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VAN DE REDACTIE

Maj H.J. Jacobs

In deze Info-Scoop treft u de volgende onderwerpen aan: Een overzicht van de belangrijkste gebeurtenissen in het
voormalige Joegoslavië van 23 januari tot en met 5 februari l 1996, Smi G. Nieboer behandelt de volgende punten:
Nog steeds geen vrijheid van handelen en bewegen voor een missie van de Organisatie voor Veiligheid en Samenwer-
king in Europa (OVSE) in de Krajina. Opnieuw dreigingen met militair optreden in Oost-Slavonië. Nieuwe Bosnische
regering succesvoller? In dit nummer een overzicht van de gebeurtenissen in Bosnië Hercegovina en een bijlage van
de deelnemende landen aan IFOR. IFOR vraagt voor het eerst luchtsteun aan.
Door capaciteitsgebrek worden de belangrijkste gebeurtenissen in Angola in dit nummer niet belicht.
De ontwikkelingen in het Midden-Oosten worden belicht door Sgt J. van Sloun. In zijn artikel gaat de Sgt van Sloun
ondermeer in op het protest van Ethiopische joden. Peres blijft strijden voor het behoud van het vredesmandaat.
Zoals aangegeven in de colofon is de Info-Scoop volledig samengesteld uit open bronnen. Indien er uwerzijds op- of
aanmerkingen zijn over de inhoud van deze publikatie, wordt u verzocht contact op te nemen met één van de redactie-
leden van de Info-Scoop(zie colofon).

COLOFON;

INFO-SCOOP Is een tweewekelijkse uitgave van 101 Mlpel
Adres: Simon Stevinkazerne, MPC 41 A, Postbus 9012, 6710 HC Ede
Telefoon: 0318-683055
Redactie: maj H.J. Jacobs, elnt P.W.T.S. Menting, sgtl A. Wever

INFO-SCOOP wordt verzonden aan die instanties welke functioneel belang hebben bij actuele informatie

De inhoud van de INFO-SCOOP is volledig samengesteld uit open bronnen. Overname uit deze publikatie is toege-;
staan mits de bron wordt vermeld.
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GEBEURTENISSEN MET BETREKKING TOT VOORMALIG
JOEGOSLAVIË VAN 23 JANUARI T/M 05 FEBRUARI

ZIJN NIEUWE BOSNISCHE
REGERINGEN SUCCESVOLLER ?

Smi G.Nieboer

In deze samenvatting wordt de situa-
tievan 23 januari t/m 5 februari 1996
geschetst. Naast het optreden van
IFOR is de behandeling als volgt
onderverdeeld:

Kroatië
Oost-Slavonië
Klein-Joegoslavië (Servië en
Montenegro)
Bosnië-Hercegovina Politiek
Bosnië-Hercegovina Militair/NAVO
Noord-oost Bosnië-Hercegovina:
IFOR (US)-sector
West Bosnië-Hercegovina:
IFOR (UK)-sector
Zuid-oost Bosnië-Hercegovina :
IFOR (FR)-sector
Nederlandse militairen
Verenigde Naties
Europese Unie

Voor dit overzicht is o.a. gebruik ge-
maakt van de volgende periodieken:
De Volkskrant, NRC Handelsblad,
Algemeen Dagblad, De Telegraaf, De
Gelderlander, NOS-teletekst, Nieuws-
blad van het Noorden, Trouw, The In-
ternational Herald Tribune, The
Times, Le Monde en het IFOR -coun-
try handbook(US dep.ofdefence).

KROATIË

De Kroatische minister van buiten-
landse zaken, Granic, heeft op 23 ja-
nuari in Straatsburg bekend dat
Kroatië tegen 1888 van zijn burgers
een onderzoek heeft geopend wegens
plunderingen en moorden tijdens en na
de verovering van Krajina op de Serviërs.

Duitsland houdt rekening met de te-
rugkeer van een grote groep Duitse
huurlingen als gevolg van de vrede in
ex-Joegoslavië. De president H.Geier
van de Duitse binnenlandse veilig-
heidsdienst, vreest dat ongeveer 200

rechts-extremisten die in Kroatië heb-
ben gevochten hun kennis zullen over-
dragen aan hun verwanten in Duits-
land. Een groot deel van de neo-nazi's
heeft mee gevochten in de fascistische
Hrvatska Orazuna Snaga (HOS)-mi-
litie. Deze militie is eind 1992 offici-
eel opgegaan in het Kroatische leger
(HVO), maar heeft in de Kroatische
delen van Bosnië nog geruime tijd
heeft voortbestaan.

za dom spremni = voor het vaderland

De Kroatische regering heeft op 29
januari aangegeven dat zij niet toestaat
dat waarnemers van de Organisatie
voor Veiligheid en Samenwerking in
Europa (OVSE) een missie uitvoeren
in de Krajina. Kroatië is alom veroor-
deeld wegens schendingen van de
mensenrechten tijdens en na de vero-
vering van het gebied dat tot augustus
1995 in handen was van de opstan-
dige Kroatische Serviërs. Meer dan
150.000 Serviërs ontvluchtten de Kra-
jina, ettelijke duizenden meest oudere
Serviërs, bleven achter.

