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In de infoscoop van maart 2001 stelden wij ons de vraag al; is
Macedonië een nieuw lont in kruilvat Balkan? In een artikel van

Historie
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Aooi Schuijl werden de gebeurtenissen in Macedonië belicht die
deze vraag rechtvaardigde. Thans zitten wij in de situatie dat personeel van de Luchtmobiele Brigade is voorbereid op een moge-
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lijke inzet in Macedonië. Tijdens de Missie Gerichte Informatie (MGI)
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op de Harskamp, zijn door 101 Mipel lezingen verzorgd m.b.t. de
actuele situatie in Macedonië. In deze speciale uitgave van de
infoscoop geeft Aooi Schuijl een update alsmede een chronolo-
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gisch overzicht van de gebeurtenissen.

Chronologie
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C-101 Mipel

Majoor MJ.D.Scholten

COLOFON
INFO-SCOOP is een maandelijkse
uitgave van 101 MlPel.

Adres:
Simon Stevinkazerne,
MPC 41 A, postbus 9012,
6710 HC Ede.
Telefoon: 0318-683050/3073/3023
Redactie: Maj Scholten, elnt de Groot,
sgtl Veenbrink, sgt Kolster en
kpl Weidema.
INFO-SCOOP wordt verzonden aan die
instanties welke functioneel belang
hebben bij actuele informatie.
De inhoud van de INFO-SCOOP is
volledig samengesteld uit open bronnen.
Overname uit deze publicatie is toegestaan mits de bron wordt vermeld.
Indien uw adres is gewijzigd, gelieve dit
door te geven aan repro 101 M l Pel.
(zie bovenstaand adres of telefonisch
0318-683023)
Op het Intranet zijn we o.a. te vinden op
de startpagina van de KL onder de
titel KL bladen of onder het volgende
adres:
http^/10.32.2.118/DGC/101 mipel/inf oscoop
Een Macedonische soldaat richt zijn kanon vanaf de loopgraven bij
Umin Dol op etnisch Albanese posities in het dorpje Nikushtak.

TNFO-SCOOP
Aooi J.A.P. Schuijl
M.m.v. Tint drs. C.O. Zwart, sgt N. Kolster en kpl J. Weidema.

In dit artikel wil ik in het kort de situatie schetsen waarin Macedonië (FYROM) na het uiteenvallen van de
Joegoslavische Federatie in 1991 in verzeild is geraakt.
Vervolgens een beeld van de huidige politieke en militaire situatie en de rol die de etnisch Albanese alsmede de
Slavisch-Macedonische partijen hierin spelen. Tenslotte de precaire situatie waarin de onderhandelaars (James
Pardew namens de Verenigde Staten en Frangois Leotard namens de Europese Unie) momenteel verkeren.
Enerzijds is het hen niet toegestaan rechtstreeks met de Albanese 'rebellen' te onderhandelen, terwijl anderzijds
een bestand zonder de goedkeuring van diezelfde 'rebellen' irrelevant is.
Dat de onderhandelaars nog een lange weg te gaan hebben blijkt uit de reactie van de Macedonische regering.
Met name de Macedonische premier Georgievski heeft ongezouten kritiek geleverd op het laatste vredesplan dat
door westerse diplomaten was beschreven als de 'laatste kans'. De nationalistische premier beschuldigde de EU
en de VS van bemoeizucht.
'Het document dat nu op tafel ligt, is bedoeld om Macedonië te ontbinden'. (...) 'een schaamteloze schending van
de Macedonische binnenlandse aangelegenheden', aldus Georgievski. Zolang de Internationale Gemeenschap
er niet in slaagt een vredesakkoord tussen de Albanese guerilla's van het UCK (M) en de Macedonische regering te
bewerkstelligen, is er vooralsnog geen sprake van een stationering van NAVO-eenheden.
Dit artikel wordt afgesloten met een chronologisch overzicht van de belangrijkste gebeurtenissen.

Bronnen: NRC Handelsblad, Der Spiegel, Trouw, Volkskrant, CNN, ANP en BBC-News.
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GEOGRAFIE
WEGEN
Goede verbinding met grens
KOSOVO
Goede verbinding tussen
KUMANOVO, SKOPJE en
GRIEKENLAND
- tolweg, gedeeltelijk 4-baans,
MLC60
-brugbreedte 4 meter
- tunnelhoogte 4,70 meter
Verouderd net met buurlanden
Albanië & Bulgarije (in ontwikkeling). Onverharde wegen alleen
toegankelijk voor 4WD en
landbouwvoertuigen
-Belangrijke verkeersader is de
weg langs de rivier VARDAR naar
Pristina (n) en de belangrijke haven
THESSALONIKI (z).

