
De jacht op Ratko lvlladic

Eenbrandy
opMaxime
Eind 2OiO loopt het mandaat van het Joegoslavid-
tribunaal af. Ratko Mladic moet dan berecht zijn, maar
d.e oorlogsmisdadiger is nog niet gevonden' Ondanks, of
juist d ankzij de druk van Nederland. DooR RI6HARD DE B9ER

'TOEKOMST BALKAN ligt in Europa maar geen

gesjoemel met criteria', twitterde buitenland-
minister Maxime Verhagen onlangs even vlug
vanuit een EU-bijeenkomst in Tsjechiii. Voor
Serviij betekent dat daL ze volledig moeten

samenwerken met het Joegoslavid-tribunaali
De Europese Raad van Ministers beloofde in
Tsjechid dat er geen rem wordt gezet op het
EU-integratieproces van de westelijke Balkan.
Kroatitj en Macedoniij zijn al getrakteerd op

een EU-kandidaatstatus en lidstaten bezegelen

stukje bij beetje de samenwerkingsakkoorden
met Albani6, Montenegro en Bosni6. Nu moet

Servid nog voldoen aan de spijkerharde voor-
waarde die geldt sinds het EU-samenwerkings-
akkoord bijna een j aar geleden werd getekend in
Luxemburg. Verhagen had toen met steun van

zijn Belgische collega De Gucht bedongen dat

dit akkoord pas in werking treedt als hoofdaan-
klager Serge Brammertz constateert dat Servi6

onvoorwaardelijke medewerking verleent aan

het Joegoslavib-tribunaal in Den Haag.

Serviij koestert geen illusies over de rekke-

lijldreid van Verhagens eis. Zolang Ratko Mla-
dic niet is gearresteerd en uitgeleverd aan Den

Haag zit, er geen schot in het integratieproces.

25 moort, Belgrodo. Hoofdoonkloger Serge Brom-

mertz (links) tijdens een bijeenkomst met de presi-

deni von Servid Boris Todic (tweede von rechts)

De minister torpedeerde vorig jaar nog een

Brits voorstel om in afwachtingvan Mladic EU-
handelsvoordelen aan Servi6 toe te kennen. In
het land waar het dagelijkse nieuws jaar in, jaar

uit wordt beheerst door Europese beloftes, de

Kosovo-kwestie en het Joegoslavid-tribunaal,
stijgt de irritatie over het frivole optimisme van

buitenlandminister Vuk Jeremic over de kans

om nog dit jaar een officidle aanwaag voor een

EU-kandidaatstatus in te dienen. Die kans wordt
hem wel voorgehouden door Europese-Com-
missievoorzitter Barroso, maar de enige winst
die de vorige zomer aangetreden pro-Europese

regering van Servid op korte tertnijn bij de EU
kan boeken is een eventuele afschaffing van de

visumplicht. Voor het overige hangt toenade-
ring tot de EU af van een overtuigende samen-

werking met het Joegoslavid-tribunaal.

HET IRIBUNAAL geeft niet alle samenwerkings-

criteria priis aan de buitenwereld, maar een

woordvoerster noemt als belangrijkste elemen-

ten de toegang tot documenten en archieven, de

bescherming van getuigen en de zoektocht naar
voortvluchtigen. De samenwerking met het tri-
bunaal draaitvolgens de Servische autoriteiten al

op volle toeren. Op persconferenties somt Rasim
Ljajic, de Serrrische minister die de samenwer-

king coiirdineert, almaar de punten op waaraan

Servi6 voldoet. Alle verzoeken van hoofdaankla-
ger Brammertz worden ingewilligd en getuigen

worden ontheven van de geheimhoudingsplicht.
Nog niet alle resultaten zijn behaald, maar vol-

ledige samenwerking kan niet worden gelijk-

gesteld met de verwachte resultaten. Brammertz
heeft het laatste woord, erkent Liaiic, maar nie-

mand kan nog twijfelen aan de bereidheid van

Serviij om haar verplichtingen na te komen.

