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Conclusie/vooruitzicht
Als gevolg van de verkiezingsstrijd proberen voor- en tegenstanders van de Bosnisch-Servische
regering hun eigen patriottisme te benadrukken en dat van de ander in twijfel te trekken. Bovendien
gaat de regering, met kennelijke instemming van de internationale gemeenschap, in toenemende mate
over tot onwettig gedrag om de eigen machtspositie te houden. De effecten van deze ontwikkelingen
kunnen nadelige gevolgen hebben voor het vredesproces, dat dringende behoefte heeft aan'nieuwe
impulsen.

De verdeeldheid in het Bosnisch-Kroatische kamp lijkt de invloed van "Zagreb" op de Bosnische
politiek te bedreigen en de Moslims in de kaart te spelen.

Er is sprake van "indirecte onderhandelingen" over Kosovo, maar de politieke doelstellingen lijken
nog steeds onverenigbaar.

Bosnië-Herze2ovina
Bosnië vermindert betrekkingen met Iran
Volgens persberichten heeft de Bosnische regering Iran ervan in kennis gesteld de "Iranese kantoren die
zijn gevestigd onder de titel van politieke en culturele bureaus" te zullen sluiten. Dat zou het gevolg zijn
van Amerikaanse druk op Bosnië-Herzegovina. Het betreft hier een enkel, onbevestigd bericht, maar
het zou in essentie juist kunnen zijn. Er is in Bosnië-Herzegovina reeds sinds vóór de onafhankelijkheid
van het land sprake van een zekere rivaliteit tussen meer "Westerse" en meer "islamitische" invloeden.
De Bosnische regering heeft altijd geprobeerd goede betrekkingen met beide stromingen te houden. Het
is niet uitgesloten dat de VS inderdaad proberen de invloed van Iran in Bosnië-Herzegovina (en
mogelijk in de gehele Balkan) te reduceren. Zij heeft de middelen ter beschikking om druk uit te
oefenen op Bosnië-Herzegovina. Dat zal echter in Sarajevo niet in dank worden afgenomen, omdat
Bosnië-Herzegovina zeker in de eerste stadia van de oorlog veel aan Iran te danken heeft. Met name de
meer religieus georiënteerde stroming onder de Bosnische Moslims hecht sterk aan goede betrekkingen



met Iran. Overigens is onwaarschijnlijk dat Iran de ambassade in Sarajevo zal sluiten; vermoedelijk gaat
het om bureaus voor religieuze of culturele assistentie.

Moslim/Kroatische Federatie (MKF)
Nieuwe wrijvingen bij militaire integratie
Er zijn nieuwe aanwijzingen dat de Bosnische Kroaten groot voorbehoud maken bij intensivering van
de militaire samenwerking met de Moslims. Zo weigert de bevelhebber van de Kroatische afdeling van
de "Rapid Reaction Force" van de strijdkrachten van de Moslim/Kroatische Federatie (MKF) om met
zijn eenheid te worden overgeplaatst naar Sarajevo. Vele Bosnisch-Kroatische eenheden weigeren nog
steeds de onderscheidingstekens van de'Federatie-strijdkrachten te dragen. De Kroaten hebben nooit
blijk gegeven van enthousiasme voor de militaire integratie met de Moslims. Daarbij werd vooral
gewezen op het feit dat het hebben van zelfstandige strijdkrachten een garantie inhield tegen dominantie
door de drie maal zo talrijke Moslims. De Bosnische Kroaten waren door de bepalingen van "Dayton"
en met name het "Equip & Train"-programma (E&T) dat daarvan deel uitmaakte, min of meer
gedwongen de indruk te wekken dat zij niet volledig afwijzend stonden tegenover etnische
samenwerking op militair gebied, maar sinds E&T is beëindigd, is er geen reden meer om de schone
schijn op te houden. Bovendien nemen, misschien in samenhang daarmee, maar in ieder geval ook door
de verkiezingscampagnes, de politieke spanningen tussen Moslims en Kroaten weer toe, waardoor
werkelijke militaire integratie nog onwaarschijnlijker wordt.

