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NOORD-ALBANIE
Aooi Schuijl

Op l september van dit jaar gaf het
Albanese Ministerie van Buitenlandse
Zaken een verklaring uit, waarin tot
internationale interventie in Kosovo
werd opgeroepen om het bloedvergie-
ten te stoppen. Ook werd de Servische
beschuldiging van "Albanese onder-
steuning van het terrorisme ", afgewe-
zen door te vermelden dat bij de In-
ternationale Gemeenschap bekend is
"wie de daadwerkelijke agressor is
en wie het slachtoffer dat bescher-
ming nodig heeft". Tot slot is vrij on-
verwachts premier Fatos Nano uit de
regering getreden en opgevolgd door
zijn partijgenoot Pandeli Majko.
Gezien deze verklaring, de betrokken-
heid met de problematiek in Kosovo
en de laatste ontwikkelingen in Alba-
nië heb ik gemeend hier iets over te
moeten schrijven.

Voor dit artikel is o.a. gebruik ge-
maakt van: International Herald Tri-
bune, Vox, Jane's Defence Weekly,
NA VO-Kroniek, Reformatorisch
Dagblad, Frankfurter Allgemeine,
NRC, Volkskrant, de Haagse Cou-
rant, Time, The European, Internet,

en het Dagboek Kosovo -3MI.

RECHTSTREEKSE BETROK-
KENHEID

BELGRADO BESCHULDIGT
ALBANIË VAN GRENS-
SCHENDINGEN
Het Joegoslavische Ministerie van
Defensie beschuldigde Albanië ervan
haar soevereiniteit te hebben ge-
schonden. Op 24 augustus zouden
onbekenden met twee mortieren
vanaf Albanees grondgebied het vuur
hebben geopend op grenstroepen op
Joegoslavisch grondgebied. Het "in-
cident" zou in de omgeving van de
grenspost Kosare hebben plaatsge-
vonden. In een vorige situatie werden
vluchtelingen en UCK-strijders, die
de grens met Albanië over trachtten
te steken, door Servische grenst-
roepen onder vuur genomen. De
Serviërs hadden daarbij zelfs
gevechtsheli's ingezet, waarbij niet
werd geschroomd om de grens over
te vliegen in een poging de strijders
alsnog uit te schakelen. 'Associated

De albanezen hebben zich massaal achter de Kosovaarse
separatisten geschaard en hebben de Navo om hulp gevraagd.

VOX 9825 26 augustus 1998
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ss' rapporteerde vanuit Padesh,
de Albanese kant van de grens,

; de burgerbevolking aldaar zich-
ffaan het bewapenen is met auto-
atische wapens en rakerwerpers. De
iijen hiervoor zouden de talrijke

isincidenten in deze regio zijn,

I^PENSMOKKEL
ijgens een reportage van het Itali-
se persbureau ANSA, heeft de Ita-

se politie op 26 augustus een
pchtauto met wapens en explosie-
Si in beslag genomen, juist toen

in de Italiaanse havenplaats
eona, vanaf de veerboot van de
erij "Jadrolinija" van boord was

reden. De Kroatische chauffeur
Jde met de Italiaanse veerboot "Es-
gsso Venezzia" naar de eind-

pmming, de Albanese haven-
&Dürres. In plaats van de ge-

|fe lading aardappels bestond deze
gt enkele dozen met drugs, een

pte hoeveelheid machinegeweren,
^dvuurwapens, mortieren, AT-wa-

i een grote hoeveelheid muni-
explosieven. Een Italiaans
seksteam vermoedt dat de la-

;*,bestemd was voor de het terro-
jl|che UCK, die militaire bases
|ji in het noorden van Albanië.

élAANSLAG KERK

een verklaring uitgegeven, waarin het
een FRJ protest over een bomaanslag
van de hand wees. Deze aanslag ver-
nielde een week eerder een orthodoxe
kerk in de noordalbanese plaats
Shkodër. Belgrado noemde de aan-
slag "een aanval op de religieuze
waarden van etnisch Servische en
Montenegrijnse minderheden".

TIEN OPGEPAKTE MOSLIMS
VRIJGELATEN
De (vermoedelijke) terroristen, die
half augustus in het centrum van Ti-
rana waren opgepakt, zijn het land al
weer uitgewezen. De groep bestond
uit vier Arabieren, een Amerikaan en
vijf K-Albanezen. Deze personen ble-
ken overigens niet tot een Islamitische
terroristische groepering te behoren,
maar tot een organisatie van het UCK.
Zij bleken bij logistieke UCK-activi-
teiten betrokken te zijn geweest. De
tien mannen waren wel in het bezit
van valse documenten en papieren,
wapens en ook van apparatuur om een
tv-station op te zetten. Een UCK-
commandant uit Bajram Curri zei dat
al bijna 150 mudjahedin-strijders in
Kosovo aan de gevechten deelnemen

PLUNDERINGEN
In Albanië zijn op 22 september twee
opslagplaatsen van de VN-hulp-

T E K E N I N G : FRITS M U L L E R

derd. Uit de twee opslagplaatsen, een
in de hoofdstad Tirana en een in de
noordelijke plaats Bajram Curri, zijn
goederen ter waarde van honderd-
duizenden dollars gestolen: vooral'
dekens, tenten en bouwmateriaal wa-
ren gewild.
Ook opslagplaatsen van het Albanese
Rode Kruis en van de Islamitische
Vereniging in Bajram Curri zijn leeg-
geroofd. Volgens een VN-woord-
voerder dienden de chaotische tafe-
relen vorige week in Tirana (contro-
verse: Berisha versus Nano) als dek-
mantel voor de aanvallen.

SC

l Albanese ministerie van Buiten- organisatie UNHCR met hulp-
se Zaken heeft op 27 augustus goederen voor vluchtelingen geplun-

Bajram Curri

TOENEMENDE POLITIEKE
ONRUST IN ALBANIË

ARRESTATIES OPPOSITIE
In Albanië zijn op 24 augustus zes
kopstukken van de oppositionele De-
mocratische Partij, onder wie drie
oud-ministers, gearresteerd wegens
'misdaden tegen de menselijkheid'
tijdens de chaos vorig jaar
("pyramidespelen"). De arrestanten
zijn de oud-ministers van Defensie,
Binnenlandse Zaken, Staatscontrole
en de vice-directeur van de geheime
dienst (SHiK), verder nog de vroegere
politiechef van de stad Vlore en een
oud-legerleider. Berisha heeft gezegd
dat de arrestaties "kunnen worden
bijgeschreven in het register van de
terreur die het socialistische bewind
tegen de Democratische Partij en haar
leiders uitoefent". De regering, aldus
Berisha wil "de oppositie intimideren
en elimineren om te verhullen, dat de
werkelijke verantwoordelijken voor
de gewapende rebellie van de lente
in 1997 in de Socialistische Partij te
vinden zijn".
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DEMONSTRATIE IN
TIRANA.. .VEILIGHEIDSITUATIE
VERSLECHTERT...
Op 31 augustus negeerden circa 3000
aanhangers van de oppositionele De-
mocratische Partij (PD) het politie-
verbod en hielden toch een demon-
stratie in het centrum van de hoofd-
stad. Zij protesteerden opnieuw tegen
het arrest van de zes ex-regerings-
functionarissen van de voormalige
regering Berisha. De ex-president zelf
zei o.a.: "Wij zullen alle geweldloze
middelen gebruiken, maar de regering
moet er rekening mee houden dat we
klaar zijn om op alle mogelijke ma-
nieren het dictatorschap te bestrij-
den".
De avond daarvoor waren volgens een
politiewoordvoerder twee mannen
opgepakt die explosieven plaatsten bij
de kantoren van de Socialistische Par-
tij (PS) te Shkodër. Volgens het pers-
bureau Reuter vernielde een explosie
eerder die dag een medisch laborato-
rium naast het socialistische hoofd-
kwartier. De politie richtte meerdere
roadblocks op om de invloed van
wapengebruik te controleren en ver-
hoogde het aantal bewakers van pu-
blieke- en regeringsgebouwen. Elders
in de stad blokkeerden PDsympathi-
santen urenlang de hoofdweg naar
Gjirokaster.

OPPOSITIE BESCHULDIGT
NANO
In een regeringsuitzending op de tv
weerlegde premier Fatos Nano dat hij
opdracht had gegeven om zes voorma-
lige hoge regeringsfunctionarissen, te
laten arresteren. Zij zijn publiekelijk
beschuldigd zich te hebben ingela-
ten met criminele activiteiten gericht
tegen menselijkheid tijdens de "on-
rust in 1997". Een dag eerder hadden
duizenden aanhangers van de oppo-
sitie tegen het arrest gedemonstreerd.

NANO KONDIGT REORGANI-
SATIE AAN
In een zitting van de (socialistische)
regering waarschuwde premier Nano
op 9 september voor een grote
regeringsreorganisatie in het kader
van de bestrijding van de corruptie en
criminaliteit. Ook zijn er vergevor-

derde plannen voor grootscheepse
economische hervormingen, teneinde
broodnodige buitenlandse investeer-
ders binnen te halen. Hij overhan-
digde de aanwezigen een wetsvoor-
stel met een pakket van maatregelen
die de corruptie en het wegsluizen van
eigendommen en belastinggelden van
de departementen moet bestrijden.
Een regeringsbron zei dat ook maat-
regelen t.a.v. de wijziging van sleutel-
posten en zo nodig het ontslag van
ministers in de wet waren opgeno-
men. Deze veranderingen zullen met
de overige coalitiepartijen (de
centrumrechtse regeringscoalitie
wordt door vijf partijen gevormd)
worden doorgesproken.

de regering Nano werden georgani-
seerd. Tot nu toe heeft niemand de
verantwoordelijkheid van de moord
opgeëist. Na de aanslag braken op 12
en 13 september rellen uit waarbij het
regeringsgebouw in Tirana, door le-
den van de PD, werd bestormd. Hier-
bij kwamen 2 politieagenten en een
burger om. Nano kon zich ternauwer-
nood uit de voeten maken. Ook el-
ders in Albanië deden zich gewelds-
incidenten voor. De begrafenis van
Hajdari liep op een totale chaos uit;
brandstichting, plundering en zelfs
het buitmaken van enkele tanks van
het leger. Het regeringsgebouw werd
uren lang door demonstranten be-
schoten.