Ljajii woorden maken weinig indruk in Den

Haag. Het wantrouwen zit diep jegens Servi-

sche bewindsiieden, die een reputatie hebben
opgebouwd als gewiekste onderhandelaars
met veel beloftes en weinig daden. 'Ik heb net
de memoires van Carla del Ponte gelezen over

haar belevenissen als hoofdaanklager van het
Joegoslaviii-tribunaal en zij merkt op dat Ser-

vi6rs altijd beweren dat ze het ma-ximale doen

en geven. Dat beweren ze al jaren', zegt Verha-
gens woordvoerder Bart Rijs, voorheen Zolks-

ltant-cotrespondent op de Balkan. Neder-
land is streng en rechtvaardig, dat zijn we ook
naar andere landen. Kroatiij zei vorigjaar niet
te beschikken over documenten die door het
tribunaal werden gezocht. Toen Verhagen in
Zagreb was, wees hij zijn Kroatische collega op

het belang van samenwerking met het tribu-
naal. Een paar weken later zijn die documenten
alsnog boven tafel gekomen. Wat Sewitj betreft,
Brammertz spreekt ondanks de overdracht van
Radovan Karadzic nog steeds niet van een vol-
ledige samenwerking. Het is belangrijk dat Ser-

viii geen loopje neemt met haar verplichtingen.
En voor ons is het beste bewijs daarvoor de uit-
levering van Ratko Mladic.'

Verhagen maakt zich daarmee niet bijster
populair in Europese kringen. Onder de 27

leden van de Raad van Ministers kan Verha-
gen hooguit op Belgische syrnpathie rekenen.

'Eigenlijk kan geen land zich permitteren om
zo lang een tegendraads standpunt te verdedi-
gen', meent Jan Melissen, hoogleraar diploma-
tie verbonden aan het instituut Clingendael:
'Diplomatie in EU-verband is een lrvestie van

touwtrekken. Serviij laat merken dat ze op alle

fronten wil meewerken, dus de druk van Euro-
pese collega's op Verhagen zal ook wel groter
worden. Mocht hij toegeven, dan kan hij dat als

beweegreden opvoeren. Maar hij is iemand die

zijn carribre in de partijpolitiek heeft gemaakt

en het binnenlandse draagvlak niet uit het oog

verliest. Hij draagt het mensenrechtenbeleid
nadrukkelijker uit dan vorige ministers, maar

zijn standpunt jegens Servitj heeft ook te maken
met de schaduw en wondenvan Srebrenica. Die
link is niet expliciet te leggen, maar Srebrenica

is wel een factor in de binnenlandse politiekl
Verhagen kan dan ook op unanieme steun

?.
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van de Tweede Kamer rekenen. Zijn overtui-
ging dat een politieke wil in Belgrado zich als
vanzelf vertaalt in het uitleveren van Mladic
wordt kamerbreed onderschreven. 'Dat Mladic
moeilijk te vinden zola zijn vind ik geen kwes-
tie] stelt wo-Kamerlid Han ten Broeke. Het zit
hem dwars dat het samenwerkingsakkoord met
Servid vorig jaar in verkiezingstijd werd gete-
kend om een positiefgebaar te maken naar het
Servische electoraat. Ten Broeke:'Met de drei-
ging van een nederlaag voor de pro-Europese
krachten dwongen de Servielrs nieuwe conces-
sies afvan de EU. Hoe meer ze zich misdragen,
des te breder de rode loper in Brussel. Macedo-
niij heeft al drie jaar een kandidaatstatus, dat
landwerkt aan hervormingen en minderheden-
beleid en krijgt niet eens een uitnodiging voor
een gesprek. De EU kan haar geloofivaardig-
heid niet lang volhouden als ze zelf de billen
afizeegt met haar eigen afspraken.'