Kroatische media blijven zich op Bosnië richten
Kroatische autoriteiten hebben verklaard dat het signaal van de Kroatische radio en televisie (HRT) in
Bosnië-Herzegovina te ontvangen zal blijven tot de Bosnische Kroaten een eigen mediafrequentie
hebben ontvangen. Dat is gezegd in antwoord op een diplomatiek initiatief van de EU, die betwijfelde
of de uitzendingen van HRT in Bosnië-Herzegovina legitiem zijn. Het zou mogelijk een inmenging in
de interne aangelegenheden van Bosnië-Herzegovina betreffen. De functionarissen van HRT spraken dit
echter tegen, omdat het signaal van HRT in Bosnië-Herzegovina wordt verspreid door een particuliere
onderneming in Mostar. Bovendien zou de frequentie waarop wordt uitgezonden, zijn toegewezen door
de legitieme Bosnische autoriteiten. Overigens is van HRT-zijde toegezegd dat alle partijen in de
aanloop naar de verkiezingen gelijk zullen worden behandeld. Een opmerkelijk, maar typerend staaltje
van "Kroatische logica". Feitelijk wordt gesteld dat de Bosnische Kroaten over eigen media zullen
kunnen blijven beschikken, tot het moment dat zij over eigen media zullen beschikken. Deze
stellingname, die zonder twijfel door de autoriteiten in Kroatië en het door Kroaten gedomineerde deel
van Bosnië-Herzegovina wordt gesanctioneerd, houdt direct verband met de oplopende spanningen
tussen Bosnische Kroaten en Moslims; HRT wil, desnoods via een Bosnische mantelorganisatie en met
medewerking van de Kroatische bestuurders in de MKF, ervoor blijven zorgen dat de autoriteiten in
Zagreb controle blijven houden op de informatievoorziening aan de Bosnische Kroaten.

OVSE bekritiseert Kroatische media
Medewerkers van de OVSE hebben openlijk kritiek geuit op de manier waarop de Kroatische media de
voorbereidingen voor de Bosnische verkiezingen verslaan. De meeste zendtijd wordt besteed aan de
belangrijkste Bosnisch-Kroatische partij HDZ, een dochterpartij van de gelijknamige Kroatische
regeringspartij, en de overige partijen worden grotendeels genegeerd. Overigens werden ook andere
radio- en televisiestations, zoals "Radio St John" (de spreekbuis van de voormalige Bosnisch-Servische



regeringspartij SDS in Pale) en de Bosnisch-Kroatische radio "Herceg-Bosna" bekritiseerd. De OVSE
behoudt zich het recht voor om de uitzendingen op te schorten als de situatie niet verandert. Zelfs
zouden kandidaten van de kieslijsten kunnen worden geschrapt als aangetoond wordt dat zij banden
met de betreffende media hebben. De HRT heeft inmiddels geprotesteerd tegen de aankondiging van de
OVSE en benadrukt dat zij voorstander is van objectief en gebalanceerd verslag van de verkiezingen.
Inmiddels heeft de leider van de Bosnische HDZ, Jelavic, verklaard dat de HDZ eigenlijk helemaal geen
verslag zou moeten doen van de verkiezingen, omdat dit een Bosnische aangelegenheid betreft. De
uitspraak van de OVSE met betrekking tot de HRT is uitermate pijnlijk in het licht van bovenstaande
verzekeringen van objectiviteit. De oproep van Jelavic om het Bosnische verkiezingsproces in het
geheel niet meer te verslaan klinkt uiterst correct, maar houdt toch ook verband met het feit dat de
Bosnische HDZ concurrentie vreest van de belangrijkste Bosnisch-Kroatische rivaal van de HDZ, de
NHI van het huidige Kroatische lid van het Bosnische presidium Zubak. Als pas opgerichte partij heeft
de NHI méér belang bij toegang tot de media dan de "gevestigde macht" HDZ.

Tudjman doet lijmpoging
Zoals reeds eerder aangekondigd, heeft de Kroatische president Tudjman alle kandidaten voor de
Kroatische zetel in het Bosnische presidium uitgenodigd voor een vergadering. Doel zou zijn de
belangen van de Bosnische Kroaten optimaal te behartigen. Inmiddels zijn in de Kroatische pers
speculaties verschenen dat een "niemand" de Kroatische zetel zou kunnen innemen, met name omdat
Moslims hun stem op zo'n "niemand" zouden kunnen uitbrengen om de Kroatische belangen te
schaden. Zubak heeft verklaard geen behoefte te hebben aan een ontmoeting met Tudjman, maar zich
te zullen schikken naar het besluit van het bestuur van de NHL Tudjman is verontrust over de
activiteiten van Zubak, die op zijn initiatiefis vervangen als voorzitter van de Bosnische HDZ. Daarop
heeft Zubak de NHI opgericht en hoopt als kandidaat voor die partij zijn zetel te behouden. Tudjman
wil de politieke verdeeldheid onder de Bosnische Kroaten beëindigen omdat deze zijn leiderschap over
die Kroaten dreigt te ondergraven en omdat hij vreest dat zij de Bosnische Moslims in de kaart speelt;
die laatste overweging zegt overigens veel over het vertrouwen dat Tudjman heeft in de inter-etnische
samenwerking binnen de MKF. Vermoedelijk zal de bemiddelings- c.q. lijmpoging van Tudjman
neerkomen op een poging om Zubak te bewegen zijn zelfstandige politieke initiatieven op te geven.
Onder die omstandigheden ligt het voor de hand dat Zubak niet staat te trappelen om naar Zagreb te
komen.