OOST-SLAVONIË

Kroatië heeft op 29 januari opnieuw
met militair optreden in Oost-Slavonië
gedreigd, wanneer de internationale
gemeenschap zich niet houdt aan de
belofte, het door de Serviërs bezette
gebied aan Kroatië terug wordt gege-
ven. Het dreigement werd door de

Kroatische minister van Buitenlandse
Zaken, Mate Granic, uitgesproken tij-
dens een rede in Londen. Granic
noemde het van vitaal belang dat de
VN, die het gebied tussen Kroatië en
Servië als protectoraat gaan beheren,
voor stabiliteit zorgen en de weg vrij-
maken voor de terugkeer van ruim
100.000 vluchtelingen. Sommige
waarnemers geloven dat Kroatië Oost-
Slavonië wil gebruiken als pressie-
middel om een andere ruil mogelijk te
maken. De Serven zouden hun zinnen
hebben gezet op Servisch gebied rond
de stad Dubrovnik. Zagreb zou daar-
voor het Zuid-Kroatische schiereiland
Prevlaka op willen geven. Dit stukje
land licht in de baai van Kotor, en geeft
toegang tot de enige zeehaven van
Klein-Joegoslavië in Montenegro.

KLEIN-JOEGOSLAVIË
(Servië en Montenegro)

Nederland wil Klein-Joegoslavië pas
erkennen als Belgrado Macedonië er-
kent. Minister van Mierlo van Buiten-
landse Zaken zei op 25 januari in de
Tweede kamer dat Duitsland ook op
deze lijn zit. Frankrijk en Engeland zijn
zonder voorbehoud voor erkenning.
Nederland wil dat erkenning van het
voormalig Joegoslavië wordt gekop-
peld aan het actief meewerken van
Milosevic aan het opsporen van oor-
logsmisdadigers. De EU heeft ook de
beslissing uitgesteld om Servië en
Montenegro diplomatiek te erkennen.

Klein-Joegoslavië heeft op 29 januari
bekendgemaakt dat het een verdrag-
tekst klaar heeft voor erkenning van
Macedonië. Men kijkt nog uit naar een
geschikte datum. Macedonië zou dan
de eerste ex-Joegoslavische staat zijn die
door Belgrado formeel wordt erkend.

BOSNIË-HERCEGOVINA POLI-
TIEK

Volgens de CIA verblijven er in Bosnië
nu nog zo'n 300 buitenlandse moslim-
strijders. De meeste buitenlanders die
nu nog aanwezig zijn, zijn Iraniërs. De
Bosnische regering staat klaarblijke-
lijk niet te trappelen om de Iraniërs
naar huis te sturen. Er circuleren zelfs
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berichten dat Sarajevo sommigen van
hen het Bosnische staatsburgerschap
wil aanbieden, wat volgens het Dayton
akkoord uitdrukkelijk verboden is.
Iran heeft de moslims tijdens het
wapenembargo in de grootste nood
geholpen. Deze ergernissen heeft de
moslims in de armen van Iran gedre-
ven. De Amerikaanse minister van
Buitenlandse Zaken, Christopher heeft
de Bosnische regering gewaarschuwd
dat zij de beloofde militaire training
en uitrusting (om de moslims voor te
bereiden op de overname van IFOR)
alleen krijgt, als ze zich houdt aan de
in Dayton geformuleerde eisen, zoals
het uitzetten van alle buitenlandse strij-
ders. Na deze dreigende woorden zijn
op 31 januari vanuit Kopravina in het
noord westen van Bosnië alsnog 145
islamitische strijders vertrokken.

De demissionaire Bosnische premier
Haris Silajdzic is uit de regerende
moslimpartij gezet. Zijn opvolger als
premier wordt Hasan Muratovic. De
50 jarige Silajdzic lag al geruime tijd
overhoop met zijn partij voor de De-
mocratische Actie (SDA). De ver-
wachting is dat Silajdzic een nieuwe
partij zal vormen voor de algemene
verkiezingen in september.