NRC

VERTEGENWOORDIGER PD
VERMOORD
Op zaterdag 12 september is op een
leidende voorman van de Democra-
tische Partij van ex-president Berisha,
Azem Hajdari, een aanslag gepleegd.
Vanuit twee auto's die voor het
hoofdkantoor van de partij stonden,
werd hij neergeschoten. Hij overleed
kort daarna in een nabijgelegen zie-
kenhuis. Ook een van de twee
bodyguards kwam tijdens die aanslag
om het leven. Een eerdere aanslag (18
september 1997) wist hij wel te over-
leven, wat toen aanleiding gaf tot
grote onlusten die door de PD tegen

MIN VAN DEFENSIE VER-
MOORD
De Albanese "minister van Defensie",
Ahmet Krasniqi (50) van de
Kosovaarse regering in ballingschap
werd op 22 september in Tirana ver-
moord. Krasniqi (voormalig kolonel
in het Joegoslavische leger) werd in
een nauw straatje door twee gemas-
kerde mannen vermoord. De K-
Albanezen prezen hem als een van de
best geschoolde en getrainde officie-
ren van het verzet. "Iemand die vol
toewijding heeft geijverd voor de een-
heid van de politieke en militaire sec-
toren". Als minister van Defensie was
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jij verantwoordelijk voor de organi-
|tje van paramilitaire strijdkrachten
^n de "Armed Forces of the

public of Kosovo" (FARK). Deze
lisatie is overigens een tegenhan-

• van het UCK. Politieke waarne-
ers vermoeden dat de aanslag een
|derdeel is van de machtsstrijd in het
top van de etnisch-Albanese rebel-

% Het Kosovo Informatie Centrum
IC) schreef de moord toe aan "de

eikende arm van de Serviërs."

1RONOLOGIE DER GE-
ÊURTENISSEN
la de anarchie van vorig jaar kwa-
üen bij de verkiezingen de opposi-

jibnele socialisten van Fatos Nano
de macht en moest de PD van

krisha het veld ruimen. De 53 ja-
ge cardioloog, Sali Berisha, heeft
j nederlaag in de strijd tegen
as Nano -die hij in 1994 in een
st dubieus proces tot 12 jaar ge-

agenisstraf liet veroordelen-
[ïooit kunnen verkroppen. Voor
gm zijn het "communisten", "ter-
isten", "vijanden van de natie"
f'criminelen".

^"en in september vorig jaar op de
prste zitting van het nieuwe parle-
Sent de PD-parlementariër Azem
jajdari "held van de studenten
gplte van 1990" en medeoprichter

PD, in het parlement door
i socialistische collega werd
rgeschoten, stapte deze partij uit

t parlement, in een boycot die tot
aart zou duren,

ïaandenlang hebben alle interna-
tonale instanties zich intensief met

! wederopbouw van Albanië be-
ziggehouden en daarbij de twee
ampen in de politiek onder druk

|ezet om hun vijandschap op te ge-
i. Aanvankelijk leek het te luk-
i omdat de partij haar boycot van

jjiet parlement opgaf,
egin juli hervatte Berisha de boy-

, toen het door de socialisten ge-
Igeerde parlement, Berisha en de

fijnen de schuld gaf van de anar-
ïbeginvorigjaarCpyramidespelen').

Berisha reageerde vervolgens door
een gelegenheid voorbij te laten
aan om Nano ten val proberen te

igen.

De arrestatie op 23 augustus van zes
PD-kopstukken, onder wie drie
oud-ministers en een voormalig
hoofd van de geheime politie, op
beschuldiging van "misdaden tegen
de menselijkheid", tijdens de rebel
lie begin vorig jaar, was de lont in
het kruitvat.
Berisha ontstak in woede en riep op
een bijeenkomst "We zullen Nano
tot stof vermalen. Het geweld zal
geen grenzen kennen. Als Nano niet
aftreedt, ondergaat hij hetzelfde lot
als Ceausescu."
Zondag 13 september gaf hij Nano
24 uur de tijd om af te treden. Het
gevolg liet niet lang op zich wach-
ten: schietende en plunderende
opposanten van Nano, die uiteinde-
lijk tot zijn aftreden leidde.

men, zijn vergeefs", aldus de minis-
ter van Buitenlandse Zaken, Pakal
Milo.
De secretaris-generaal van de rege-
rende socialistische partij (PS),
Majko, beval een einde van
"Berisha's politiek van terreur en af-
persing". De vijf deelnemende par-
tijen in de Albanese regeringscoali-
tie hebben erkend dat er veranderin-
gen moeten worden doorgevoerd. •
Perikli Teta, de minister van Binnen-
landse Zaken, kondigde aan de
Albanese politici een loonsverhoging
van 50 tot 100% te geven. De politie-
beambten, die in Albanië 200 gulden
per maand verdienen, krijgen voor
hun werk bij de onlusten van de af
gelopen dagen een vergoeding die tot
800 gulden kan oplopen.

't ruige noord-albanese landschap

BERISHA MOET LAND UIT
Na een vergeefse poging Nano ten val
te brengen, heeft een zegsman van de
Albanese regering op 15 september
verklaard dat ex-president Sali
Berisha het land dient te verlaten.
Anders zou hij worden gearresteerd.
De parlementsgebouwen en het bu-
reau van de premier werden intussen
door ordetroepen op de opstandelin-
gen heroverd. Ook de staatstelevisie
is weer in regeringshanden, aldus een
woordvoerder van het Ministerie van
Binnenlandse Zaken, Artan Bizhga.
"De pogingen van Berisha om door
een coup weer aan de macht te ko-

Diplomaten van de VS en de EU heb-
ben gedreigd de economische hulp
aan Albanië stop te zetten als de re-
gering-Nano ten val zou worden ge-
bracht. De NAVO en de EU riepen
de Albanese leiders op hun kalmte te
bewaren. De Italiaanse minister van
Binnenlandse Zaken Napoliano,
waarschuwde de kustwacht,
carabinieri en de douane voor een
nieuwe exodus. Vanuit de Albanese
havenstad Vlore is de oversteek
slechts 60 km. Sinds 1991 zijn vol-
gens officiële gegevens 250.000 Al-
banezen naar Italië uitgeweken. In
werkelijkheid moet het om veel meer
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mensen gaan. De methoden van de
mensensmokkelaars zijn verhard. Bij
incidenten met Italiaanse ordediens-
ten op zee is zelfs al enige keren ge-
schoten.

ONSCHENDBAARHEID
BERISHA
Volgens politieke waarnemers zou de
enige oplossing van het conflict kun-
nen zijn dat zowel Berisha alsmede
Nano van het politieke toneel ver-
dwijnen. Een stap in de goede rich-
ting is het feit dat het parlement nog
geen uitspraak heeft gedaan om de
parlementaire onschendbaarheid van
Berisha en een vijftal partijgenoten op
te heffen, om hen vervolgens te laten
arresteren. Zo'n besluit zou de chaos
en anarchie nog meer vergroten, om-
dat veel leden van de Democratische
Partij sterke herinneringen hebben
aan de tijd van Hoxha en de socialist
Nano zien als een iets bijgekleurde
erfgenaam van het vroegere commu-
nistische bewind.

ONSCHENDBAARHEID OPGE-
HEVEN
Vrijdag 18 sep heeft het Albanese
parlement (155 leden) de politieke
onschendbaarheid van Berisha opge-

heven, waardoor de weg vrij is ge-
maakt om hem te arresteren. Van de
113 parlementsleden, stemden 108
voor de motie. De leden van de PD
boycotten het parlement sinds juli,
maar zelfs als ze hadden deelgeno-
men, had de regeringsfractie een
meerderheid behaald. Het Openbaar
Ministerie heeft echter nog geen aan-
stalten gemaakt om hem te laten ar-
resteren. De openbaar aanklager,
Arben Rakipi, zei op tv, dat hij de
zaak tegen Berisha onderzoekt en pas
daarna zal beslissen wat te doen. "Dit
is een buitengewoon gevaarlijke
kwestie, die problemen kan veroor-
zaken. Onze verantwoordelijkheid is
enorm, en we laten ons niet beïnvloe-
den door de politiek," zei hij.
"De blijf strijden tegen de dictatuur",
verklaarde Berisha nadat het
parlementsbesluit bekend was gewor-
den.