Bosnisch-Servische republiek (RS)
Zitting RS-parlement gaat niet door
Sinds enkele dagen zijn er aanwijzingen dat de zitting van het Bosnisch-Servische parlement, die naar
het zich tot voor kort liet aanzien op 31 augustus zou moeten plaatsvinden, niet doorgaat. Officiële
bekendmakingen zijn niet gedaan, maar sommige parlementsleden van partijen die de regering-Dodik
steunen, hebben verklaard dat een dergelijke zitting de bestaande politieke controverses verder zouden
doen groeien en zelfs tot geweld zouden leiden. Anderen zeggen dat en geen quorum zou worden
behaald. Inmiddels hebben de parlementsleden van de twee enige oppositiepartijen, de SDS en haar
extreem-nationalistische bondgenoot SRS, aangekondigd een eigen zitting te zullen uitschrijven in Pale.
Het wordt voor de internationale gemeenschap, hoe zeer zij ook geporteerd is vóór de "gematigde"



krachten in Banja Luka, steeds moeilijker om het onconstitutionele gedrag van de regering van de
Bosnisch-Servische republiek (RS) door de vingers te zien. Nadat zij eerder deze maand het officiële
persbureau SRNA reeds onder curatele had gesteld en had gedreigd de beveiliging van de legaal
gekozen Servische vertegenwoordiger in het Bosnische presidium Krajisnik (SDS) op te heffen, weigert
zij nu een zitting van het parlement te laten houden, vermoedelijk uit vrees dat zij daarbij pijnlijke
beschuldigingen naar het hoofd krijgt en mogelijk haar parlementaire steun zal verliezen. Dat zal voor
het parlementaire proces nauwelijks van invloed zijn, omdat zij toch reeds enkele maanden (na de door
haar geïnitieerde illegale verwijdering van de legaal gekozen SDS-parlernentsvoorzitter) bij decreet
regeerde en de vorming van een andere regering in de korte tijd die nog tot de verkiezingen rest
onwaarschijnlijk is, maar zij vreest natuurlijk dat de oppositie tijdens de parlementszitting illustratie zal
geven van haar beschuldigingen dat de regering een loopje neemt met de Bosnisch-Servische belangen
en de RS feitelijk wil uitleveren aan de Moslims en de internationale gemeenschap.

De parlementaire meerderheid van de regering kalft steeds verder af. De SPRS, de dochterpartij van de
Servische regeringspartij van president Milosevic, heeft de regering (hoewel zij die formeel steunt) de
afgelopen weken herhaaldelijk bekritiseerd en de belangrijkste Moslim-partij KCDBiH is ongelukkig
met het feit dat de regering-Dodik, in een poging de beschuldigingen van landverraad van de kant van
de oppositie te beantwoorden, enkele maatregelen heeft genomen die haar nationalistische signatuur
moeten benadrukken. Het feit dat een verlies van de parlementaire meerderheid moet worden gevreesd,
is natuurlijk geen reden om een parlementszitting uit te stellen. Sterker nog, uit de reactie van SRS/SDS
blijkt dat de politieke polarisatie in de RS nu zelfs dreigt te worden geïnstitutionaliseerd door de
vorming van een parallel parlement. Het toestaan van die ontwikkeling kan nauwelijks passen in het
streven van de internationale gemeenschap om de Bosnische bevolking les te geven in democratie.