Er zijn twee regeringen gevormd.
Bosnië heeft sinds 30 januari een
nieuwe centrale regering. De
Bosnische regering bestaat uit vijf
ministers met en één zonder porte-
feuille. Vier van de ministers zijn mos-
lims, twee zijn Kroaten. De regering
moet in functie blijven tot de ver-
kiezingen van september. Na de ver-
kiezingen moeten ook de Bosnische
Serviërs in de centrale regering wor-
den vertegenwoordigd, met een derde
van het aantal ministersposten. Voor-
lopig zal de regering bestaan uit: De
moslim Hasan Muratovic als premier,
de moslim Nudzeim Recica, minister
voor vluchtelingenzaken, de Kroaat
Jandranko Prli als vice-premier en
minister van Defensie, en de Kroaat
Neven Tomic als minister van Handel
en Communicatie.

Het parlement van de moslim-
Kroatische federatie in Bosnië heeft op

31 januari zijn vertrouwen geschon-
ken aan de nieuwe regering. Deze re-
gering heeft uitgebreide bestuurs-
bevoegdheden op het gebied van de
federatie, dat 51 procent van het
grondgebied van Bosnië Hercegovina
beslaat. Alleen het buitenlandse beleid,
de buitenlandse handel en justitie val-
len onder de competentie van de cen-
trale Bosnische regering die ook op 31
januari is gevormd. De federale rege-
ring wordt geleid door de onlangs al
als premier aangewezen moslim Izudin
Kapetanivic. Ze bestaat uit veertien
ministers, zeven moslims, zes Bosni-
sche Kroaten en één Bosnische Serviër.
Alle moslim-ministers hebben een
Kroatische onderminister onder zich
en omgekeerd, zodat in alle ressorts
beide bevolkingsgroepen in de hoog-
ste leiding zijn vertegenwoordigd.
Vice-premier van de federale regering
is de Bosnische Kroaat Drago
Bilandzija. De regering zal aanblijven
tot de verkiezingen in september dit
jaar.

BOSNIË-HERCEGOVINA MILI-
TAIR / NAVO

De Koninklijke Luchtmacht gaat ge-
durende vijf periodes van ongeveer een
maand, vijftien trainingsvluchten uit-
voeren, om het formatievliegen te be-
oefenen. De eerste oefensessie is op
22 januari begonnen. Bij enkele vluch-
ten vliegen de toestellen (maximaal 20
stuks) op een hoogte van 150 meter.
De opgedane ervaring komt van pas
bij de NAVO-operatie Deny Flight ter
handhaving van het vliegverbod bo-
ven Bosnië.

De voormalig strijdende partijen in
Bosnië hebben op 26 januari in We-
nen een akkoord gesloten over ver-
trouwenwekkende maatregelen, waar-
onder wederzijdse inspecties van wa-
pens en troepen. Na drie weken du-
rende besprekingen kondigde een
functionaris van de Organisatie voor
Veiligheid en Samenwerking (OVSE)
in Europa het akkoord aan. Onlangs
besloten de Bosnisch-Kroatische fede-
ratie en de Bosnische-Serviërs bij de
OVSE-besprekingen militaire-verbin-
dingskantoren op te zetten in Sarajevo.

Een niet met naam genoemde BSA-
kolonel wil volgens het Duitse week-
blad Der Spiegel getuigen over
bloedbaden en massale executies die
Servische troepen hebben aangericht
onder de moslim-bevolking. De
Bosnisch-Servische leiders moedigden
hun militairen aan om zoveel moge-
lijk moslims te doden. Bevorderingen
tot hogere rangen, werd afhankelijk
gemaakt van het aantal gedode mos-
lims.

In de periode dat UNPROFOR in
Srebrenica aanwezig was werd de
toenmalige commandant van
UNPROFOR, de Britse generaal
Rose, door CIA afgeluisterd. De CIA
was vooral geïnteresseerd in de com-
municatie tussen Rose en de in het
grootste geheim opererende SAS (Spe-
cial Air Service).

SAS-embleem.

De belangstelling van de Amerikanen
voor deze gesprekken kwam voort uit
hun groeiende irritatie over de weige-1
ring van de Europese Unie en de VN;
om de Bosnische Serviërs stevig aan \e pakken. De SAS Forward Air

Controllers moesten de Servische stel-
lingen bij de Bosnische enclave Bihac
nauwkeurig in kaart brengen. De ge-
gevens moesten worden doorgegeven
naar het hoofdkwartier van
UNPROFOR (waaraan de SAS was
toegevoegd) en de piloten van gealli-
eerde gevechtsvliegtuigen. Rose gaf de
SAS echter een order die neerkwam
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op- stop ermee, identificeer de doelen
niet. Hard optreden tegen de Bosnische
Serviërs zou volgens hem de humani-
taire missie van de VN onmogelijk
maken.

IMPLEMENTATION FORCE
(IFOR)

Rond de zestigste dag van de IFOR-
operatie (18 februari) zijn alle 60.000
iFOR-troepen aanwezig in Bosnië. In
een extra bijlage kunt u de deelne-
mende landen aan IFOR met vlag en
sector terugvinden.