NANO BIEDT ONTSLAG AAN
De socialistische premier van Alba-
nië, Fatos Nano, diende op 28 sep-
tember zijn ontslag als regeringslei-
der in. Zijn partij (PS) heeft haar se-
cretaris-generaal, Pandeli Majko, als
opvolger voorgedragen. De 30-jarige

tisch verleden. Hij was een van de
leiders van de opstand tegen het com-
munisme in 1991.
Eerder die avond trad minister van
Binnenlandse Zaken, Perikli Teta ook
af. Nano diende zijn ontslag bij pre-
sident Meidani in omdat hij er niet in
was geslaagd zijn kabinet te reorga-
niseren. Hij had gepoogd zijn
ministersploeg te herschikken en
grootscheepse economische hervor-
mingen door te voeren om zodoende
buitenlandse investeerders aan te
trekken. Ook in zijn eigen partij was
hij de laatste tijd bekritiseerd. De
vice-voorzitter, Servet Pellumbi (de
man die tijdens Nano's gevangen-
schap de partij tussen 1994 en 1997
in zijn naam bestuurde) drong zelfs
aan op zijn aftreden. "Niet alleen
Berisha is schuldig...." Hij wees op
het gebrek aan succes bij de bestrij-
ding van de criminaliteit en corrup-
tie. "De regering moet radicaal wor-
den gewijzigd en dat slaat ook op de
positie van de premier", aldus
Pellumbi.
Minister Teta trad terug omdat de
"Albanese politiek onwaardig is en
niet in staat het land uit de crisis te
halen", aldus Teta een van de oprich-

Sali BERISHA

Frankfurter Allgemeim Zeitung
16 september 1998

llckliir Pinlinftffllc Axuwlllcil E'icji

l'nndcli Majko, the Socialists' piek to be prime min-
ister, luoks set to succecd Fatcis Nano, in foreground.

IHT, 30 september 1998

Majko heeft, anders dan de meeste
leden van zijn partij, geen communis-

ters van de Democratische Alliantie,
een kleine centrumrechtse partij bin-
nen de door de PS gedomineerde re-
geringscoalitie.
De 46-jarige Nano leidde zijn kabi-
net sinds juli vorig jaar na grootscha-
lige onlusten gevolgd door ver-
vroegde parlementsverkiezingen. De
tot sociaal-democraat "bekeerde"
communist was al eerder premier. Hij
werd maart 1990 minister-president
in de overgangsregering onder presi-
dent Ramiz Alia.
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fano werd in 1994 veroordeeld op
|schuldiging van corruptie en ver-
ïistering van 14 miljoen gulden aan
aliaanse ontwikkelingsgelden. Vorig

• werd hem door zijn aartsvijand
risha, amnestie verleend.

ÜEKOMSTPERSPECTIEVEN

\CHTSSTRIJD
et is een strijd om de macht die,

van Berisha's zijde, met wei-
scrupules werd gevoerd. Op het

el staan niet alleen de politieke be-
en, maar ook economische, finan-

|le, criminele en clan-belangen. De
sllingen tussen Noord en Zuid,

icha's woning in Tropoje"
i wapenopslagplaats?

Barbij de socialisten het zuiden ver-
iwoordigen (Tosken) en Berisha

;zijn democraten het Noorden
jen). Andere tegenstellingen zijn

en (Nano-gezind) en het plat-
tid (Berisha-gezind). Door dit al-

a lopen tradities en gebruiken
i met politiek en zelfs als Albanië

Inatie niets te doen hebben; de ge-
fiiken van de bergstammen (altijd
vapend, wantrouwig jegens buiten-

staanders, bloedwraak, trouw en lo-
yaliteit aan hun clan en wars van elk
gezag).
Bij dit alles speelt Kosovo een be-
langrijke maar destabiliserende rol.
Het UCK vecht voor een onafhanke-
lijk Groot-Albanië en betrekt de wa-
pens uit noord-Albanië. De "Gegen"
Berisha, verwant aan het ruige noor-
den (geboren en getogen in Tropoje),
steunt het UCK.
Het K-Albanese persbureau "Tanjug" zou
hebben gemeld dat het hoofd van de
FYROM (Forrner Yugoslav Republic
of Macedonia) Inlichtingendienst,
Popovski, Berisha als een van de lei-
ders van de Albanese opstandelingen

heeft bestempeld. In diens woning in
Tropoje (noord-Albanië) zouden zelfs
wapens en explosieven zijn gevon-
den. Popovski stelde verder dat het
UCK inmiddels structuren in
FYROM heeft opgezet en ook betrok-
ken is bij de recente poging van
Berisha om de regering Nano omver
te werpen.
Zijn partij profiteert van de wapens-
mokkel (spekken partijkas) en ziet

haar positie in het noorden versterkt,
mede door de tanende invloed van de
huidige regering in deze regio. Het
UCK ziet Nano, evenals de K-
Albanese leider Ibrahim Rugova, als
dé mensen die de belangen van de
Kosovo-Albanezen hebben verkwan-
seld.
Als Albanië opnieuw in een anarchie
wegzakt, zal het UCK daar onmiddel-
lijk van profiteren, waardoor de
(vreedzame) pogingen om het con-
flict in Kosovo te beëindigen, zullen
worden gefrustreerd.

HULPVERLENING

OPVANG EN HULP AAN
VLUCHTELINGEN
Een Albanese parlementaire commis-
sie o.l.v. de Albanese minister van
Defensie, Luan Hajdaraga, is voor
overleg in Zwitserland aangekomen.
Samen met een Zwitserse parlemen-
taire commissie o.l.v. Ernst Muhen-
man, die tevens lid is van de Raad van
Europa zal overleg worden gevoerd
over:
l- een vreedzame oplossing voor

Kosovo;
2-"concrete projecten van de

Albanese regering voor coördina-
tie" en hulp aan de vluchtelingen
uit Kosovo.

Ca. 150.000 vluchtelingen zouden nu
in het Tropoje-district verblijven en
volgens Muhenman heeft de regering
maandag een programma voorgesteld
met een serie maatregelen, inclusief
hun verplaatsing naar andere gebie-
den in Albanië.

CENTRAL EUROPEAN
INITIATIVE(CEI)
Op l O september werd in Tirana door
nationale vertegenwoordigers van de
CEI, een tweedaagse conferentie ge-
houden. Het belangrijkste agendapunt
was de "vluchtelingenhulp voor
Kosovo". Een ander belangrijk item
was de "ondersteuning van de
Albanese economie". Ook werd er ge-
sproken over reeds lopende projec-
ten: de distributie van elektra in
Tirana, het industriegebied van
Dürres en projecten die z.s.m. de sa-
menwerking tussen Albanië en de
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CEI-landen moeten bevorderen. De
CEI-landen zijn: Albanië, Kroatië,
Slovenië, Tsjechië, Slowakije, Polen,
Oostenrijk, Italië, BiH, de Oekraïne,
Belarus (Wit-Rusland), Hongarije,
Roemenië, Moldavië, Bulgarije en
Macedonië.

DUITSE HULPVERLENING
Militair:

deze ontheemden ter plaatse moet een
vluchtelingenstroom naar Duitsland
voorkomen. "Duitse hulp in deze re-
gio zelf is minder kostbaar en effec-
tiever dan het opnemen van deze
vluchtelingen in Duitsland", aldus de
minister van Ontwikkeling, Spranger.

MAPE
Een ander aspect van de internatio-

modern crisiscentrum geschonken
waardoor de verbindingen aanzienlijk
zijn verbeterd.
Sinds het programma vorig jaar op
gang is gekomen, zijn ongeveer dui-
zend agenten, op een totaal van
17.000 man, getraind. Het pro-
gramma wordt volgend jaar versneld.
De verdiensten, zeventig dollar per
maand, bannen de corruptie nog niet

albanese soldaten trainen
Navo Kroniek zomer 1998

De Duitse regering en de Bundeswehr
gaan door met concrete hulp om het
Albanese leger te helpen met haar
reorganisatie. Op 10 sep tekenden
autoriteiten van beide landen de vol-
gende overeenkomsten: De levering
van verbindingsapparatuur (t.w.v.
DM 28 miljoen) en een complete ope-
ratiekamer voor het Albanese Cen-
trale Militaire Hospitaal.
Civiel:
Duitsland heeft DM 5 miljoen ter be-
schikking gesteld aan de meer dan 15
miljoen K-Albanese vluchtelingen
die zich in het noorden van Albanië
hebben gevestigd. De verzorging van

nale hulp, die vorig jaar op gang is
gekomen, is de training van de
Albanese politie. Hiervoor werd het
Multinational Advisory Police Ele-
ment (MAPE) opgericht. Deze ope-
reert onder auspiciën van de West-
Europese Unie. Dat de politie tijdens
de demonstratie, betrekkelijk snel
weer opkrabbelde, wordt op het conto
van de Italianen geschreven, die het
trainingsprogramma verzorgen. Tij-
dens die rellen was de politie nadruk-
kelijk aanwezig, hield de menigte op
een afstand maar vermeed, toen de
mars begon, een provocatie. Italië
heeft de Albanese politie ook een

uit. Een voorstel aan de WEU om fi-
nanciële steun aan het politiekorps
zijn afgewezen. Het Albanese kabi-
net heeft een loonsverhoging aange-
kondigd, maar ook daarmee is het
salaris te laag om van te leven.
De Nederlandse overheid heeft een
aantal Landrovers en apparatuur aan
de Albanese grenspolitie geschonken.
De trainingscentra in Dürres en Ti-
rana worden grotendeels ingericht
met het materiaal dat de Stichting
Hoopvol Albanië uit Nederlandse
kelders en opslagplaatsen weet te ha-
len.
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AFGHANEN EN BIN LADEN

Elnt van Amerom

In deze bijdrage wil ik u informeren
over bovengenoemde onderwerpen.
Het feit dat beide onderwerpen aan
elkaar zijn gekoppeld zijn, is op zich
niet zo vreemd. Gaandeweg het arti-
kel zal u duidelijk worden waarom.
Regelmatig komen wij in open en in
gerubriceerde (informatie) bronnen
het woord afghanen tegen. Dit woord
wordt mijns inziens te vaak verkeerd
gebruikt, niet zo zeer in bronnen die
informatie geven over het Midden-
Oosten, maar met name als het
gaat over de Balkan-regio 's Bosnië,
Albanië en Kosovo. Vandaar dat ik
met dat onderwerp zal beginnen, ge-
volgd door een korte uitleg over de
Taliban (koranstudenten). En daar-
mee is ook een perfecte opstap naar
het onderwerp "De handel en wan-
del van meneer Bin Laden " ontstaan.
Want na de bomaanslagen op de
Amerikaanse ambassades in Tanzania
en Kenia op 7 augustus j.L, werd bijna
onmiddellijk in zijn richting gewezen.
Het gevolg was dat bijna de hele we-
reldpers "over hem heen viel". Al in
Infoscoop nr. 02-97 wijdde ik een ali-
nea aan deze figuur in een artikel over
de Soedan. Reden genoeg dus om, met
betrekking tot "de huidige wereld-
terrorist nr. l", het een en ander op
een rijtje te zetten...