Djokic belooft Serviërs nog meer land in Brcko
De nieuwe voorzitter van het Bosnisch-Servische parlement, Djokic (SPRS), heeft op 21 augustus
verklaard dat Serviërs die uit andere delen van Bosnië-Herzegovina naar Brcko zijn gevlucht; 2275
stukken land zullen ontvangen. Deze aankondiging volgt op een eerdere uitspraak van premier Dodik
dat Servische vluchtelingen 200 stukken land zullen krijgen om een woning op te vestigen. Uit de
uitspraak van Djokic kan worden opgemaakt dat de Bosnisch-Servische autoriteiten in ieder geval de
indruk willen wekken vele Serviërs een permanente woonplaats aan te bieden in Brcko. Dat is een
gevolg van het feit dat de tegenstanders van de regering, met name de SDS, het patriottisme van de
regering in twijfel trekken. Vermoedelijk zullen de betreffende plannen echter worden afgewezen door
de Moslims, die hierin een poging zullen zien de etnische verhoudingen in deze plaats in Servisch
voordeel te veranderen. Dat is strijdig met de geest van Dayton en kan bovendien de uitslag van de nog
altijd op stapel staande arbitrage rond Brcko nadelig beïnvloeden.

Uit dit voorval blijkt hoezeer de verkiezingsstrijd in de RS, in combinatie rnet de machtsstrijd tussen de
regering en haar tegenstanders, het vredesproces nadelig kunnen beïnvloeden. ledere mogelijke stap in
de richting van etnische integratie wordt door de tegenstander uitgelegd als een onaanvaardbare
compromittering van de Bosnisch-Servische belangen en de soevereiniteit van de RS. Daardoor staat
met name de regering voortdurend onder druk om te bewijzen dat zij niet de speelbal van de
internationale gemeenschap en de MKF is. De stappen die zij neemt om dat tegen te gaan blijven niet



beperkt tot de verkiezingscampagne, maar zullen ook een negatief gevolg hebben voor de
ontwikkelingen daarna.

Dodik hoopt regering voort te zetten, maar met andere samenstelling
Dodik heeft verklaard dat hij ook na de verkiezingen premier wil blijven. Hij hoopt dat zijn partij, de
SNSD, vijftien zetels in het RS-parlement kan behalen. Samen met de partij van president Plavsic, de
SNS, en de SPRS hoopt hij een parlementaire meerderheid te behalen. Lukt dat niet, dan wil hij onder
meer de splinterpartij SSKiP en de "gematigde" multi-etnische partijen in het sociaal-democratische
centrum benaderen voor regeringsdeelname. De partij die Dodik niet noemde is de Moslim-partij
KCDBiH, ironisch genoeg de grootste partij in zijn coalitie. Kennelijk wil hij aangeven de
samenwerking met de Moslims niet voort te willen zetten en, naast de niet op etnische basis gestoelde
partijen, liever toenadering te zoeken tot meer etnisch-nationalistische partijen als de SSKiP (die de
belangen van Servische vluchtelingen uit Kroatië en het westen van Bosnië-Herzegovina behartigt) dan
tot de KCDBiH. Hoewel laatstgenoemde partij bijna zeker zetels zal verliezen, is het onduidelijk om
welke reden Dodik hoopt dat zijn eigen partij van 2 naar 15 zetels zal stijgen. Bovendien is te
verwachten dat winst voor de SNSD ten koste zal gaan van de SNS, die juist vorig jaar een grote
populariteit genoot. Verder is allerminst zeker dat de SPRS, die juist de afgelopen weken ferme kritiek
heeft geuit op de regering, Dodik ook in een komende kabinetsperiode zal steunen. Maar verreweg het
grootste bezwaar tegen de redenering van Dodik is het feit dat de SDS en haar extreem-nationalistische
partner SRS slechts drie zetels tekort komen voor een parlementaire meerderheid. Het ligt zeer voor de
hand dat zij ofwel zelfstandig een dergelijke winst boeken, ofwel simpelweg regeringsovereenstemming
zullen sluiten met meer nationalistisch georiënteerde partijen als juist de SSKiP, die meer
overeenkomsten vertoont met de SRS dan met de SNSD. In ieder geval is te verwachten dat de
volgende Bosnisch-Servische regering een meer "Servisch" karakter zal dragen dan haar voorgangster
en derhalve minder positief zal staan ten opzichte van het vredesproces dan Dodik, die afhankelijk was
van de internationale gemeenschap en de KCDBiH, gedwongen was te doen.