Bulgarije overweegt een bijdrage te
gaan leveren aan IFOR. Maar de mi-
nister van Defensie, Pavlov, zegt niet
de 35 miljoen dollar te hebben die daar
voor noodzakelijk is. Bulgarije wil 400
man genie, een veldhospitaal en in-
structeurs voor de opruiming van mij-
nen leveren.

HOOFDMACHT IFOR

De Britse IFOR-bevelhebber generaal
Sir Michael Walker heeft de Konink-
lijke Nederlandse Militaire Bond Pro
Rege gevraagd om in Bosnië en Kroa-
tië militaire tehuizen te bouwen, in te
richten en te beheren. Mogelijk wordt
het eerste tehuis gebouwd bij het
IFOR-hoofdkwartier in Sarajevo, een
mogelijk tweede tehuis komt in de ha-
venstad Split, waar veel logistieke
IFOR-militairen werkzaam zijn. De
tehuizen zullen worden gemaakt van
Prefabs. Pro Rege beheert op dit mo-
ment al het Holland Huis op de basis
Camp Pleso in Zagreb waar, naast
Nederlandse militairen, ook soldaten
uit Scandinavië, Duitsland, Engeland,
Frankrijk, België en Zwitserland voor
ontspanning terecht kunnen. De dui-
zenden IFOR-militairen zijn voor hun
vrijetijdsbesteding en ontspanning nu
Qog aangewezen op hun eigen veelal
provisorische en primitieve onderko-
mens. Het is de bedoeling op den duur
°P verschillende lokaties voor alle
roilitairen "prefab-huiskamers" in te
richten. Als enige land binnen de
NAVO kent Nederland een lange tra-
ditie van militaire tehuizen.

NOORD-OOSTBOSNIË-
HERCEGOVINA / IFOR (US)-
SECTOR

Amerikaanse geheime diensten, in het
bijzonder de CIA en haar tegenhanger
bij het Pentagon, de DIA, beginnen
vanaf 29 januari officieel met hun
missies in Bosnië, als uitvloeisel van
het Dayton-akkoord.

Central Intelligence Agency

Defence Intelligence Agency

Bronnen bij deze diensten hebben ver-
klaard dat zij reeds vanaf het begin van
de oorlog in Bosnië Hercegovina ac-
tief zijn geweest. Zo ontdekten de
Amerikanen ondermeer dat de SAS,
een Britse elite-eenheid, eind 1994 met
opzet verzuimde tank- en artillerie-
posities van de BSA goed in kaart te
brengen, zodat de NAVO niet in staat
was luchtaanvallen uit te voeren.

hi het noorden van Bosnië raakte op
28 januari een Zweedse pantserwagen
van de weg en gleed in een rivier. Daar-
bij kwam een soldaat om het leven en

raakte een tweede gewond. Een aan-
tal andere militairen raakte in shock
door het ongeluk. Een Amerikaanse
militair werd op 28 januari licht ge-
wond toen hij door een sluipschutter
werd geraakt.

Enkele honderden moslim-vrouwen
hebben op 29 januari het kantoor van
het Internationale Rode Kruis (ICRC)
in Tuzla bezet. Zij verwijten de hulp-
organisatie dat het te weinig doet -om
achtduizend mannen terug te vinden
die na de val van Srebrenica in juli
1995 verdwenen. De bezetters richt-
ten grote schade aan in het kantoor.
Het ICRC heeft al zijn medewerkers
teruggetrokken na de bezetting en ver-
nieling van zijn kantoor.

In Sarajevo hebben militairen van
IFOR op 31 januari tot verrassing van
veel bewoners de wegversperringen
opgeruimd op de brug van Broeder-
schap en Eenheid, over de rivier de
Miljaca, die de afgelopen jaren de
frontlijn heeft gemarkeerd tussen de
Servische voorstad Grbavica en het
moslim-deel van Sarajevo. Na de niet-
aangekondigde IFOR-actie boden de
Bosnische-Serviërs aan iedereen met
een identiteitskaart door te laten, maar
de Bosnische autoriteiten verzetten
zich daartegen.

