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Kroatië heeft in haar vroege geschiedenis een belangrijke rol gespeeld in de regionale veiligheid van
Zuid-Oost Europa. In de middeleeuwen vormde het land de grensregio van het Habsburgse rijk met het
Osmaanse rijk, de Krajina die ook onderdak bood aan krijgszuchtige Serven die op de vlucht voor de
Turken meehielpen om de Kroatische grenzen van Oostenrijk-Hongarije te beschermen. Het huidige Kroatië
spant zich interessant genoeg in dit tijdperk van globalisering in om de veiligheidstrukturen mondiaal te
verstevigen. Dit rijkt veel verder dan de traditionele rol op de Balkan. Het land wil op korte termijn graag
volledig lid worden van de NATO. In deze bijdrage een overzicht van de politieke en militaire
voorbereidingen.

Groen licht
Het groene licht voor het volledige NAVO-lidmaatschap van Kroatië werd op 9 april van dit jaar gegeven door de
Amerikaanse president George Bush. Bush tekende op die dag namelijk het ‘NATO Freedom Consolidation Act of
2007’. Volgens deze wet mogen de volgende vijf landen, te weten Kroatië (Centraal-Europa); Macedonië, Albanië
(Balkan); Georgië (Kaukasus) en Oekraïne (Oost-Europa) toetreden tot de NAVO. De minst omstreden kandidaat
uit dit rijtje lijkt Kroatië. De Freedom Consolidation Act is uitvoerig besproken en in een eerder stadium van steun
voorzien in het Huis van Afgevaardigden en de Senaat. Er is ook sterke steun vanuit Europa voor het NAVOlidmaatschap van Kroatië. Op 20 oktober 2006 nam de Europese Volkspartij, het verbond van Europese christendemocratische en conservatie partijen op een congres in Helsinki een resolutie aan waarin de toetreding van Kroatië
tot de EU en NAVO gesteund wordt. Elmar Brok, de voorzitter van het Comité van Buitenlandse Zaken van het
Europees Parlement sprak op deze bijeenkomst uit dat Kroatië zo snel mogelijk geïntegreerd moet worden in de
euro-atlantische gemeenschap. Inmiddels is Kroatië al ver gevorderd met de onderhandelingen over een EUlidmaatschap. Deze stagneerden vanwege het verwijt aan het adres van Kroatië dat er te weinig werd samengewerkt
met het Joegoslavië Tribunaal in Den Haag om oorlogsmisdadigers op te sporen. Deze samenwerking is inmiddels
sterk verbeterd waardoor de onderhandelingen met de EU over het toetredingsverdrag nu goed op stoom is
gekomen. De politieke steun die Kroatië heeft om lid te worden van de euro-atlantische gremia is derhalve zeer
breed te noemen.

Vredesmissies
In tegenstelling tot eerdere uitbreidingen van de NAVO is naast de politieke integratie ook de militaire integratie
van Kroatië effectief te noemen. Het land is in drie verschillende kaders betrokken bij vredesoperaties, namelijk
NAVO-missies, VN-missies en andere missies.
De belangrijkste bijdrage van Kroatië aan vredesoperaties is die aan ISAF (International Security Assistance Force)
in Afghanistan dat onder commando van de NAVO staat. Met haar deelname aan ISAF laat Kroatië blijken dat zij
verantwoordelijkheid wil nemen voor de internationale veiligheid en een betrouwbare partner is die ook de last van
het NAVO-partnerschap wil dragen. De inzet van Kroatië overstijgt hiermee het eigen Zuidoost-Europese domein.
De veiligheidsoperaties hebben ook geleid tot de hervorming van het Kroatische leger. Het Kroatische leger
opereerde tijdens de oorlog in ex-Joegoslavië als een traditioneel leger uitgerust voor conventionele oorlogsvoering.