-Bergachtig
hoogste toppen in O en W, veelal
hoger dan 2000m met hellingspercentages van 20%
-vlakke dalbodems langs rivieren,
niet breder dan 500m
-Belangrijkste steden: HoofdstadSkopje, Tetovo, Kumanovo, Bitola

Skopje

-Er is een grove scheidingslijn te
trekken v.w.b. de twee grootste
groeperingen, de Slavische

AAacedoniërs en de etnisch Albanezen.De Slavische Macedoniërs
zijn voornamelijk in het oostelijk centrale deel terug te vinden.
-De Albanezen hoofdzakelijk in het
westen, tegen de grens met de
Kosovo en Albanië.
De grootste concentraties van deze
Albanese-Macedoniërs vindt men in
de steden Tetovo (29,5%), Skopje
(25,5%), Gostivar (15,7%) en
Kumanovo (10,3%).

Te allen tijde dient de Internationale Gemeenschap te voorkomen dat door etnische verschillen in de bevolkingsgroepen, dezelfde situatie ontstaat als in de verdeelde gemeenten MOSTAR (BOSNIË) en KOSOVSKA MITROVICA.
Vooral in de laatste gemeente staan de twee etnische bevolkingsgroepen elkaar voortdurend naar het leven. De IG
moet bij herhaling tussenbeide komen om een lynchpartij te voorkomen.

-Wintertemperaturen hoogland (1000 meteren hoger):
gemiddeld -5°C of lager
extremen van -30° tot -35°C

-Zomertemperaturen laagland:
gemiddeld 24°C (De Bilt 16.8°C)
extremen tot 41.2°C

-Wintertemperaturen laagland:
gemiddeld 1.1°C (De Bilt 2.2°C)
extremen van -24°C (De Bilt -18°C)

-Zomertemperaturen hoogland (1000 meteren hoger):
gemiddeld 10°C - 15°C
extremen tot 25°- 30°C

HISTORIE

Deze plaat toont de komst van de Slavische volkeren tijdens de grote
volksverhuizing.
Times Atlas World History
Dit kaartje toont de aanwezigheid van
de ELLYRIERS rond 1225 voor Christus. Voor zover nu bekend is, zouden de
Albanezen van Dlyrische afkomst zijn.
Tussen 165 en 100 voor Christus bezette
Rome het IJlyrisdie rijk en het christendom breidde zich over Dlyrië uit. De
Illyriërs of Albanezen zwierven uit en
vestigden zich over grote delen van de
Balkan.
-BULGARIJE
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De Bulgaren beschouwden het
Macedonisch als een Bulgaars dialect, de Macedoniërs als een tweederangs Bulgaars volk en
Macedonië als een deel van het
Grote Bulgaarse Rijk van Simeon de
Grote (893-927). Met de Vrede van
San Stefano (februari 1878) werden
grote delen van de Balkan (waaronder een deel van Macedonië - West
Thracië) aan een autonoom Bulgaars koninkrijk toegewezen. Op het
Con9resvanBerliin(Mi1878) dwongen de grootmachten o.l.v. von
Bismarck Bulgarije Macedonië weer
aan het Ottomaanse Rijk af te staan.|
r
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-GRIEKENLAND

Macedonië was voor de Grieken het geboorteland van Alexander de Grote, de Slavische
bewoners zijn orthodoxe christenen en dus
gewoon Grieken.
- SERVIË
Onder koning Stefan II beheerste Servië een
groot deel van de Balkan, waaronder ook
Macedonië.
1912-Bulgarije, Griekenland en Servië spraken
samen af een oorlog tegen het Ottomaanse
rijk te beginnen en na afloop de veroverde
Balkangebieden onder elkaar te verdelen.

Op 8 september 1991 stemde een meerderheid van de bevolking in een referendum voor
onafhankelijkheid. Macedonië verklaarde zich
op 20 november van dat jaar onafhankelijk.
Na deze beslissing zou het Joegoslavische
leger (JNA) zich
uiterlijk op eind april 1992 uit Macedonië hebben teruggetrokken.
Vestiging van Albanezen
op de Balkan.
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Hier ziet u drie perioden waarin de bevolkingsgroepen worden weergegeven.
Saillant detail is de relatief grote bevolkingstoename van de Albanese Macedoniërs door een hoog geboortecijfer en immigranten uit Kosovo en Albanië.