WEST BOSNIË-
HERCEGOVINA / IFOR (UK)-
SECTOR

Drie Britse soldaten zijn op 28 januari
om het leven gekomen. Ze zijn tijdens
hun patrouille met hun pantservoertuig
(type FV 103 SPARTAN) op een land-
mijn (type TMRP-6) gereden. Het
ongeluk gebeurde 35 km ten westen
van de stad Mrkonjic Grad nabij de
Dayton-hjn, in het gebied dat "Devils-
Anvil" (duivels-aambeeld) wordt ge-
noemd. IFOR was er tot nu toe van
uitgegaan dat de drie partijen in de
burgeroorlog in dit gebied geen mij-
nen hadden gelegd. De drie soldaten
zijn de eerste Britse dodelijke slac-
htoffers sinds het begin van de missie
van IFOR.
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FV103SPARTAN
Commander/günner,

Radio operator

Driver

Crew: 3/4
Width: 7ft 4in
Length: 16tt2in
Weight: 8 tons
Speed (raad): SOmph
Range (road): 300 miles
Armament: One 7.62mm
machinegun and two x4
smoke grenade
launchers

or troops J

HOW THE
SRARTAN

CÖK/IPARES

Challenger
Length: 27ft 4in
Weight 61 tons
Speed: 35mph

Spartan
Length: 16ft2in
Weight: 8 tons
Speed: SOmph

Ford Escort 1.6
Length: 13tt3in
Weight 1 tons
Speed: 1

THE TMRP-6 ANTI-TANK MINE
The mine, believed to be a Yugoslav TMRP-6,
Is one of more than 15 anti-tank and
antl-personnel devlces produced by the
former Yugoslavia. THe TMRP-6 was
deslgned to immobilise tanks.

Weight of main charge: 11.2lb
Type of main charge: cast TNT
Operating force: pressure
330ib, tilt rod 2.8-3.7lb

The TMRP-6 has two charges,
detonated by a pressure ignition or
tilt rod system. The fifst charge
clears the soil around and above the
mine, ready for the second explosion.

The second charge propels a steel
fragment upwards, and is capable of
penetratlng 40mm of armour. On a
main battle tank it can cripple the
treads, forcing the vehicle to stop.

Times, 26januari 1996

De mensenrechten organisatie Human
Riglits Watch schrijven in een rapport,
wat op 03 februari openbaar is ge-
maakt, dat Bosnische Serviërs zijn
begonnen met het vernietigen van spo-
ren op plekken in Noordwest-Bosnië,
waar oorlogsmisdaden zijn gepleegd.
Zodoende wordt bewijsmateriaal uit-
gewist dat gebruikt kan worden om het
recht te laten gelden.

ZUID-OOST BOSNIË-
HERCEGOVINA / IFOR (FR)-
SECTOR

Bij een explosie zijn op 24 januari in
een NAVO-post in Sarajevo, drie
IFOR militairen omgekomen. Een
Portugese militair had een fragmen-
tatiebom in de legering meegenomen.
Tijdens een demonstratie ging het
projectiel af, twee Portugese en een
Italiaanse toekijkende militairen ver-
loren het leven en zeven militairen
raakten gewond.
Op deze dag was er ook een mijn-in-
cident op Mount Igman waar drie mi-
litairen van het Vreemdelingen-legioen
zwaar gewond raakten.

Servische politiemensen zullen nog 45
dagen (tot 19 maart) in de vijf voor-
steden van Sarajevo mogen opereren.
De NAVO en internationaal bemid-
delaar Karl Bildt hebben dit op 4 fe-
bruari na spoedberaad besloten. Om
enigszins tegemoet te komen aan be-
zwaren van de Bosnische regering te-
gen het plan zullen IFOR-eenheden
wel intensiever gaan patrouilleren.
Ook heeft men een avondklok inge-
steld. Men hoopt dat hierdoor de

70.000 Servische inwoners de tijd zul-
len hebben om te wennen aan het mos-
lim-Kroatische bestuur en niet op de
vlucht zullen slaan. Of door deze
maatregelen de spanningen afnemen is
nog maar de vraag. De internationale
gemeenschap had 1700 politiagenten
voor Bosnië moeten leveren, maar deze
eenheid is er nog niet.

De moslims en Kroaten in de stad
Mostar zijn tot de conclusie gekomen
dat zij niet tot overeenstemming ko-
men, de onderlinge verschillen zijn te
groot. De beide partijen hebben twee
overleg rondes gehouden over de toe-
komstige grenzen tussen de drie
Kroatische wijken, de drie moslim-
stadsdelen en het centrale district waar
geen etnische groep een meerderheid
krijgt. De moslims en Kroaten hebben
zich neergelegd bij de huidige situatie.
Voorlopig blijven de moslims aan de
oostelijke oever van de Neretva.

In Sarajevo hebben op l februari, Spe-
ciale Franse IFOR-militairen een
sluipschutter gedood in de Servische
buitenwijk Ilidza. Een tweede schut-
ter werd ingerekend zonder geweld te|
gebruiken. In de afgelopen periode is
vaker op IFOR-militairen geschoten.
De Amerikaanse admiraal Smith zei
dat IFOR zonder waarschuwing zal
schieten op sluipschutters.