'HET NEDERTANDSE standpunt was lange tijd
gerechtvaardigd, maar nu wordt het als een
knuppel gebruiktl zegt Dejan Anastasijevic,
i-eiligheidsexpert en journalist van het Servi-
sche politieke weekblad Vreme. Anastasijevic,

een voormalige oorlogsverslaggever die in 2OO2
voor het Joegoslavit!-tribunaal getuigde tegen
oud-president Slobodan Milosevic, twijfelt niet
aan de politieke wil van Belgrado: 'Deze rege-
ring maakt naar mijn idee serieus werk van
haar belo{te om Servit! dichterbij de Europese
Unie te brengen. Als er nog twijfel bestaat over
de oprechtheid van de autoriteiten om oorlogs-
misdadigers te willen uitleveren, dan is die na de
arrestatie van Karadzic gewoonweg onterecht.'

Over de spectaculaire ontmaskering van de
voormalige Bosnisch-Servische leider Rado-
van Karadzic in juli zooa schamperde dag-
bl,ad Trouu in een commentaar dat de Servirirs
daartoe kennelijk pas bereid waren toen er vol-
doende voordeel mee te behalen viel. Kletskoek,
oordeelt Anastasijevic. De arrestatie was geen
blijk van politiek opportunisme, maar hangt
samen met het aantreden van de jonge crime

f.ghterSasaYukadinovic als hoofdvan de Servi-
sche veiligheids- en inlichtingendienst e:u-. Zijn
voorganger Rade Bulatovic, een er{stuk van het
Milosevic-bewind en vertrouweling van de vori-
ge premier Kostunic4 zou al maanden voor de
arrestatie op de hoogte zijn geweest van Karad-
zic' verblijfplaats, maar greep niet in. Anas-

l2 december 2008, Arondjelovoc,
zestig kilometer ten zuiden von Belgrodo. Speciole

Servische politie-eenheden op zoek noor Mlodic

tasijeaic: 'De nationalistische partij tss van
premier Kostunica domineerde de vorige tn ee
regeringen. Die partij is antiwesters en staat
vijandig tegenover het Joegoslavid-tribunaal.
Formeel sprak de regering over samenwerking.
maar in de praktijk maakte ze geen haast met
het opsporen van voortvluchtigen. Er waren
eerst nog wai wijwillige overgaven, maar toen
duidelijk werd dat de onafhankelijkheid van
Kosovo alleen nog een kwestie van tijd was riel
er uit Belgrado weinig meer te verwachten.'

In zijn meest recente rapport aan de Veilig-
heidsraad concludeert hoofdaanklager Bram-
mertz dat Servie! aanzienlijke vooruitgang
heeft geboekt onder de nieuwe westers gezinde
regering. Evenwel blijft het grootste obstakel
de opsporing van de laatste twee voortvluchti-
gen - behalve Mladic is dat Goran Hadzic, eer.r

voormalige premier van de in 1995 opgerolde
Servische rebellenrepubliek in Kroatie!. Het
uitblijven van arrestaties schrijft Bramneftz
toe aan de nalatigheid van het vorige manage-
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ment van de veiligheidsdienst, een diagnose
die gedeeld wordt door Anastasijevic: 'Mladic
wordt beschermd door een kleine groep pro-
fessionals. Hij is erg moeilijk te traceren maar
het is bovenal een technisch probleem. In de
ere zijn nog veel mensen werkzaam die banden
hebben met de oss of de Serwische Radicale
Partij en die uit overtuiging geen aanstalten
zullen maken om Mladic te pakken. Ik schat het
op zoh dertig procent van de nra, een paar hon-
derd man die vooral in het middenkader zitten.
De nieuwe chef Sasa Vukadinovic rverkt in een

vijandige omgeving. Van hem verwachten pre-
sident Boris Tadic 6n Brammertz 6n Verhagen
resultaten, maar hij weet niet wie hij binnen
zijn dienst kan vertrouwen.'