Spanningen in ministerie van Binnenlandse Zaken
De voorzitter van de Bosnisch-Servische parlementscommissie voor Binnenlandse Zaken, Blagojevic,
heeft verklaard dat er grote spanningen bestaan in het ministerie. Er zouden interne tegenstellingen
bestaan en conflicten dreigen. Om die reden zei Blegojevic te hopen dat hij op korte termijn een zitting
van zijn commissie kan beleggen. Het ligt voor de hand dat de politieke polarisatie in de RS ook de
veiligheidssituatie in de RS, en derhalve de werkzaamheden van het ministerie van Binnenlandse Zaken
negatief beïnvloedt. De geruchten over een op handen zijnde staatsgreep en dreigend politiek terrorisme
zijn niet van de lucht. Een additionele complicatie wordt gevormd door het feit dat vele medewerkers
van het ministerie, te beginnen met minister Stankovic zelf, nauwe betrekkingen hebben met de SDS en
de politieke kringen die momenteel uit de gratie zijn, maar uiteraard ook met de huidige regering en de
internationale gemeenschap. Velen van hen zijn op de hoogte van huidige en vroegere misstanden, zoals
de illegale verweving van politiek en (met name economische) criminaliteit. Wordt daartegen
opgetreden, dan kan dat banden en betrekkingen aan het licht brengen die ongewenst zijn voor de
huidige machthebbers in het ministerie, laat staan voor politieke kopstukken aan beide zijden van de lijn
Bijeljina/Brcko. Een goed voorbeeld is de recente moord op de politiecommandant van "Servisch
Sarajevo", Knezevic. Voor- en tegenstanders van de regering proberen elkaar van die moord te



betichten, maar aarzelen om een diepgaand onderzoek in te stellen, omdat dat ook voor de eigen positie
negatieve gevolgen kan hebben.

Het heeft er in toenemende mate schijn van dat de moord op Knezevic als catalyst gaat dienen voor een
verdere verdieping van de politieke crisis in de RS. Voor- en tegenstanders proberen elkaar de moord
in de schoenen te schuiven, maar bovendien te voorkomen dat deze moord en het onderzoek ernaar
negatieve gevolgen hebben voor het eigen aanzien. Dat is moeilijk, want het onderzoek dreigt
misstanden in beide Bosnisch-Servische kampen aan het licht te brengen. Dat is ook de politieke
relevantie van de kwestie-Knezevic: die vormt een element in de politieke impasse tussen "Banja Luka"
en "Pale", ofwel officieel "gematigde" dan wel "hardline" elementen in de Bosnisch-Servische politiek.
Als gevolg van de kwestie-Knezevic lijkt openbaar te worden dat deze tegenstelling minder strikt is dan
velen doen voorkomen. Te verwachten is dat de impasse zal voortduren of dat zelfs verdere polarisatie
tussen beide kampen zal optreden, zeker omdat de verkiezingen met rasse schreden naderen en de
oppositie denkt de wind mee te hebben. Daardoor kan van de politieke top van de RS de komende
weken geen positieve impuls uitgaan voor het vredesproces van "Dayton", dat ook los van de
Bosnisch-Servische politieke impasse nauwelijks meer vooruitgang vertoont.

Joegoslavië
Montenegro
Montenegro zinspeelt op eigen munteenheid
Een woordvoerder van het Montenegrijnse regeringscomité voor economische herstructurering heeft
verklaard dat Montenegro het potentieel heeft om een eigen munteenheid uit te geven als Servië iedere
vorm van hervormingen blijft tegenweren. Volgens deze verklaring erkent Montenegro reeds nu het
gezag van de Joegoslavische douane en rechtsspraak niet meer, zodat het slechts een kleine stap is om
ook de Joegoslavische bank niet langer te erkennen. Hij stelde dat er voor een parallelle munteenheid
(die de "perper" zou moeten heten) voldoende reserves zijn in het Montenegrijnse ministerie van
Financiën zijn. De uitgifte van een "perper", die volgens deze verklaring convertibel zou kunnen zijn,
zou "een grote stap zijn in de richting van de onafhankelijkheid van Montenegro". Het is Montenegro
reeds lange tijd een doorn in het oog dat Servië niet bereid is tot ingrijpende economische
hervormingen, vermoedelijk vooral omdat dat de machtsbasis van het huidige Servische bewind zou
aantasten. Montenegro denkt goede kansen hebben op het gebied van handel en toerisme en wil daarom
niet alleen hervormingen, maar ook meer toenadering tot het Westen. Hoewel Montenegro slechts klein
is, is de economische chaos in Joegoslavië als geheel zodanig dat niet bij voorbaat vaststaat dat
Montenegro er slechter van af zou zijn als het een eigen munteenheid zou invoeren. Maar afgezien van
deze economische overwegingen moet Podgorica zich ervan bewust zijn dat bovengenoemde uitspraak,
waarin een openlijk verband wordt gelegd tussen een eigen economisch beleid en de afscheiding van
Montenegro uit Joegoslavië, voor de autoriteiten in Belgrado uitermate provocatief moet zijn. De
Montenegrijnse president Djukanovic, allerminst een politieke of particuliere vriend van zijn
Joegoslavische ambtgenoot Milosevic, heeft zich de afgelopen weken uiterst terughoudend opgesteld
in de kwestie van de betrekkingen tussen Servië en Montenegro. Vermoedelijk houdt dat verband met
de kwestie-Kosovo, waarin beide politici overeenkomstige belangen hebben: geen van beide is
geïnteresseerd in opwaardering van Kosovo tot derde deelrepubliek in Joegoslavië. Uit bovengenoemde
verklaring blijkt dat de kwestie-Montenegro niet van de agenda is verdreven en zonder enige twijfel de
kop zal opsteken als de problemen rond Kosovo geluwd zijn, zo niet eerder.