Spaanse IFOR-militairen hebben op
31 januari voor het eerst NAVO-lucht-
steun gevraagd om een groep BiH-

A-10 ThunderboldII, World airpower Journal

- Jj
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militairen te verdrijven in Blagaj, ten
zuiden van Mostar, die op neutraal ter-
rein waren gekomen. De Bosnische
militairen weigerden in eerste instantie
het gedemilitariseerde gebied te ver-
laten of hun wapens af te staan, toen
ze door een Spaanse patrouille wer-
den staande gehouden. Nadat twee

-10 Thunderbold II, antitankjagers
van de NAVO boven Blagaj waren
verschenen, dropen de BiH-militairen
af. Hun wapenarsenaal, met onder an-
dere een groot aantal handgranaten,
acht anti-tank-raketwerpers, zes mor-
tieren en ongeveer driehonderd gewe-
ren is door de Spanjaarden in beslag
genomen.

NEDERLANDSE MILITAIREN

Minister van Mierlo van Buitenlandse
Zaken is het eens met zijn collega
Voorhoeve van Defensie dat Nederland
ongeveer vijftig marechaussees ter
beschikking moet stellen voor een nog
te vormen VN-politiemacht in Bosnië.
De marechaussees zullen voor een
zogenaamde CIVPOL-missie naar
Bosnië gaan. De taak in Bosnië zal
hoofdzakelijk bestaan uit "het coachen
van de lokale politieorganisaties".
Over de CIVPOL-politiemacht wor-
den in het inzetgebied nog afspraken
gemaakt, onder meer die de veiligheid
van de marechaussees moeten garan-
deren. De KMAR-eenheid staat geheel
los van de in totaal 21 marechaussees
die al als militaire-politie opereren bin-
nen de NAVO-eenheden in het inzet-
gebied.

De bases van het Nederlandse trans-
portbataljon in Busovaca zijn op 26
januari onder water gelopen. Er was
een riviertje buiten zijn oevers getre-
den. Er hebben zich geen ongelukken
voorgedaan. Binnen enkele uren was
het terrein veranderd in een modderige
rivier, die een hoogte bereikte van een
halve meter. Ook het communicatie-
centrum liep onder, maar de verbin-
dingen bleven functioneren. Genie-
troepen legden zandzakken om de ge-
touwen te beschermen en groeven
sleuven om het water af te voeren.

VERENIGDE NATIES

Oost-Slavonië is onderdeel van Kroatië
en we hopen dat het gebied binnen een
jaar Kroatisch zal zijn. Dat verklaarde
de VN-woordvoerder Philip Arnold op
31 januari. Amold reageerde daarmee
op de uitlatingen van de minister van
Buitenlandse Zaken van Kroatië Mate
Granic op 29 januari.

Saudi-Arabië heeft de afgelopen drie
jaar een geheime operatie om wapens
aan de Bosnische moslims te leveren
gefinancierd. Daarmee was 500 mil-
joen gulden gemoeid. De regering van
de VS gaf daaraan haar stilzwijgende
goedkeuring. Wapenleveranties waren
in strijd met het VN-wapenembargo
tegen voormalig Joegoslavië. Volgens
de krant de Washington Post, lijkt het
uitlekken van de operatie gedeeltelijk
bedoeld om tegenwicht te bieden aan
Iran, dat tot nu toe met een aanzien-
lijk deel van de eer is gaan strijken met
de latere overwinningen van de mos-
lims op de Serviërs. Indien de Ameri-
kaanse regering wist van de geheime
operatie, dan waren de Amerikanen
krachtens het VN-embargo verplicht
geweest dat te melden.

VN-TRI BUNAAL

De nationalistische oppositieleider
Vojislav Seselj heeft zich bereid ver-
klaard als getuige op te treden tegen
de Servische president Milosevic. Hij
beweert dat hij onweerlegbaar bewijs
heeft dat de operaties in Bosnië niet
onder bevel stonden van Radovan
Karadzic en Ratko Mladic, maar al-
tijd van Slobodan Milosevic. Vorig
jaar zat Seselj vier maanden in de cel
wegens zijn kritiek op Milosevic. Met
zijn getuigenis zou hij zijn tegenstan-
der persoonlijk kunnen treffen. Eén
bewijs is dat alle Bosnisch-Servische
generaals nog altijd hun salaris uit
Belgrado ontvangen.

Binnenkort wordt er door de Kroatische
regering een wetsontwerp ingediend
dat de overdracht van Kroaten aan het

Joegoslavië-tribunaal mogelijk moet
maken. Volgens de minister Granic
heeft het tot nu toe uitgevoerde onder-
zoek naar oorlogsmisdaden tijdens de
verovering van de Krajina in augus-
tus 1995 betrekking op 1500 misda-
den en overtredingen, waaronder 21
moorden. Tien mensen zijn al aange-
klaagd, aldus de bewindsman. Onder
de verdachten is ook een niet nader ge-
noemd aantal militairen.