Voor dit artikel is gebruik gemaakt
van: Jane's Defence Weekly, -
Intelligence Review, -Pointer, en -
Foreign Report 2510, Time, Interna-
tional Herald Tribune, Frankfurter
Allgemeine, Elsevier, NRC, Reforma-
torisch Dagblad, Volkskrant,
Algemeen Dagblad, Internet.

AFGHANEN OF AFGHANEN

DE AFGHANEN
Sla een willekeurig woordenboek
open en u zult bij "Afghanistan" zien
staan, dat een inwoner van dat land
wordt aangeduid met "Afghaan".
Was het nog maar zo simpel. In de

afgelopen jaren is in dat gebied zo-
veel veranderd, dat velen twijfelen of
het land nog wel zo heet, de vlag en
volkslied nog geldig is en of het per-
soneel op Afghaanse ambassades en
consulaten nog de wettige vertegen-
woordigers zijn van dat land. Op dit
moment hebben slechts drie leden van
de Algemene Vergadering van de UN
het huidige regiem, de Taliban, er-
kend. Deze zijn de landen Pakistan,
Saoedi-Arabië en de Verenigde
Arabische Emiraten. Het gros van de
staten beperkt zich voorlopig met po-
litiek afwachten en de internationale
organisaties doen zaken met verte-
genwoordigers die zeggen in contact
te staan met het huidige regiem, de
Taliban. Maar daarover later meer.
Allereerst de vraag: hoe is het zo ge-
komen? Een kort antwoord op deze

Met dit soort zwaar bewapende helicopters bestookt het Russi-
sche leger het Afghaanse verzet en volk.

Afganistan
uitgave Novib

vraag is onmogelijk. Toch is het voor
uw beeldvorming van belang om even
in de geschiedenis van dit land te dui-
ken.
De meest gangbare omschrijving van
het Afghaanse conflict is deze: De
Sovjets bezetten het land in decem-
ber 1978. De Afghaanse moedja-
hedien (heilige strijders) kwamen in
opstand en begonnen een jihad (hei-
lige oorlog) tegen de communistische
marionetten-regering en de goddeloze
Russen. De bezetters liepen uiteinde-
lijk met hun staart tussen de benen
weg en...sindsdien vechten de
Afghanen "broederlijk tegen elkaar".
Op zich is dat niets nieuws. De par-
tijen, die ook vandaag elkaar nog be-
strijden, begonnen daar al mee in
1974. Hun doel was niet alleen om
de indringers weg te jagen, maar ook
om zelf zoveel mogelijk macht te krij-
gen. De islam mag dan een bindmid-
del heten in deze regio, etnische en
vooral stam-conflicten knagen al eeu-
wen aan de fundamenten van het land.
De leiders echter, die elkaar bestrij-
den, hebben het openlijk over de
jihad, ...niet over macht, land, water
of vrouwen. Na de communistische
periode is daar de regering van presi-
dent Rabbani, die zich weert tegen
een coalitie van noordelijke stammen,
en die ook weer gesteund wordt door
een "regeringsleger" bestaande uit
diverse bevolkingsgroepen. Meerdere
keren komt het voor dat van partij
wordt gewisseld en op het lagere ni-
veau lopen regelmatig soldaten en
commandanten over. Een prominent
politiek en militair doelwit was, is en
zal de hoofdstad Kabul nog lange tijd
blijven. En altijd is de bevolking weer
de dupe. In 1993 vormen in het buur-
land Pakistan de Afghanen de groot-
ste vluchtelingenconcentratie ter
wereld. Waarom de overgrote meer-
derheid naar (sunnitische) Pakistan en
niet naar het (shi'itische) Iran
vluchtte, ligt aan het feit dat ruim drie-
kwart van de Afghanen sunniet is.
Alleen in het uiterste zuidwesten van
Pakistan, langs de grens met Iran, is
een shi'itische meerderheid.

DE AFGHANEN
Iets om nooit meer te vergeten: Een
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'%haan' is een Arabische veteraan
oorlog tegen de Sovjets in

fianistan. In Afghanistan zelfwor-
'Arabieren' genoemd. Om iets

l" deze groepering te begrijpen is
: kleine stap terug in de tijd van

j . We belanden weer midden in
Coude Oorlog. Als voorbeeld zul-

: een deel van het leven van de
snaar Khaled volgen. In 1978
lalid 13 jaar. Hij debuteerde in

Ürjaar bij een beruchte groep van
tot-moslims" met de naam al

<fir w 'al-Higrah, die boutiques en
j's in Caïro aanvielen. Op zijn

jitigste werd hij gerecruteerd door
Üinde Sheik Omar Abdurrachman,
ïamens de CIA in die jaren strij-

S ronselde voor de oorlog tegen de
et-Unie in Afghanistan. Als dank

||r de sheik daarvoor een verblijfs-
ming in Amerika, met alle ge-

ffgen van dien zoals u mogelijk zult
|ten. In ieder geval belandde Khalid

i van de opleidingskampen langs
tens met Pakistan, die vanaf 1979
I-Russische inval in Afghanistan

opgericht. Hierbij speelde de
zowel financieel als v.w.b. de

ering van uitrusting en wapens, een
ite rol. Men zegt dat tot het voor-
fVan 1989 een aantal van onge-
f20.000 afghanen in de kampen
opgeleid en daarna aan de strijd

Pen deelgenomen. Naar schatting
fer nu duizenden van hen, die zich

|ens in de wereld als huurling van
fjihad aanbieden. En Khalid? Hij is
|3 jaar en hangt rond ergens in het

iwesten van Pakistan, wachtend
en nieuwe bestemming. De mos-
die de Indiase hindoes bestrij-

t en de moslims op de Balkan wil-
t hem niet hebben. Naar Egypte kan
f niet meer terug, omdat hij daar
tdt gezocht voor moord en het
|ien van zoutzuur in gezichten van
gesluierde meisjes. "Dat is mijn
jrk voor Allah," zegt Khalid. "Ik zal
ar Soedan moeten. Wij zijn het

schaap geworden". En de
iban dan? Hoewel niet kan wor-
uitgesloten dat enige afghanen

cl uitmaken van de Taliban-strij-
s, doen diverse uitspraken vermoe-

dat zij uitsluitend anti-moslim
lichten bestrijden en geen moslim-

broeders. En juist dat vindt er nu nog
plaats in Afghanistan: een moslim-
burgeroorlog. Om hier iets van te be-
grijpen is een korte uitleg van de

die' hebben gevolgd aan islamitische
scholen in Pakistan. Hun leider is de
voormalige mullah (schriftgeleerde)
van de Binnori-moskee in de

Een man vervoert takken voor een houtvuur
bij het kamp Nasir Bagh in Peshawar, Pakistan.

AD, zaterdag 22 oktober 1994

Taliban op z'n plaats.

De Taliban, een vakbond van
Afghaanse radicaal-islamitische stu-
denten, deed voor het eerst van zich
spreken in het najaar van 1994. Het
verhaal gaat dat een Pakistaans kon-
vooi werd overvallen door bandieten
en vervolgens ontzet door een mys-
terieuze groepering: de Taliban, toen
nog maar 800 man sterk. Binnen de
kortste keren was dat aantal verveel-
voudigd. In Afghanistan zelf bestreed
de rebellerende premier en guerilla-
leider Gulbuddin Hekmatyar op dat
moment de 'regeringstroepen' van
zijn president Rabbani, die zich in
Kabul had verschansd. Sinds 1992
hadden de onderlinge twisten al meer
dan 20.000 doden veroorzaakt. Daar-
naast konden de duizenden vluchte-
lingen, nadat de Russen waren ver-
jaagd, niet naar Afghanistan terugke-
ren. En juist in de vluchtelingen-
kampen was een goede voedingsbo-
dem voor de Taliban ontstaan. Zij
geven zichzelf uit voor jonge
Afghaanse vluchtelingen die een 'stu-