Kosovo
"Indirecte besprekingen" over Kosovo
De Amerikaanse ambassadeur in Macedonië, Hul, heeft verklaard dat hij alsTbemiddelaar gaat optreden
tussen etnisch-Albanese politieke kringen en de Servische regering. Er zou in die vorm reeds sprake zijn
van "indirecte onderhandelingen" tussen beide partijen, die in de woorden van Hill "goed functioneren".
Er zouden in de toekomst directe besprekingen te verwachten zijn. Ook leider Agani van het team dat
door schaduwpresident van Kosovo Rugova, is samengesteld om besprekingen met de Servische
regering besprekingen te voeren, heeft tussen de regels door bevestigd dat er sprake is van een soort
"pendeldiplomatie" tussen Belgrado enPristina. Volgens Agani steunen de meeste vertegenwoordigers
van het "Kosovo Bevrijdingsleger" (UCK) nog steeds Rugova, iets wat inmiddels fel is tegengesproken
door het voormalige hoofd van de PPK, Demaci, die tegenwoordig geldt als één van de woordvoerders
van het UCK. Demaci verklaarde dat hij niet van plan is aan besprekingen deel te nemen zo lang
Rugova die leidt. Volgens Demaci is Rugova (onder druk van Hill) bereid een zekere vorm van
autonomie voor Kosovo te bespreken, iets wat voor het UCK onbespreekbaar is. Demaci herhaalde dat
voor hem alleen onafhankelijkheid in aanmerking komt. Overigens heeft Agani in reactie daarop weer
gesteld dat directe besprekingen in de nabije toekomst niet te verwachten zijn, en dat hij ook niet
tevreden is met het mogelijke herstel van de "autonomie van 1974" in Kosovo.

Vermoedelijk is het een kwestie van semantiek, gekleurd door "wishful thinking", of er nu sprake is van
onderhandelingen of niet. De internationale gemeenschap is geïnteresseerd in een uitweg uit de impasse,
die overigens mede in stand is gehouden doordat zijzelf geen coherente politieke doelstelling heeft
geformuleerd ten aanzien van Kosovo. Zij gebruikt het feit dat Hill boodschappen uitwisselt tussen
Agani (lees: Rugova) en de Servische regering als een indicatie dat een dialoog op handen is. Zij brengt
daarmee overigens Rugova in een lastig parket, want die kan et zich niet veroorloven openlijk
concessies te doen aan Belgrado. Dat zou in de kaart spelen van het UCK en politici als Demaci, een
jarenlange rivaal van Rugova, die dan een perfecte illustratie zou hebben van zijn beweringen dat
Rugova bereid is de zaak van de Kosovo-Albanezen geweld aan te doen. De Servische regering zal op
haar beurt ook onder Amerikaanse druk staan om water bij de wijn te doen, maar ook haar speelruimte
is beperkt door de aanwezigheid van extreem-nationalistische elementen onder de Servische bevolking
en zelfs in de Servische regering. Ook als het komt tot directe, openlijke besprekingen, is de kans op
een door alle partijen gedragen compromis uiterst klein. Het UCK zal zich, zo lang zij nog als politieke
factor meetelt, tegen iedere concessie verzetten en Serviërs in Belgrado én Kosovo zullen zich te vuur
en te zwaard verweren tegen een regeling waarbij de Albanezen ingrijpende politieke invloed krijgen in
Kosovo.