De generaal Tihofiï Blaskic (voorma-
lig chefstaf van de BSA) en Dario
Kordic (vice-president van de eenzij-
dig uitgeroepen republiek Herceg-
Bosna) zullen binnenkort worden over-
gedragen aan het Joegoslavië-tribu-
naal. Dit heeft de Kroatische vice-pre-
mier, mevrouw Mintas Hodak op 29
januari verklaart. Het tribunaal heeft
Blaskic en Kordic aangeklaagd we-
gens hun rol bij de massamoord op de
moslim-bevolking van het Bosnische
dorpje Ahmici in april 1993.

Het oorlogstribunaal in Den Haag gaat
op 18 maart zijn eerste proces hou-
den. De eerste verdachte is de
Bosnische Serviër Dusan Tadic. Een
vrouw zal tegen Tadic getuigen via een
video-verbinding die haar in staat stelt
de zitting te volgen zonder zelf gezien
te worden. Behalve Tadic zijn alle ver-
dachten nog op vrije voeten. Het tri-
bunaal heeft in totaal 52 personen
aangeklaagd, waaronder Ratko
Mladic en Radovan Karadzic.

EUROPESE UNIE

De republiek Tsjechië heeft zich in
Rome officieel aangemeld voor het lid-
maatschap van de Europese Unie. Pre-
mier Vaclav Klaus zei alle vertrouwen
te hebben dat het land tot de EU wordt
toegelaten vanwege zijn solide econo-
mische basis en zijn goede naam op
het gebied van de mensenrechten.

Voor de wederopbouw van Bosnië
geeft de EU 500 miljoen dollar uit in
Bosnië. Nederland betaalt daarvan 50
miljoen dollar.
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ISRAËL GECONFRONTEERD MET
NIEUW DILEMMA

Drs J.H.M, van Sloun

In dit overzicht komen aan de orde:
.Protest Ethiopische joden;
-Uitslag Palestijnse verkiezingen;
-Overeenstemming tussen Arafat en
Harnas;
-Peres strijdt voor behoud vredes-
tnandaat.

Voor dit overzicht is o.a. gebruik ge-
maakt van de volgende periodieken:
De Volkskrant, de Telegraaf, hetNRC-
Handelsblad, Le Monde, Middle East
International.

PROTEST ETHIOPISCHE JO-
DEN

Op zondag 28 januari j.l. vond een uit-
barsting van woede plaats van duizen-
den Ethiopische joden voor het bureau
jan de Israëlische premier Shimon
Peres. Het voorval toont aan dat Israël,
voor wat betreft de opvang van groe-
pen immigranten uit de derde wereld,
haar les klaarblijkelijk nog niet heeft
geleerd. De grote problemen die zich
in de eerste jaren na stichting van de
Israëlische staat voordeden, tijdens de
massa-immigratie van joden uit de
Arabische wereld, herhalen zich thans
bij het integratieproces van meer dan
60.000 Ethiopische joden.

Pe betoging van afgelopen zondag was
vooral gericht tegen het beleid van de
Israëlische bloedbanken die het bloed
van joden uit Egypte blijken weg te
gooien uit vrees voor aids-besmetting.
Tientallen betogers, agenten en solda-
ten raakten gewond. Betogers gooiden
met stenen, rookbommen en boom-
takken. Om hen terug te dringen zette
de politie traangas, rubberkogels en
waterkanonnen in. De Israëlische au-
toriteiten werden door de leiders van
de betogende groep Ethiopiërs uitge-
braakt voor racisten, nadat was uitge-
lekt dat bloedbanken steevast het aan-
geleverde Ethiopisch bloed weggooien.

Volgens de plaatselijke autoriteiten is
dat beleid nooit publiek gemaakt om
de Ethiopische joden niet onnodig voor
het hoofd te stoten. Toen de gegevens
uiteindelijk door een krante-publika-
tie naar buiten kwamen bleek de storm
niet meer te keren.

Toen de falasha's, de zwarte joden die
pas in 1975 door Israël als zodanig
werden erkend, nu elf jaar geleden in
Israël werden binnengehaald, werd dat
internationaal, uiteraard met uitzon-
dering van de Arabische wereld, ge-
waardeerd en zelfs toegejuigd. Echter,
van de zorg waarmee de Ethiopiërs
aanvankelijk werden omringd is niet
zo bijster veel meer over. Van integra-
tie in de Israëlische samenleving is
nauwelijks sprake en het nationale on-
derwij s-systeem stelt veel immigran-
ten-kinderen voor onoverkomenlijke
problemen. Onder meer deze zaken
geven de als beschaafd en zachtmoe-
dig bekend staande falasha's al jaren
het gevoel dat ze door de Israëlische
regering volkomen aan hun lot wor-
den overgelaten.