Pakistaanse hoofdstad Karachi. Maar

volgens waarnemers is de Taliban
niets anders dan een nieuwe verschij-
ningsvorm van al bestaande groepe-
ringen en is de beweging voorgekookt
in de Pakistaanse keuken, met finan-
ciële hulp van Saoedi-Arabië.
Hoe dan ook, in het voorj aar van 1995
was door een 'studentenleger' van ca.
25.000 man ongeveer een derde van
Afghanistan 'bevrijd' en werd de
hoofdstad Kabul bedreigd. Op dit
moment is ruim tweederde van het
land, inclusief de hoofdstad Kabul,
door de Taliban veroverd. Alleen in
het noorden gaat de strijd onvermin-
derd door. Dat de belangrijkste oor-
zaak voor hun explosieve successen
moet worden gezocht in de madras-
sa's (religieuze scholen) in Pakistan,
is buiten kijf. De mullahs brengen
daar de pupillen een onwankelbaar
geloof in de koran bij en daarnaast
timmeren zij er een ijzeren discipline
bij hun leerlingen in. Eén regel wordt
er met name ingestampt: "We zullen
de boodschap van de islam over de
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gehele wereld uitdragen". Veel
madrassa's in Pakistan staan onder
invloed van de fundamenta-listische
beweging Jamiat Uletnai-Islami
(JUI), van Fazlur Rahman, JUI, die
meerdere zetels in het Pakistaanse
parlement bezit, zou de Taliban van
veel geld hebben voorzien. Boven-
dien strijden er ook Pakistaanse JUI-
Taliban mee in Afghanistan. Ver-
der schijnt JUI fors te worden gefi-
nancierd vanuit het Golfgebied. Ge-
ruchten gaan dat de Pakistaanse ISI
(geheime dienst) en de CIA een voor-
name rol hebben gespeeld m.b.t. de
opkomst van de Taliban. De Amerika-
nen zouden vooral zijn gecharmeerd
van de pogingen van de Taliban de
heroïne- en hasjiesj-produktie te
beëindigen.
Het is de Taliban de laatste tijd ech-
ter niet voor de wind gegaan. Het suc-
cesvolle offensief van de 'studenten'
lijkt enigszins te hebben ingeboet. Het
(nog) Verenigde Oppositiefront lijkt
zich in het noordelijke berggebied
aardig te kunnen handhaven. Deze
coalitie staat (op dit moment) onder
de militaire leiding van Ahmed Shah
Massood, de onofficiële minister van
defensie van het regeringsrestant van
Afghanistan. Op 20 september kwam
de melding dat zij zelfs in staat wa-
ren de hoofdstad Kabul met raketten
onder vuur te nemen. Daarnaast dreigt
het ook aan de westelijke sunnitische
grens waar, naar verluidt, het
sji 'itische buurland Iran een leger van

200.000 man naar toe heeft gestuurd.
De officiële reden is de in augustus
gepleegde moord op 9 Iraanse diplo-
maten en een Iraanse journalist door
de Taliban, De man die verantwoor-
delijk is voor de buitenlandse betrek-
kingen van de Taliban, Mohammed
Hassan Akhund, riep op 22 septem-
ber Iran op redelijk te zijn en geen
oorlog te beginnen. "We hebben
Stinger- en Luna-rakketten opge-
steld"... "en zullen ons niet alleen
verdedigen, maar we volgen de vij-
and tot op zijn eigen grondgebied",
zo dreigde hij.

BIN LADEN

Als u al de bovenstaande ingrediën-
ten in een grote pan gooit en er een
soepje van wilt koken, mag het snufje
"Osama bin Laden -zout" niet ontbre-
ken. "Jane's" schrijft al jaren af en
toe iets over deze mysterieuze figuur.
Mede naar aanleiding van de aansla-
gen op de Amerikaanse ambassades
van augustus j.1., begonnen een aan-
tal auteurs gehaast bronmateriaal over
Osama te verzamelen. Eind septem-
ber verschenen dan ook ineens meer-
dere artikelen over hem. Wat volgt is
de chronologische samenvatting hier-
van. ..

JEUGDPERIODE
Osama werd in 1957 geboren als 17e
kind van Mohammed bin Laden. Naar
verluidt was hij de lievelingszoon van

de 52 kinderen van zijn vader. Zijn
moeder, de elfde en laatste vrouw van
Mohammed, is een Palestijnse. Dit
verklaart mogelijk Osama's heftige
anti-Joodse en anti-Israëlische gevoe-
lens. Zijn vader was in Saoedie-
Arabië als simpele metselaar begon-
nen, nadat hij vanuit Zuid-Jemen naar
het koninkrijk was geëmigreerd. Al
gauw viel hij in de smaak van de
stichter van de staat, koning Ibn. Saud.
Voor hem bouwde Mohammed een
paleis. Het bouwwerk beviel de vorst
zo goed, dat sindsdien de familie Bin
Laden eigenlijk geen kwaad meer kon
doen. Als gauw staat Mohammed dan
ook aan het hoofd van het 'Bin
Laden Bouwbedrijf en verwerft een
bedrag van meer dan $5 miljard aan
koninklijke bouwopdrachten voor
kantoren, huizen en moskeeën.
Osama, die dus opgroeit in een rijk
welvarend milieu, komt al op 16 ja-
rige leeftijd als student in aanraking
met radicale islamitische politiek in
de hoofdstad Riad. Omstreeks deze
tijd raakt hij goed bevriend met Prins
Turki Ibn Feisel, chef van ' s lands
geheime dienst en zoon van de in

Elsevier, 30 maart 1996

Osama Bin Laden (1998)

De Volkskrant, 21 augustus 1998

1975 vermoorde vorst Feisal.

OSAMA, DE AFGHAAN
Osama, die inmiddels in het
constructiebedrijf van zijn vader was
gestapt, wordt geradicaliseerd door de
Russische inval in Afghanistan. Sa-
men, zo heet het, "delen prins Turki
en Osama hun zorgen over de bedrei-
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.g van de islam door innerlijke
.kte en machten van buitenaf'. Het

'se wordt al gauw geboren om vrij-
Iligers naar Afghanistan te sturen,

paar dagen na de Russische in-
vliegt de 22-jarige Osama al naar

ghanistan om de opleiding van eer-
binnengekomen islamitische
illa-strijders, later moedjahediens

:d, mee te helpen organiseren,
toestemming van prins Turki

wde hij zijn netwerk van rekru-
daarna verder uit. Bij zowel de
;ers van de Golfstaten als gefor-

eerde Arabische zakenlieden
skte hij geld los voor training, uit-
ing en wapens voor zijn afghanen.
Laden financierde voor hen on-

•dak in het in Pakistan gelegen
ihawar, vlakbij de grensovergang
de beruchte Khyber Pas. Samen
zijn Palestijnse parmer en lid van

iMoslim Broederschap, Abdullah
.m, richt hij daar medio 1980 de
'ab al Khidamat op, een logistiek

.trum voor de strijd tegen de com-
sten. Daarnaast was Bin Laden
1980 betrokken bij de oprichting

het trainingskamp Ma 'asadatAl-
•ar in Afghanistan zelf, waar zo-
plaatselijke als internationale re-

iten werden opgeleid,
ilgens de correspondent van de
ideutsche Zeitung en islamexpert

dph Chimelli heeft Osama een
ismatische uitstraling en tevens
scherpe neus voor "de juiste men-
kennen". Dat bewijst de volgende

anekdote. Van de Binnori-mos-
in Karachi had in die tijd "nau-

ijks iemand gehoord, met uitzon-
iftg dan van Afghaanse vluchtelin-
en Osama bin Laden. De laatste

'akt zich zeer verdienstelijk en on-
steunde deze moskee en haar
:ure prediker in de jaren tachtig
ncieel. En juist deze mullah,

ihammed Omar, werd jaren later
end als de huidige leider van het

üghaanse Taliban-regiem. Osama
;nde deze schriftgeleerde zozeer

genegenheid, dat hij hem zelfs
fraai onderkomen schonk.

*èwel Bin Laden, -volgens de
•ste getuigen-, nooit direct contact
de CIA heeft gehad, was hij een
telfiguur van de beweging waar

de Amerikaanse organisatie ongetwij-
feld achter stond. De CIA immers fi-
nancierde en bewapende de
moedjahediens l O jaar lang. Volgens
meerdere bronnen zijn de trainings-
kampen, die de Amerikanen op 20
augustus j.l met kruisraketten be-
stookten, onder verantwoordelijkheid
van de CIA gebouwd. Er zijn geen
bewijzen dat Osama persoonlijk heeft
deelgenomen aan gevechtsacties in
Afghanistan. Volgens één voormalige
inlichtingenagent heeft Bin Laden
wel degelijk meerdere keren met de
CIA gecoördineerd, vooral v.w.b. lo-
gistieke aspecten met betrekking tot
de strijd in Afghanistan. In 1988 richt
hij, met vooruitziende blik, de orga-
nisatie Al-Qa'ida (de Militaire Basis)
in Afghanistan op. En al in 1990 be-
gon hij met de overbrenging van
afghanen naar de Soedanese hoofd-
stad Khartoum. Tot slot: In zijn in-
terview aan CNN vorig jaar beperkt
hij zich tot de opmerking dat "het
grootste voordeel van die veldtocht
(Afghanistan) was, dat de mythe van
de supermacht (de voormalige
Sovjet-Unie) was vernietigd".

HET CONFLICT
In 1991 was Osama weer terug in zijn
vaderland en werd weldra als de "or-
ganisator van de oorlog omwille
van het geloof', de favoriet van het
Saoedisch koningshuis. Zijn familie-
bedrijf (the Saudi Bin Laden Group)
kreeg de opdracht de moskeeën van
Mekka en Medina te verbouwen, wat
hem de lieve som van meer dan $3
miljard opleverde. Daarnaast bouwde
hij verder aan zijn financiële wereld-
wijde netwerk. De ommekeer in de
nauwe relatie met het Saoedisch vor-
stenhuis begon eigenlijk al na zijn te-
rugkeer. Als reactie op de bezetting
van Koeweit door Irak in datzelfde
jaar, waren al in 1990 de eerste
Amerikaanse soldaten begonnen
Saoedi-Arabië binnen te stromen
('Desert Storm'), In de streng reli-
gieuze optiek van Bin Laden stond
deze daad gelijk met aan "verraad van
de islam". Osama trachtte hierop de
Saoedische overheid met zijn plannen
en kaarten te overtuigen dat zijzelfde
Irakezen wel konden verdrijven, maar

hij ving overal bot. Daarom bleef hij
ageren tegen de "bezoedeling van is-
lamitische bodem met de meest hei-
lige plaatsen Mekka en Medina" en
deinsde er zelfs niet voor terug om
de Saoedische oppositie in balling-
schap (Londen) te financieren. Riad
reageerde door hem eerst zijn pas-
poort en later in 1994 ook zijn
staatsburgerschap af te nemen. Zijn
vriend prins Turki evenwel hielp hem
en zijn gezin om via Jemen naar
Soedan te vluchten.