Ook Zoran Dragisic, militair analist verbon-
den aan de Universiteit van Belgrado, is van
mening dat dit de kem van het probleem rond
Mladic is: 'Onder Rade Bulatovic haalde de era
nieuwe kaders binnen op basis r''an hun poli-
tieke affiliaties. Veelaljong, slecht geschoold en
met ertremistische ideeijn. Het zijn deze kaders
die Mladic behoeden voor arrestatie. Om diep-
gaande controle over de nr.c. te verkrijgen moet
de regering het veiligheidssysteem verder her-
vorrnen. Het nra-personeel moet worden ver-
vangen, desnoods door een beroep te doen op
de oude kaders van de Joegoslavische federale
veiligheidsdienst die Milosevic in 1992 heeft ont-
manteld. Die mannen zijn al op leeftijd, tnaar ze

verstaan tenminste hun vak en bemoeien zich
niet met de politieke koers van het land.'

Het opruimen van de restanten van Milo-
sevic'politiestaat duuft al velejaren. De eerste
behoorlijke pogingen om de veiligheidssector
onder controle te brengen moest premier Zoran
Djindjic in maart 2OO3 met de dood bekopen.
De moord bleek beraamd door leden van de
Rode Baretten, een paramilitair elitekorps dat
onder gezag van de veiligheidsdienst in dejaren
negentig huishield tijdens de oorlogen in Kro-
ati<!, Bosnid en Kosovo. In de grootscheepse
acties die volgden op de moord werden crimi-
nele organisaties aangepakt en leger en rechts-
systeem hewormd. President Tadic heeft intus-
sen de functies van de nationale veiligheids-
raad nieuw leven ingeblazen, maar beschikt
nog niet over een bureau dat dagelijks toezicht
kan uitoefenen op alle inlichtingen- en veilig-
heidsdiensten. TMe leven met een wetgeving
die toezicht praktisch onmogelijk maakt', zegt
Dejan Anastasijevic: 'De era werkt buiten elk
controlesysteem om en is niet eens verplicht
om cijfers over het aantal telefoontaps wij te
geven. De wet op de veiligheidsdiensten is ach-
terhaald sinds de afscheiding van Montenegro.
Er wordt aan nieuwe wetgeving gewerkt, maar
mijn inschatting is dat de regering zich niet
voldoende zeker voelt en weerstand weest van
antiwesterse krachten die hun baantjes en pri-
vileges op het spel zien staan.'

De ironie wil dat diezelfde antiwesterse
krachten die in staat zijn hervormingen af te
weren en daarmee de arrestatie van Mladic

MtADIC, EEN ZOEKGESCHIEDENIS

Focebook herbergt zo'n 
.l50 profielen von Rol-

ko Mlqdic. Onlongs leek hij te zijn georresteerd
in Kenio, moor nog voor 1 opril bleek het om
een Krootische zokenmon le goon die olles
mei duiktoerisme en niets met oorlogsmisdo-
den von doen heeft. Er komt voorlopig nog
geen eind oon de sensolieberichten over de
mogelijke verblijfploots en psychische gesteld-
heid vqn Mlodic, De 67-jorige oud-opperbevel-
hebber von het Bosnisch-Servische leger (VRS)

wordt ol bijno veertien joor door het Joego-
slovi6Jribunoql gezochl wegens oorlogsmis-
doden en volkerenmoord tijdens de oorlog in
Bosnid (1992-95), wooronder de mosso-execu-
tie vqn circo ochtduizend Bosnische moslims
in en rond de enclove Srebrenico in juli 1995.