Nadat het geweld enkele uren had
voortgeduurd toonde premier Peres
zich bereid om een delegatie van de
betogers te ontvangen. Hij bood, in
naam van de regering, zijn excuses aan
hoewel niemand in de regering weet
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had van het weggooien van bloed-
donaties. Later liet hij bekend maken
dat er een onderzoek zou worden inge-
steld om de klachten van de Ethiopische
joden te onderzoeken. De Minister van
Volksgezondheid, Ephraim Sneh, ver-
dedigde daarentegen het gevoerde be-
leid. Hij betitelde de Ethiopische
bevolkingsgroep in zijn land als een
groep met een verhoogd risico en
noemde het zijn plicht om zijn mede-
burgers te beschermen.

UITSLAG PALESTIJNSE VER-
KIEZINGEN

De onophoudelijke protesten van de
zijde van onder meer Syrië en Iran
hebben niet kunnen verhinderen dat
Yasser Arafat bij de volksstemming
van 20 januari j.l. is uitgeroepen tot
chef van de Palestijnse Autoriteit. De
uit 88 leden bestaande Palestijnse
Raad zal over de schouders van de
kersverse president mee gaan kijken
tijdens de beslissende fase van het au-
tonomie-overleg en hem daarbij aan
enige vorm van controle trachten te on-
derwerpen. Dat is absoluut geen over-
bodige luxe, zeker nu de Palestijnse
president een overweldigende verkie-
zingszege heeft geboekt.
Tot voor kort had Arafat slechts reke-
ning te houden met tegenstanders van
zijn vredespolitiek binnen het Uitvoe-
rend Comité van de PLO. Echter, na
de democratische verkiezing van een
Raad zal het op korte termijn prak-
tisch zijn gedaan met deze niet door
het volk gekozen PLO-opposanten.
Alleen onafhankelijke parlementsleden
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zijn nu nog bij machte de spilfunctie
van deze 'horzels' over te nemen.

OVEREENSTEMMING TUS-
SEN ARAFAT EN HAMAS

In het weekend van 27 en 28 januari
sloot de Palestijnse leider Yasser
Arafat een akkoord met de moslim-
fundamentalistische beweging Harnas.
Daarmee wordt zij in de gelegenheid
gesteld een bureau te openen in Gaza
en een blad te publiceren, in ruil voor
de belofte 'zich te onthouden van ac-
tiviteit die het Palestijnse gezag in ver-
legenheid zou kunnen brengen'. In
concreto komt dat neer op anti-Israëlische
aanslagen.
Er komt een gemeenschappelijk comité
dat zich bezig gaat houden met het
oplossen van de resterende menings-
verschillen.
Eerdere onderhandelingen liepen
steeds op niets uit. Harnas' positie is
echter verzwakt door zijn boykot van
de recent gehouden Palestijnse verkie-
zingen, die met overmacht door Arafat
en zijn achterban zijn gewonnen.
Daarop hebben enkele Hamas-leiders
toegegeven dat de beweging haar stra-
tegie aan moet gaan passen aan een
nieuwe realiteit.

PERES STRIJDT VOOR BE-
HOUD VREDESMANDAAT

De positie van premier Peres inzake
de vredesonderhandelingen met Syrië
begint zorgelijk te worden. De min of
meer weer op gang gekomen onder-
handelingen tussen de beide staten stuit
op een flinke oppositie onder de Israë-
liërs vanwege de prijs, die Israël in ruil
voor een eventuele vrede met Syrië zou
moeten betalen. Het opgeven van de
strategische Golan is in Israël een nog

kiezings o verwinning de voor Israël
verstrekkende beslissingen kan nemen,
die voor een vrede met Syrië noodza-
kelijk zijn. Daaraan kleeft, los van de
interne strubbelingen waar dat mee ge-
paard zou gaan, het bezwaar dat
Damascus Israël ervan zal beschuldi-
gen de vredesonderhandelingen weer
op de lange baan te schuiven. De stra-
teeg Peres zal eens te meer tot het ui-
terste moeten gaan om tot een oplos-
sing te komen die voor alle belangheb-
bende partijen aanvaarbaar genoeg is.
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steeds moeilijk verteerbaar onderwerp.
Daarbij is Peres
nu meer bezorgd
dan ooit tevoren
om bij een even-
tuele succesvolle
motie van wan-
trouwen in de
Knesset zijn vre-
desmandaat te
verliezen. Peres is
bereid tot bijna
elke concessie om
dat te voorkomen.

Zo speelt hij al we-
ken met de ge-
dachte om in Israël
vervroegd verkie-
zingen uit te
schrijven. Dat al-
les gebeurt in de
hoop dat hij met
een nieuwe ver-

Le Monde, 23 januari 1996
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