BALLINGSCHAP IN SOEDAN
In 1991 kwam Osama bin Laden met
zijn vier vrouwen en een onbekend
aantal kinderen in Khartoum aan. Hij
bouwde zich een aardig 'optrekje'in
de buurt van de hoofdstad, leidde van
daaruit verder zijn zaken-imperium
en ondersteunde tegelijkertijd finan-
cieel het sunnitisch fundamentalis-
tische regiem van politiek leider
Hassan Turabi. Volgens Jane's
Intelligence Review (oct'98) liet hij
opnieuw honderden afghanen over-
komen, die hij als body guards en als
instructeurs voor de door hem gefi-
nancierde opleidingskampen inzet-
te .Volgens een voormalige Soedanese
militaire mlichtingenofficier bevond
het grootste kamp zich langs de Nijl
bij het oord Soba, 10 km zuid van
Khartoum. Volgens deze bron waren
er ook Iraniërs onder de instructeurs,
die voor de opleiding zorgden van
cursisten uit Algerije, Tunesië,
Bosnië, Tsjetsjenië, de Filippijnen,
Syrië, Saoedi-Arabië, Egypte, Eritrea,
Ethiopië, Oeganda en Somalië. Het
betrof natuurlijk de training van isla-
mitische bevrijdingsbewegingen,
door de tegenpartij 'terroristen' ge-
noemd. Het aantal Iraanse instruc-
teurs schijnt na 1992 behoorlijk te
zijn gedaald, terwijl hun aantal in
Libanon (Be'kaa-vallei) toenam. Vol-
gens een voormalige Soedanese
legerkapitein bevinden zich daaren-
tegen nu permanent meer dan 60
Iraakse militaire experts in Khartoum.
Ongeveer twintig van hen zijn mili-
taire luchtmachtspecialisten, anderen
schijnen o.a. munitietechnici te zijn
en verblijven permanent in het Mili-
taire Industrie complex in Khartoum.
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Terug naar Bin Laden.
Volgens de ex-inlichtingenofficier
formeerde hij al gedurende zijn
Soedanperiode zijn eerste "schaduw"-
coalitie, samengesteld uit een groot
aantal islamitische groeperingen.
Daarnaast richtte hij een adviesraad
op, waarbij ten minste 43 aparte
islamitische bewegingen uit de hele
wereld betrokken waren. Volgens de
bron waren daaronder de Islamitische
Groep (Egypte), het Oromo Islamiti-
sche Front (Ethiopië), de Islamitische
Jihad (Eritrea), de Islamitische strijd-
krachten van sjeik Abdullah (Oeganda),
AIS- het Islamitische Reddingsleger-
de gewapende arm van het FIS
(Algerije) en het Moro Bevrijdings
Front (Filippijnen). Deze adviesraad,
nu schijnt de voorloper te zijn van wat
later bekend werd als het Wereld
Islamitische Front. Maar daarover la-

"The businessman": Bin Laden shown in
1993 on a road hè was building in Sudan

Time

ter meer.
Bin Laden verwierf zich in de wes-
terse zakenwereld alleen een grote
bekendheid door de bouwprojecten
die hij in Soedan uitvoerde. Allereerst
was daar zijn beroemde 800 km lange
asfaltweg tussen Khartoum en het aan

de Rode Zee gelegen Port Sudan.
Voorts legde hij bij dezelfde zeeha-
ven een internationaal vliegveld aan.
Andere lucratieve opdrachten van de
Soedanese overheid vulden en pas-
sant de orderportefeuille van Bin
Ladens firma's. Ook financierde hij
de bouw van de farmaceutische fa-
briek El-Shifa en hoewel hij daarin
geen direct financieel belang in
schijnt te hebben, zou hij op indirecte
wijze wel bij de onderneming betrok-
ken zijn via zijn contacten met de
huidige "fabriekseigenaar" Salehldris.
Saillant detail uit deze levensperiode:
één van Bin Ladens partners in diens
Soedanese import- en export-
activiteiten was de zoon van de eer-
der genoemde politieke leider Hassan
Turabi. En in Khartoum ontmoette hij
ook een oude Afghaanse wapenbroe-
der, Ghazi Salehed-Din, de huidige

minister van informa-
tie van het Soedanese
regiem.
Volgens een artikel in
Foreign Report gin-
gen de activiteiten
van Bin Ladens orga-
nisatie Al-Qa 'ida
gewoon door. Moslim-
strijders werden blij-
vend ondersteund in
Afghanistan, maar ook
in Bosnië, Tsjetsjenië,
Tadjikistan, Somalië,
Yemen, de Filippijnen,
Algerije, Eritrea en
(later) mogelijk ook
in Kosovo. Dat het
niet alleen bij oplei-

I
^MUÜföH ^^H
•|K]pH den in Afghanistan en
lllliifl in Soedan bleef, maar
dmH ook tot daden kwam

getuige o.a. het vol-
gende: Al Gama 'at al
Islamiya, een belang-
rijke Egyptische fun-
damenta l i s t i sche
groepering, pleegt in

1995 een (mislukte) moordaanslag op
president Mubarak; een vluchtplaats
wordt geboden aan de terrorist Ramzi
Yousef, na de bomaanslag in het
World Trade Center (1993); aanval-
len worden uitgevoerd op Ameri-
kaanse soldaten in Yemen en Somalië

tijdens operatie "Restore Hope" etc.
Onderzoeken wezen toen al uit dat
meneer Bin Laden, hoewel mogelijk
niet direct betrokken, toch wel een
belangrijke vinger in de pap had bij
meerdere islamitische terroristische
acties. Genoeg reden dus voor zowel
Saoedi-Arabië als voor de VS om het
Soedanese regiem onder druk te zet-
ten om hem uit te wijzen, wat in mei
1996 geschiedde. En in zijn kielzog
nam hij de Soedanese veiligheids-
agent, die hem al die jaren in de ga-
ten had moeten houden, als zijn ad-

IHT, 27 mei 1997

Trajnfng camp
\t camp11 i*aiii|j •>. • ,""

/) l Zhawar Kili Al-Badr
..JPAKisfAN base camp

IHT, 22-23 augustus 1998

ministrateur mee naar Afghanistan.

BALLINGSCHAP IN AFGHANIS-
TAN
Sinds die tijd verblijft Osama bin
Laden weer in het land van de "koran-
studenten" die nu, naar verluidt, 90
% van Afghanistan controleren. Hij
nestelt zicht weer in het gebied met
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. opleidingskampen te Jajalabad en
£howst, oost en zuidoost van de

Hoofdstad Kabul. Maar hij zit daar
eker niet stil. In datzelfde jaar staat
|j een interview toe aan the Time,

rin hij zegt: "De moslims bran-
Jpn van woede jegens Amerika,

aerika doet er beter aan Saoedi-
rabië te verlaten". Niet veel later
ordt een slaap verblijf van Ameri-
aanse mariniers in al-Khobar opge-
|zen. In maart 1997 geeft hij aan

[ een interview, en bevestigt zijn
en die zijn volgelingen m.b.t. de

|orbereiding van aanslagen op Ame-
Icaanse soldaten. Hij vertelde dat
Afghaanse Arabieren" die hem lo-

ffal zijn, betrokken waren in de aan-
Ügen op de US troepen in Somalië,
aarbij totaal 30 soldaten om het le-
i kwamen. De voormalige Soedanese

gent bevestigde deze verklaring door
f vertellen dat Ben Ladens mannen
$[die tijd een basis hadden ingericht
i wapens vanuit Ethiopië Somalië

fdden binnengesmokkeld. Een US-
ïrtegenwoordiger, die in dezelfde
riode in Somalië was geweest, zei

lt altijd onduidelijk is gebleven door
|lk type wapensysteem Ameri-

ise helikopters daar onverwacht
|-neergeschoten. Niet uitgesloten
|et worden dat dit is gebeurd met
iStingers, die door de CIA waren
leverd om er in Afghanistan de
[Sssische HIND-gevechtshelikopters
ge uit de lucht te halen.
|eder geval is duidelijk dat de wes-
se inlichtingendiensten klaarwak-
[zijn geworden en op het vinken-
w zitten als het gaat om het isla-
"tisch terrorisme in het algemeen en
^activiteiten van Bin Laden in het
jzonder. Getuige hiervan zijn de

celen van de internationale en na-
pnale pers, die met enige regelmaat
rden gepubliceerd. Zo werd bij-

^orbeeld bekend dat, na het zoge-
ide CNN-interview, "derden" de

Riban hadden benaderd met de (po-
|eke) mededeling dat zij zich stoor-

aan Bin Ladens fysieke aanwe-
gheid op Afghaanse bodem.. .Deze
llde zijn gastheer niet in grote pro-

len brengen, maar Taliban-leider
phammed Omar zou, denkend aan

|n door Osama's geschonken fraaie

onderkomen, Bin Laden hebben toe-
gevoegd: "Je bent een van ons en dat
blijf je". Als jihad-strijders, als mar-
telaars in spe in de islamitische oor-
log, laat je elkaar tenslotte niet val-
len. In februari dit jaar deed Bin La-
den de volgende stap. In een verkla-
ring werd de oprichting aangekondigd
van "het World Islamic Front", in
wezen een verkleinde uitgave van de
eerder genoemde adviesraad van de
43 islamitische "bevrijdingsbewegin-

The disciples of bin Laden put anti-US fatwa
into practice

Intelligence Review, oktober 1998

gen". Dit front werd nader omschre-
ven als "Islamitisch Strijdfront tegen
Joden en. kruisvaarders", waarmee
natuurlijk Israël en de westerse we-
reld wordt bedoeld. Tegelijkertijd
werd een religieus bevel, een fatwa,
bekendgemaakt waarin moslims wor-
den opgeroepen "de Amerikanen en
hun bondgenoten te doden, zowel
burgers als militairen, overal ter we-
reld". Deze verklaring was onderte-
kend door Bin Laden en een aantal
radicale islamleiders uit Egypte,
Noord-Afrika, Pakistan en Bangla-
desh (o.a. Al Gama'at al Islamiya, the
Islamic Holy War, the Harakat al
Ansar en twee andere groeperingen).
Naast het feit dat meerdere Arabische
regiems al beducht waren voor Bin
Ladens groeiende invloed, betekende
deze actie voor hen de bekende drup-
pel, die de emmer doet overlopen.
Prominente mullahs maken bekend
dat een fatwa alleen kan worden af-
gekondigd door een hoge islam-
schriftgeleerde, wat Osama natuurlijk

niet is. De volgende stap hierna zet
Saoedi-Arabië. De Taliban, die hun
Saoedische protectie liever niet op het
spel zet, arrangeert een ontmoeting
tussen Bin Laden en zijn vroegere
vriend prins Turki om hem tot rede
te brengen. Diens missie faalde ho-
peloos.