Vredesoperaties impliceren een ander, een kleiner en wendbaarder leger. Vandaar dat de Kroaten hun
conventionele leger dat gebaseerd was op dienstplicht hebben moeten omvormen tot een kleiner, professioneel
leger geschikt voor vredesoperaties. Dit is niet zonder pijnlijke ingrepen verlopen, ook op het personele vlak.
Momenteel nemen 185 Kroatische troepen deel aan de ISAF-operaties. Dit jaar zullen dat er al 200 worden. Het
Kroatische parlement sprak reeds zijn steun uit voor de ophoging hiervan tot 300 in 2008. De Kroatische troepen
worden op verschillende plaatsen en met verschillende taken in Afghanistan ingezet. De Kroaten nemen deel aan
het Mobile Liaison Observation Team (MLOT) dat communicatie- en verkenningstaken verricht in heel
Afghanistan. In de omgeving van Mazar-Sharif zijn 19 officieren en 8 chauffeurs actief in het Operational
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Mentoring Liaison Team dat onder Duits commando staat. Dit team heeft vooral tot taak om Afghaanse troepen te
trainen. In dezelfde regio zijn 42 man gestationeerd die ingezet worden voor verdedigingstaken. Verder is er ook
nog een Kroatisch medisch team dat uit vier personen bestaat werkzaam op het internationale vliegveld van Kaboel.
In NAVO-verband biedt Kroatië verder nog logistieke steun aan KFOR-missies in Kosovo.
Kroatië is bij elf van de achttien VN-vredesoperaties betrokken. Negen missies zijn vredesmissies met de deelname
van 39 militairen en bij drie missies zijn in totaal 14 politie-officieren actief. De negen vredesmissies zijn: Cyprus
(UNFICYP) met vier militaire waarnemers en drie politie-officieren; Eritrea/Ethiopia (UNMEE) met vier militaire
waarnemers; Georgië (UNOMIG) met twee militaire waarnemers; Haïti (MINUSTAH) met drie officieren;
India/Pakistan (UNMOGIP) met zes militaire waarnemers en het hoofd van de deze VN-missie is de Kroatische
general Drago Repinc; Liberia (UNMIL) met vijf officieren; Ivoorkust (UNOCI) met drie militaire waarnemers;
Soedan (UNMIS) met vijf officieren; Westelijke Sahara (MINURSO) met zes militaire waarnemers; Oost-Timor
(UNMIT) met twee politie-officieren; en Kosovo (UNMIK) met negen politie-officieren.
Kroatië heeft al aangegeven om in EU-verband de EUPOL-missie in Afghanistan met twee politie-officieren te
willen ondersteunen. Kroatië is militaire niet actief in Irak zelf maar ondersteund de wederopbouw van een
democratisch Irak met politieke en humanitaire middelen. De Kroatische politie heeft de Iraakse veiligheidstroepen
in Jordanië getraind. Het land ondersteunt de NAVO- trainingsmissie in Irak IRAQ-(NTM-I) met apparatuur en een
trainingsprogramma. In april van dit jaar kregen vrouwelijke regeringsvertegenwoordigers uit Irak een
trainingsprogramma in Kroatië. In het kader van humanitaire hulp aan Irak worden zeven zwaar gewonde kinderen
verpleegd in Kroatische ziekenhuizen. Kroatië verschaft de NATO- en EU-missies permanente logistieke
ondersteuning in Bosnië-Herczegovina.
Uit dit alles volgt dat NAVO- en EU-kandidaatlid Kroatië al vergevorderd is met de integratie in deze Westerse
gremia. De verwachting is dat Kroatië in 2008 lid kan worden van de NAVO en in het begin van het volgende
decennium lid van de EU. In dit opzicht volgt Kroatië het spoor van de andere Centraal-Europese landen die ook
eerst lid werden van de NAVO voor ze toetraden tot de EU. Kroatië zal als 27-ste lid van de NAVO zeker als een
versterking gelden.
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