gen, hield Tudjman in Zagreb wederom een gematigde toespraak. Hij bood alle Serviërs die het Kroa-
tisch staatsburgerschap accepteren, nationale verzoening aan. Hij garandeerde verder hun burger-
rechten en etnische rechten. De gematigde woorden van Tudjman zijn te beschouwen als een uiting
van tevredenheid. Tevredenheid met het verloop van het integratieproces voor oost-Slavonië, tevre-
denheid met het afgelopen verkiezingsresultaat van zijn partij in oost-Slavonië, tevredenheid met het
lijdzame gedrag van de lokale Servische bevolking, maar ook tevredenheid met de internationale reac-
ties op zijn politiek. Hij heeft op dit moment geen baat bij nieuwe spanningen in oost-Slavonië en kiest
daarom voor een verzoenende houding. Bovendien staan de presidentsverkiezingen voor de deur,
waarin hij probeert herkozen te worden. Om die reden wil hij momenteel problemen vermijden. Zijn
politiek van volledige integratie van oost-Slavonië in Kroatië en verandering van de demografische
verhouding wordt echter resoluut voortgezet. Zo werd, na het Kroatisch onderwijssysteem en de Kroa-
tische Kuna, nu ook de Kroatische wetgeving op 6 juni geïntroduceerd in de regio in kwestie.

Kroatisch hof stelt Kroaten in staat van beschuldiging
Het gerechtshof in Petrinja (voormalige UNPA-noord) heeft verklaard tien (Bosnische!) Kroaten die
momenteel in Kostajnica verblijven, in staat van beschuldiging te stellen in verband met incidenten
tussen hen en Serviërs in die plaats. Eerder deze week had de Amerikaanse minister van Buitenland-
se Zaken, Albright, Tudjman gewaarschuwd dat voortzetting van Amerikaanse hulp afhankelijk is van
verbetering van de mensenrechten in Kroatië en deelname aan het Bosnische vredesproces. Als reac-
tie daarop had Tudjman maatregelen in het vooruitzicht gesteld om de positie van minderheden te
verbeteren. Er bestaat een kans dat aanklachten als de bovengenoemde tot doel hebben te illustreren
dat het de Kroatische autoriteiten daarmee ernst is. In dat geval moet er rekening mee worden gehou-
den dat de betrokken (Bosnische!) Kroaten als zondebokken zullen worden gebruikt, want het lijdt
weinig twijfel dat de vervolging van Serviërs in Kroatië met tenminste stilzwijgende goedkeuring van de
Kroatische autoriteiten heeft plaatsgevonden en nog steeds plaatsvindt.

Joegoslavië
Slechte financiële situatie Joegoslavische strijdkrachten
Recentelijk is in Joegoslavische (engelstalige) bladen aandacht besteed aan de rampzalige financiële
situatie van de Joegoslavische strijdkrachten (VJ). Daarin wordt onderstreept dat het budget van de
strijdkrachten zó laag is dat geplande oefeningen niet kunnen doorgaan. Hoewel een ingrijpende mo-
dernisering van de VJ noodzakelijk wordt geacht, wordt het leeuwedeel van het militaire budget be-
steed aan "lopende kosten", met name personeelskosten. Desondanks zijn de salarissen laag en wor-
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den zij soms met maanden vertraging uitbetaald. Als gevolg daarvan zijn militairen gedwongen ne-
venactiviteiten te ontplooien om enig inkomen te verwerven. Veel, met name hoogopgeleid, personeel
wordt ingezet als huurling (in landen als Libië, Syrië of het voormalige Zaïre) of heeft ontslag uit de VJ
genomen.

Deze berichten lijken in hoge mate geloofwaardig. Het budget voor 1997 was 6,5 miljard dinar (bijna
1,2 miljard DS dollar volgens de officiële wisselkoers), waar het ministerie van Defensie had gesteld
ruim 9,2 miljard dinar nodig te hebben om de normale operationele kosten te dekken. Het lijdt weinig
twijfel dat de voor modernisering noodzakelijke investeringen en de motivatie van het VJ-personeel de
voornaamste kinderen van de rekening zijn. Tegen die achtergrond lijkt een verdere leegloop uit de VJ,
alsmede een verdere daling van de inzetbaarheid van het leger, op termijn onvermijdelijk. Artikelen als
de bovenvermelde hebben zonder enige twijfel tot doel aandacht te vestigen op deze problematiek. De
speelruimte van de Joegoslavische regering is echter uiterst beperkt. Daarbij spelen de nog altijd niet
overwonnen effecten van de VN-sancties tegen het land, alsmede het economische mismanagement
van opeenvolgende socialistische regering de hoofdrol.