BIN LADENS DADEN?
Enige tijd hierna is het stil rond Bin
Laden. Op 6 juli echter komt een

Jl opmerkelijk bericht uit
^>Bs

de Albanese hoofdstad
Tirana: "Een gecombi-
neerde actie van CIA,
FBI en de Albanese
RENEA (anti-terroris-
ten eenheid) hebben
twee Egyptische moslim-
fundamentalisten in Ti-
rana opgepakt en op het
vliegtuig naar de VS ge-
zet". Later worden nog
eens vijf Egyptenaren
met valse paspoorten
aangehouden en aan
Egypte uitgeleverd. Een
UCK-commandant in
Tropoje (Albanië) be-
weerde niet veel later

dat er zeker 1500 afghanen in Kosovo
aanwezig waren. Er volgen diverse
speculaties over de omvang van de
groepering en het doel van de uitge-
wezen Egyptenaren. Behoorden zij tot
een logistieke organisatie ten behoeve
van genoemde afghanen of was hun
doel mogelijk de Amerikaanse am-
bassade. Waren zij aanhangers van
Bin Laden en/of een deel van een om-
vangrijk islamitisch terroristen-
netwerk op de Balkan? De waarheid
horen we wellicht nog eens.
Helaas slaagden wel de acties op 7
augustus op de Amerikaanse ambas-
sades in Kenia en Tanzania, waarbij
honderden slachtoffers vielen. Nog
vers in ons geheugen staat de Ameri-
kaanse tegenmaatregel met het kruis-
vluchtwapen. Opmerkelijk is de
snelle arrestatie van een aantal mo-
gelijke daders, o.a. een Palestijn in
Pakistan en een Jemeniet in Kenia.
Beiden, leden van Al-Qa 'ida, zijn
voor onderzoek naar de VS overge-
bracht. Belangrijker zijn echter de
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CHARGED: AKOwhali and Odeh were anraigned in the U

Time, 7 september 1998

maatregelen om het financieel net-
werk van de Bin Laden op te rollen.

Volgens deskundigen is dat een vrij-
wel onmogelijke opgave. Hoewel zijn

vermogen op ongeveer 400 miljoen
gulden wordt geschat, zit het groot-
ste deel van dat bedrag in handels-
maatschappijen en investerings-
banken, die door tussenpersonen wor-
den geleid. De winsten echter wor-
den naar zijn ondergrondse organisa-
tie doorgesluisd. Toch schijnt al een
klein succes te zijn geboekt. Op 16
september werd een financieel expert
en vermoedelijke handlanger van de
Bin Laden Group, Mamdu Mahmud
Salim, op beschuldiging van terro-
risme te Graneck (BRD) opgepakt.

Het duistere en politieke verleden van
Bin Laden roept veel ongemakkelijke
vragen op aan het adres van Saoedi-
Arabië en de VS. Als Osama ooit voor
een westerse rechtbank verschijnt,
zou zijn verhoor wel eens "weinig
aangenaam kunnen zijn voor de ge-
heime diensten van Saoedi-Arabië,
Pakistan en de VS".
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CYPRUS UPDATE

l Schuijl

een periode van schijnbare rust
(de spanning weer toe te nemen.

!/ lobbyen van de Grieks- en Turks-
vriotische leiders om hun gelijk in
',-300 affaire te krijgen kan als een

i de oorzaken worden genoemd. De
wigen van Griekenland en Turkije
de naderende toetreding van
yrus tot de Europese Unie spelen

naast ook een belangrijke rol in
tregio. Daarom is het zinvol de
tyste ontwikkelingen even op een
f e te zetten.

dit artikel is o.a. gebruik ge-
t van: International Herald Tri-

ie, Jane 's Defence Weekly, Refor-
Itorisch Dagblad, Vox, Intelligence

fgest, Frankfurter Allgemeine,
IC, Volkskrant, de Haagse Cou-
\t, Time, The European, Internet,
het Dagboek Cyprus -3MI.

ten bestaande model zal zich zowel
tussen de Grieks-Cypriotische en de
Griekse regering, alsmede tussen de
TRNC (Turkse Republiek van
Noord-Cyprus) en de Turkse regering
een speciale relatie dienen te ontwik-
kelen.
Tegelijkertijd zal het "Garantie-
verdrag" van 1960 van kracht blij ven.
Dit verdrag bepaalt dat het Verenigd
Koninkrijk, Griekenland en Turkije
garant staan voor de interne en ex-
terne veiligheid van Cyprus. Het laat-
ste punt betreft de onderhandelingen
die dienen te leiden tot het lidmaat-
schap van de "Confederatie Cyprus"
tot de EU. Bij zijn presentatie bena-
drukte Denktash dat het, als het aan
de Turks-Cyprioten ligt, de laatste
kans is om de definitieve opdeling van
Cyprus te voorkomen.

Gebied onder Tttrkse bezetting

\OX, 16 september 1998

)NFEDERATIE CYPRUS

feORSTEL DENKTASH
JG
|et voorstel, welke de Turks-

riotische leider Rauf Denktash op
augustus met betrekking tot de

richting van een zogeheten "Con-
Seratie" deed, behelst een staten-
ad van twee gelijkwaardige staten

^ volkeren. Binnen het uit vijf pun-

REACTIES:
Het voorstel van de Turks-
Cypriotische leider Rauf Denktash,
om tussen het Griekse en Turkse deel
van Cyprus een"'confederatie'1'te vor-
men, is door de Grieks-Cypriotische
regering direct afgewezen. Denktash
hoopte, door van Cyprus een federa-
tie te maken met twee gelijkwaardige
onafhankelijke staten, een eind te

"Turkse troepen in de TRNC"

maken aan de spanning en de haat
tussen de twee gemeenschappen. Hij
deed dit voorstel tijdens een bezoek
van de Turkse minister van Buiten-
landse Zaken, Ismail Cem, aan Cyprus.
Turkije steunt dit voorstel, terwijl de
Griekse regering roept dat het voor-
stel tegen alle internationale voorstel-
len ingaat. "Denktash heeft zich rech-
ten toegeëigend die hem niet toeko-
men, omdat de door hem uitgeroepen
staat internationaal niet bestaat", al-
dus de Griekse woordvoerder. De
Gieks-Cypriotische parlements-
voorzitter, Spyros Kyprianou,
noemde het idee "een poging tot le-
gitimatie van de Turkse invasie van
1974, van de etnische zuiveringen en
de definitieve "verturksing" van
Noord-Cyprus."
Ook het Franse Ministerie van Bui-
tenlandse Zaken verwierp het voor-
stel van Denktash. Volgens het mi-
nisterie zou dit voorstel inhouden dat
de TRNC als staat wordt erkend, wat
in strijd is met VN Resolutie 541
(1983). De VS hebben het voorstel
niet op voorhand afgewezen, maar
verklaard het nader te willen bestu-
deren. In Moskou verklaarde een
Russische woordvoerder van het Mi-
nisterie van Buitenlandse Zaken, dat
een confederatie in deze vorm in strijd
is met de VN-resoluties.
Het verrassende aspect is het feit dat
Denktash, na de vastgelopen onder-
handelingen, met een initiatief is ge-
komen. Hoewel de Grieks-Cyprio-
tische regering en Athene het voor-
stel vierkant afwijzen, kan hem in ie-
der geval niet worden verweten een
dwarsligger te zijn. Ook de immer
gestelde harde eis van "soevereini-
teitserkenning" vooraf, is niet in dit
voorstel niet meer terug te vinden.
Tenslotte is de voorwaarde, dat
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Cyprus pas tot de EU kan toetreden
als Turkije volwaardig lid is, hiermee
afgezwakt.

DEMIREL OPENT WATER-
KRAAN TRNC
Dat het Turkije ernst is met de inte-
gratie van de TRNC met het moeder-
land blijkt uit het opzetten van een
eigen waterhuishouding, die het noor-
den van Cyprus onafhankelijk moet
maken van het Grieks-Cypriotische
deel. De Turkse president heeft op
25 juli, na een vertraging van drie
maanden, de kranen opengedraaid
van een project om het kurkdroge
Noord-Cyprus van drinkwater te
voorzien. De ruim lOOm lange
sigaarvormige watertanks worden per
schip vanuit Anamur aan de Turkse
zuidkust naar de Turks-Cypriotische
havenplaats Güzelyurt gesleept. In de
aanvangsfase krijgt de TRNC 3 mil-
joen km3 water per jaar, uiteindelijk
oplopend naar 4 miljoen km3. Ook
met Israël lopen al gedurende langere
tijd onderhandelingen om dit land op
dezelfde wijze van water te voorzien.
Als tijdelijke oplossing heeft Turkije
de TRNC m.b.v. gigantische "water-
ballonnen" uit de ergste nood gehol-
pen. Hierdoor is het noorden v.w.b.
het waterprobleem onafhankelijk ge-
worden van het Grieks-Cypriotische
deel van het eiland, wat reeds het ge-
val is v.w.b. de elektriciteitsvoorzie-
ning.
Op langere termijn hoopt Turkije
zelfs een waterpijpleiding van het
Turkse continent naar Cyprus aan te
leggen.