De officieel onvindbore generool vertoeft
in 

.l996 
nog vook op het VRS-hoofdkwortier in

Hon Pijesok. Hij ontmoet er zelfs meermools
een Amerikoonse commondont von de lfor-
missie in Bosni6, zools blijkt uit recent onder,
zoek von de Amerikoqnse historicus Chorles
lngroo.Vonuit Hon Pijesok wijkt Mlodic in
moort 1997 uit noor Servi6.Aongenomen
wordt dot hij de eerste joren doorbrengl op
militoire locoties rond Belgrodo en in het wes-
ten von Servi6. Hij zou ook enige tijd in een villq
in de Belgrodose wijk Bonovo Brdo bivqkkeren.
No 2002 lijkt elk spoor noor de voortvluchtige
te ontbreken. Jorenlong betogen Servische
ouiorileilen dot hij zich misschien niet meer
in Servid bevindl. Moor voorjoor 2006 duiken
er olsnog gegevens op die oonlonen dol
hij zich tussen opril 2002 en december 2005
schuiihield op verschillende odressen in Novi
Beogrod, de buitenwijk von Belgrodo woor ook
Drogon Dobic qlios Rodovon Korodzic joren-
long woonde. Een strofproces volgt iegen elf
gerdentificeerde beschermers von Mlodic. Het
netwerk dot oonvonkelijk circo vijftig mensen
telt, krimpt tot een hondjevol vertrouwelingen.
Mlodic zelt zou inmiddels lijden oon poronoio,

De Servische militoire inlichtingendienst VBA
verklqort in november 2008 geen oonwijzingen
fe hebben dot Mlodic door Servische legerko-
ders wordt beschermd.Tegelijk vollen speciole

politietroepen binnen bij de firmo's von Mlqdic
zoon Dorko in Belgrodo en de gebroeders
Vujic in Vqljevo, die ervon worden verdocht
Mlodic'verdwijning te finoncieren. Een moond
loter volgi een invol bij een oude schoolkome-
rood von Mlodic in Arondjelovoc. Ook de inter-
notionole vredesmocht in Bosnid zoekt mee
noor bruikbore informotie en doet in februori
von dit joor huiszoekingen bij Mlodic'zus en
schoonzus in de omgeving von Sorojevo.

Op 9 moort meldt hei Servische Tobloid
Press, zich beroepend op een bron dicht bij
de Servische geheime dienst, dot Mlodic zich
ondermool in een flot in Novi Beogrod zou
schuilhouden. De ononimiteit von de beton-
jungle lijkt een ideole schuilploots.'Mlodic is

vorig joor nog in Belgrodo gezien'. zegt journo-
list Dejon Anostosijevic,'lk vroeg onlongs een
medewerker von de stootsveiligheidsdienst:
'Als ik nu zou moelen vluchten, wot moet ik

don regelen om mezelf zo goed ols onvind-
baor te moken?" De besle monier wos volgens
hem een veilig opportemenl ie loten huren en
olle voste losten een joor vooruit te beiqlen,
oon te geven doi je ols hondelsreiziger weinig
ihuis bent, de proviondkost te vullen voor een
poor moonden, geen telefoon te gebruiken en
niet noor buiten te gqqn. Dit olles zorgvuldig
vooruit geplond voor de longe iermijnl

bemoeilijken, worden gesterkt door Verhagens
gescherm. Steeds als hij weer op de proppen
komt met zijn eis dat 66rst Mladic wordt gear-
resteerd en uitgeleverd en dan pas gepraat kan
worden over toenadering tot ServitJ, neemt de
euroscepsis in dat land toe en vinden saboteurs

Jonge, slecht geschoolde
kaders met extremistische
idee dn behoeden lvlladic
voor arrestatie'

van de veiligheidsdienst nieuwe bondgenoten.
Tegelijkertijd verzrvakt Verhagens starheid de
positie van de pro-westerse regering, die de Ser-
viijrs beloofde het land dichter bij de EU te bren-
gen maar steeds opnieuw de deur in het gezicht
kdjgt. Het is de politieke prijs die Servid moet
betalen voor haar aandeel in de oorlogsprakij-
ken van dejaren negentig.

Intussen ziet het Joegoslavie!-tribunaal tegen
het einde van 2O1O ook nog eens zijn mandaat
aflopen. Dan moeten alle werkzaamheden zijn
voltooid, inclusief de berechting van Mladic.
En terwijl de klok tikt, drinkt Ratko Mladic in
zijn schuilplaats een brandy op zijn helper uit
onverwachtehoek,Ma.ximeVerhagen. i

Rotko Mlodic in 1993
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