Djindjic verwerpt Draskovic als presidentskandidaat Zajedno
In een interview voor de plaatselijke TV in Kragujevac heeft Zoran Djindjic, één van de leiders van het
oppositionele samenwerkingsverband Zajedno, verklaard dat deze coalitie nog steeds geen vastom-
lijnd politiek programma heeft. Hij vulde zijn verklaring aan met de mededeling dat hij de voorzitter van
de SPO, Draskovic, niet meer steunt als presidentskandidaat namens Zajedno, aangezien er volgens
hem "betere oplossingen" zijn. Deze verklaring van Djindjic komt neer op een doodsteek voor Zajedno,
waarvan formeel de SPO en de partij van Djindjic, de DS, deel uitmaken. Nadat er eerder grote conflic-
ten gerezen waren over een door Djindjic voorgestelde uitbreiding van Zajedno en het al dan niet op-
heffen van de bestaande parlementaire boycot, was door de SPO het voortbestaan van Zajedno
rechtstreeks afhankelijk gemaakt van een gezamenlijke kandidatuur van Draskovic voor het Servische
presidentschap. De verklaring van Djindjic heeft nu de bijl aan de wortel van de samenwerking gezet
en de oppositiecoalitie kan als clinisch door worden beschouwd. Anticiperend op een dergelijke breuk
heeft de DS reeds een samenwerkingsovereenkomst met andere gematigde oppositiepartijen gezocht,
terwijl de SPO toenadering zoekt tot de extreem-nationalistische Servische Radicale Partij (SRS) van
Vojislav Seselj.

Milosevic namens de SPS genomineerd als kandidaat voor het presidentschap FRJ
Na een lange tijd van onzekerheid heeft de Socialistische Partij van Servië (SPS) haar voorzitter en
huidige president van Servië, Milosevic, genomineerd voor het ambt van federaal (=Joegoslavisch)
president. Dit is op 5 juni door het persagentschap TanJug bekendgemaakt. De kandidatuur van Milo-
sevic werd bekendgemaakt aan de vooravond van de gesprekken van de SPS met haar zusterpartij uit
Montenegro, de Democratische Partij van Socialisten (DPS). Door de SPS-partijleiding werd ook be-
kendgemaakt dat de partij mogelijkheden voor veranderingen in de grondwet onderzoekt die een direc-
te presidentsverkiezing mogelijk zouden maken. Het zou hier uitsluitend om de betreffende artikelen 97
en 98 gaan, en niet om een uitbreiding van de bevoegdheden van de federale president.

Met deze nominatie is een einde gekomen aan een lange tijd van speculaties. Aangezien Milosevic
volgens de Servische grondwet niet in aanmerking kwam voor een derde termijn als president van
Servië, werd over het algemeen aangenomen dat hij zijn zinnen gezet had op het ambt van president
van de FRJ. Hiertoe zou hij echter wel een uitbreiding moeten proberen te bewerkstelligen van de be-
voegdheden van dit ambt, omdat het op dit moment in praktijk een ceremoniële functie is. Voor de
verkiezing is een simpele meerderheid binnen beide parlementaire kamers voldoende, maar hiervoor
is medewerking van de Montenegrijnen noodzakelijk. Deze is verre van verzekerd, omdat een deel van
de Montenegrijnse politieke top onder leiding van premier Djukanovic zich verzet tegen de dominante
positie van Servië en de politiek van Milosevic. Vandaar dat een delegatie van de SPS, onder leiding
van één van de vice-president van de partij, Vulecic (die goede contacten in Montenegro bezit en fei-
telijk om deze reden teruggehaald werd in de partijtop van de SPS) onlangs is afgereisd naar Podgori-
ca om steun te verkrijgen van de DPS. De voorgestelde grondwettelijke wijzigingen zijn dan ook be-
doeld om de verkiezing minder afhankelijk te maken van de Montenegrijnen. Gezien het feit dat de
Servische bevolking vele malen groter is dan de Montenegrijnse zou een Servische federale presi-
dentskandidaat niet tegengehouden kunnen worden door de Montenegrijnen, terwijl dat nu wél kan.
Vandaar dat de vice voorzitter van de DPS, Pejanovic-Djurisic, terughoudend reageerde en verklaarde
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dat over de nominatie van Milosevic en de voorgestelde grondwetswijziging het hoofdbestuur van de
DPS een uitspraak zal doen. Zij sprak echter de verwachting uit dat de voorgestelde grondwetswijzi-
ging niet geaccepteerd zal worden, omdat dit de positie van Montenegro zou aantasten.