ONTZILTINGSINSTALLATIE
De huidige voorraden in de reservoirs
op het eiland bedragen momenteel
15% van de opslagcapaciteit. De re-
genval heeft weinig bijgedragen aan
de vermeerdering hiervan. In
Dhekelia is een ontziltingsinstallatie
gebouwd om zeewater geschikt te
maken als drinkwater. Deze installa-
tie is voor zowel de Grieks- alsmede
Turks-Cypriotische bevolking be-
doeld.
De Turks-Cypriotische minister van
Landbouw, Themistocleous, ver-

klaarde dat er medio september van
dit jaar een Amerikaans team, gespe-
cialiseerd op het gebied van water-
huishouding, naar Cyprus zal komen
om een oplossing m.b.t. het
drinkwaterprobleem te zoeken. Vol-
gens hem staan de reservoirs voor
93.5 % leeg. Hij maakte dit bekend
na een bezoek van de VS ambassa-
deur Kenneth Brill. De bestaande in-
stallatie in Larnaca (40.000 kubieke
meter per dag) is amper in staat om
de stad onder normale omstandighe-
den van water te voorzien, terwijl aan
Nicosia 18.000 m3 per dag geleverd
dient te worden. De hoofdstad ver-
bruikt momenteel 28.000 m3 (het
overige water wordt van het Kornos
project betrokken), maar men roept
steeds om meer water. De inwoners
van Nicosia krijgen momenteel gedu-
rende 10 uur per dag water. Slechts
indien er geen oplossing wordt gevon-
den, staan de waterreservoirs aan het
eind van het jaar leeg. Verwacht
wordt dat de twee aangeboden mo-
biele ontziltingsinstallaties niet toe-
reikend zullen zijn. Daarnaast zal de
nieuwe installatie pas medio 1999 in
gebruik kunnen worden genomen.

IRRITATIES OVER EN WEER

VISSERS BESCHOTEN
De VN heeft bevestigd dat een Turks

Cypriotische vissersschepen.
Bij dit voorval raakte niemand ge-
wond. UNFICYP woordvoerder
Waldemar Rokoszewski, zei dat de
VN na dit incident "ten zeerste heeft
geprotesteerd". Rokoszewski merkte
op dat het Turkse schip het vuur had
geopend omdat de boten ongeveer
900m over de 'Maritime Security
Line' (MSL) waren gevaren. Reeds
eerder waren zeven Syrische vissers
door de Turkse marine opgepakt en
tot een maand cel veroordeeld.

MOGELIJK MARINEHAVEN
TRNC
Volgens onbevestigde bronnen zou
Turkije vergevorderde plannen heb-
ben om in de TRNC een marinebasis
te bouwen. Deze basis zou aan de
Ayios Epiktitos kust bij Hazreti Omer
(ten oosten van Kyrenia) worden ge-
realiseerd. Tegelijkertijd zou op het
vliegveld Cecitkale (Lefkoniko) een
han-gar worden gebouwd. De Turkse
Generale Staf zou reeds twee firma's
opdracht hebben gegeven met de aan-
leg hiervan aan te vangen.

ATHENE PREST CYPRUS
De Griekse regering tracht Nicosia
over te halen af te zien van de leve-
ring van de S-300 en zich tevreden te
stellen met luchtafweer voor de korte
afstand. Athene heeft aldoor publie-

"S-300;welofniet!M

ÖMZ, 5/1998

marineschip op 26 augustus tien scho-
ten had afgevuurd op drie (volgens
Turks zeggen vijf) Grieks-

kelijk steun aan de Cypriotische pre-
sident Klerides gegeven om de veer-
tig raketten te kopen. Volgens de
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riekse regeringsfunctionarissen zit
fiene zwaar in zijn maag met de ra-

gtten, gegeven het feit dat Turkije
eft gedreigd ze te zullen vernieti-
ti, zodra ze zijn geplaatst. "Onze
gst is dat de Turken een 'voorzorgs-

l' zullen ondernemen en deba-
(Paphos) zullen aanvallen, nog

V-15

pide

rdat de raketten zijn gestationeerd.
|t zou Athene in een lastige positie
|engen", aldus een regerings-
actionaris. Nicosia en Athene heb-

pn in 1995 een alliantie gesloten
larbij Griekenland zich verplicht
aft Cyprus met alle middelen te
frdedigen. Hierdoor is een confron-
|e met Turkije wel heel dichtbij
tomen. Athene probeert Cyprus te

ligen dat het beter is om Russi-
be S A-15 raketten te kopen. Deze
bben een kortere reikwijdte, een

|inder geavanceerd radarsysteem en
irdoor minder bedreigend voor
rkije.
plgens onbevestigde persberichten
|ü de Cypriotische regering inder-

een alternatief wapensysteem
por de S-300 overwegen. De Russi-
|he SA-15 met een bereik van 12 km
l de Italiaanse ASPIDE met een be-

van 18 km zouden mogelijke
ishebbers zijn. In defensiekringen

wordt gefluisterd dat een contract
m.b.t. de ASPIDE reeds van een
handtekening is voorzien, maar een
toestemming voor de transactie is
(nog) niet door de Italiaanse regering
afgegeven.

GRIEKS-CYPRIOTEN PRATEN
MET DE EU
Griekenland heeft een
kleine overwinning
geboekt op de andere
landen van de EU, in
de strijd om het EU-
lidmaatschap van Cy-

[ prus. De EU gaat de
onderhandelingen be-
ginnen, hoewel de

|" Cypriotische delega-
tie volledig bestaat uit
Grieks-Cyprioten.
Daarmee heeft de
Unie de eis laten val-
len, dat ook de Turks-
Cyprioten over het
lidmaatschap mogen
meepraten. Vorig jaar
gold een 'evenredige
vertegenwoordiging
van alle bevolkings-
groepen' nog als een
harde Europese eis
voor de start van de

onderhandelingen met Cyprus. Vol-
gens Athene hebben de Turks-Cypri-
oten zelf misbruik gemaakt van deze
eis door te weigeren deel uit te wil-

len maken van de delegatie. Grieken-
land wil het liefst dat het huidige
Grieks-Cyprus zonder voorwaarden,
vooraf met de EU kan onderhande-
len. "Er zal geen sprake van zijn dat
een gedeeld Cyprus ooit lid wordt van
de Europese Unie", aldus de Franse
minister van Buitenlandse Zaken,
Védrine. Zijn Griekse collega
Pangalos sprak zijn verontwaardiging
uit over deze houding. "Een gedeeld
Duitsland was ooit een leden van de
EU. Waarom zou een gedeeld Cyprus
geen lid kunnen worden", aldus
Pangalos. Minister van Aartsen bena-
drukte dat er een politieke oplossing
moet komen voor de opdeling van het
eiland, voordat Cyprus zich EU-lid
mag noemen.

UNFICYP
DE HUIDIGE SAMENSTELLING
Argentinië
Australië
Oostenrijk
Canada
Finland
Groot-Brittannië
Nederland
Ierland

392
20 (politie)
346
10
2
200
97
15 (politie)

Door het kleine aantal landen dat nog
aan de missie deelneemt, worden een
aantal VN-observatieposten slechts
sporadisch en/of minimaal bezet.

DONKERE WOLKEN

spookstraat in Nicosia

FOX, 16 september 1998
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Toeristen worden gewezen op de aanwezigheid van de Turkse bezetter.
Monitor, nummer 9 1998

De toekomst ziet er niet echt roos-
kleurig uit. Ondanks de inspanningen
van de VN groeien de beide gemeen-
schappen, zowel economisch als so-
ciaal uit elkaar. Beide kanten genere-
ren voortdurend incidenten. De wa-
terleiding die kriskras door de schei-
dingslijn loopt, is geregeld "verstopt"
door gedumpte zakken cement. Tun-
nels en kleine bunkers worden ont-

dekt en omheiningen verplaatst. De
Grieks-Cyprioten blijven de toeristen
op alle mogelijke manieren wijzen op
de (ongewenste) aanwezigheid van
de Turkse "bezetter" op Cyprus.
Ook de militaire inspanningen lopen
voortdurend op. De landingspiste van
de luchthaven van Paphos is ver-
bouwd, zodat er in de toekomst
(Griekse?) F- 16's kunnen landen. De

immer voortslepende kwestie rond de
S-300 en de halsstarrige houding van
Turkse zijde doen er geen goed aan.
De Russische vice-president van het
Defensiecomité van de Doema
Aleksey Arbatov, heeft in een inter-
view op 7 oktober verklaard dat een
Turkse interventie, in welke vorm dan
ook, tegen de plaatsing van de S-300
installaties, als een "oorlogsdaad te-
gen Rusland zal worden beschouwd".
Rusland zal hierop niet onmiddellijk
militair antwoorden omdat het geen
directe dreiging tegen Rusland zelf is.
De Doema is echter wel in staat om
"binnen een dag" een militaire actie
te ratificeren", aldus Arbatov.
Het eiland kampt inmiddels met een
chronisch gebrek aan drinkwater ver-
oorzaakt door het warme klimaat en
de miljoenen toeristen die er jaarlijks
hun vakantie plegen door te brengen.
Zolang de Turks-Cypriotische leider
Raouf Denktash namens het noorden
(TRNC) niet aan de vredesbespre-
kingen mag deelnemen zal er van een
deling van het water van Turkse zijde
geen sprake zijn.
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