Het al dan niet steunen van de kandidatuur van Milosevic is nu dus afhankelijk van de uitkomst van de
politieke strijd binnen de DPS-top, tussen Djukanovic en president Bulatovic. Gezien het feit dat eerst-
genoemde aan de winnende hand lijkt, zal de DPS eventuele steun aan Milosevic afhankelijk stellen
van concessies van zijn kant. Pejanovic-Djurisic nam alvast een voorproefje op de onderhandelingen
door het belang van versnelling van het proces van privatisering, verwijdering van de resterende sanc-
ties en economische en politieke democratisering te benadrukken. Daarmee schaart zij zich achter de
door Djukanovic nagestreefde doelen. Voor 11 juni is een vergadering van het hoofdbestuur van de
DPS uitgeschreven; naar verwachting zal daarbij een beslissing vallen over het al dan niet steunen van
Milosevic, en vermoedelijk ook over de toekomst van Bulatovic en Djukanovic.

Overigens moet vermeld worden dat Milosevic eerst moet aftreden als president van Servië voordat hij
de post van federaal president kan accepteren. De grondwet van de FRJ laat niet toe dat de president
ook nadere openbare ambten bekleedt. Daarmee stelt zich het probleem wie de SPS als opvolger voor
dit, in de praktijk veel machtiger dan het federale presidentschap, ambt zal presenteren. De SPS moet
bewerkstelligen dat deze functionaris absoluut loyaal is aan Milosevic, wil hij niet door de nieuwe pre-
sident worden overvleugeld.

Zoals te verwachten reageerde de Zajedno-oppositie verdeeld. Draskovic verklaarde dat hij de betref-
fende verandering in de grondwet steunt, omdat hij een directe verkiezing meer democratisch vindt.
Bovendien, zo stelde hij, zou dan een oppositiekandidaat meer kans hebben. Djindjic stelde echter dat
een dergelijke wijziging misbruik en degradatie van de grondwet met zich meebrengt. Hij verklaarde
dat de DS tegen een dergelijke grondwetsverandering ten behoeve van de persoonlijke belangen van
één man was. Ook de GSS (derde partij binnen Zajedno) liet zich uit in dergelijke bewoordingen,
evenals de Democratische Partij van Servië (DSS). Deze laatste partij stelde dat de SPS de grondwet
behandelt alsof het haar eigen partijprogramma was. Ook de reacties op de nominatie van Milosevic
vormen dus een nieuw bewijs van de scheuring binnen Zajedno, hetgeen opmerkelijk is omdat de op-
positie tegen Milosevic tijdens de afgelopen marathondemonstraties in Belgrado eigenlijk het enige
punt van overeenkomst was.

Conflict tussen Bulatovic en Djukanovic bereikt hoogtepunt
Op 6 juni, aan de vooravond van de belangrijke bijeenkomst van het hoofdbestuur van de partij (11
juni), heeft Djukanovic in feite een politieke aanklacht ingediend tegen Bulatovic. Hij veroordeelde in
ongewoon felle bewoordingen onder andere de mediacampagne van de president gericht tegen de
regering en haar minister-president. Daarnaast noemde hij de politiek van Bulatovic destructief omdat
hij aan zou sturen op een noord-zuid splitsing. Hij noemde Bulatovic het hoge ambt en de lange traditie
van de Montenegrijnse staat niet waardig. Dit soort uitspraken is hoogst ongebruikelijk in de Montene-
grijnse politieke wereld. Met dergelijke uitspraken speelt Djukanovic riskant spel, want de onderlinge
twist is nu zo hoog opgelopen en heeft een dusdanig persoonlijk karakter gekregen dat één van beiden
het politieke veld zal moeten ruimen. Djukanovic voelt zich echter aan de winnende hand en probeert
Bulatovic aan de vooravond van de belangrijke zitting van het hoofdbestuur van de DPS de genade-
slag toe brengen. Djukanovic nam een voorschot op zijn overwinning door te verklaren dat hij geen
reden ziet om de samenwerking tussen de SPS en de DPS te verbreken. Hij weigerde echter de SPS-
voorstellen voor grondwetswijzigingen te steunen. Als reden hiervoor gaf Djukanovic dat Montenegro
dan geen zeggenschap meer zou hebben over de verkiezing van de federaal president, gezien het
geringe bevolkingsaantal. Djukanovic kreeg steun van de voorzitter van het Montenegrijnse parlement,
Marovic, een medestander van de premier, die verklaarde dat Montenegro dergelijke grondwetswijzi-
gingen niet zal toestaan, omdat dit ten koste zou gaan van de gelijkwaardige positie van Montenegro
binnen de FRJ.
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