Slav Mac

etn Alb
D Turken

Vlachen

Groei in %
Groeipercentage:Slavisch Macedoniër 500% - Albanezen 1705%
(Actuele aantal is groter omdat nog niet iedereen een officiële status heeft, zijn ze nog niet in de statistieken opgenomen)
De groep van 0-19 jaar is 30% van de tot bevolking wat invloed kan hebben op de werkgelegenheid in de nabije toekomst. Er
is een groffe scheidingslijn v.w.b. de twee grote groeperingen, de etnische Macedoniërs en Albanese Macedoniërs, te trekken.
De Macedoniërs zijn voornamelijk in het oostelijk centrale deel terug te vinden.
De meeste Albanezen wonen in het westen, tegen de grens met de Servische provincie Kosovo en Albanië.
De Turkse gemeenschap houdt zich voornamelijk in het oostelijk deel op.
De grootste concentraties van deze Albanese-Macedoniërs vindt men in de steden Tetovo (29,5%), Skopje (25,5%), Gostivar
(15,7%) en Kumanovo.

Steaal

POL

VMRO - DPMNE
Georgievski

=K

DA
Tupurkovski

Macedonische grondslag

DPA/ PDSh
Xhaferi
Xhaferi

VMRO-DPMNE Op democratische gronden gebaseerde Partij voor een Verenigd Nationaal Macedonië
IMRO - Interne Macedonische Revolutionaire Organisatie - de voorloper van de huidige Slavisch Macedonische
partij VMRO-DPMNE (in 1893 in Thessaloniki opgericht)
Officiële leuze: /MACEDONIË VOOR DE MACEDONIËRS
Deze nationalistische beweging streefde destijds eerst tegen een federatie van Zuid-Slavische Staten. Later opereerde zij vanuit Bulgarije met aanvallen op Joegoslavisch- en Grieks grondgebied. In 1934 werd de IMRO door
Bulgarije vanwege haar ultra-radicale houding verboden en uitgeschakeld.
DA Democratisch Alternatief. In 1998 opgerichten sindsdien maakt deze gematigde partij deel uit van de regering.
SDAM (Sociale Democratische Alliantie van Macedonië)
Ontstaan uit de LCY (Verbond van Joegoslavische Communisten). Hun handelen en optreden wordt als zeer voorzichtig en omslachtig beschreven. Maakte deel uit van de regering (1991-1998)
LDP (Liberale Democratische Partij)
Deze gematigde partij is in het begin van 1997 voortgekomen uit een fusie tussen de LP (Liberale Partij) en de DP
(Democratische Partij). Heeft nog niet aan een regering deelgenomen.
MAAK Beweging voor een Pan-Macedonische Actie. Radicaal-nationalistische partij
Een radicale nationalistische partij die nauwe banden onderhoud met de VMRO-DPMNE

Albanese grondslag
PPD (Partij voor Democratische Vooruitgang)
Leider van deze partij is Imir Emiri. De partij behoort tot de gematigde stroming binnen de Albanese gelederen. De partij zag zijn invloed in 1997 binnen de regeringscoalitie verminderen als gevolg van het te laat en onvoldoende reageren op het groeiende ongenoegen van de Albanese minderheid. In 1999 nam de partij plaats in de oppositiebank.
DPA/PDSh (Democratische Partij van Albanezen)
De partij ontstond nadat de gematigde vleugel o.l.v. Arben Xhaferi de PDP
verlieten samenging met de NDP. De DPA maakt sinds 1999 deel uit van de
regering Georgievski. Binnen deze partij heeft een radicalisering plaatsgevonden o.l.v. de hardliner Thaci.
NDP mrt 2001 opnieuw opgericht - NATIONAL DEMOCRATIC PARTY. Deze
partij is een afsplitsing, voortgekomen uit de DPA/PDSh. Deze radicale partij zou de politieke tak zijn van de Albanese NLA/UCK. Kastriot Haxhirexha
was een voormalig partijlid van de DPA/PDSh. Partij streeft naar een confederatie.

Imir Emiri partyleider PPD

PPD

POLITIEKE PARTIJEN
Etnisch ALB AJSfEES

RADICAAL

Slavisch MACEDONISCH

GEMATIGD

GEWELD ADIGE STRIJD
TEGEN MACEDONIËRS

GEMATIGD

EEN MULTI-ETNISCHE
STAAT

RADICAAL
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ETNISCH HOMOGENE STAAT
(MACEDONIË VOOR DE
MACEDONIËRS)

UNPREDEP
CHINA GEBRUIKT VETO TEGEN MACEDONIË.

CHINA heeft in februari 1999 in de VN-Veiligheidsraad haar veto uitgesproken tegen verlenging van het mandaat
van de VN-vredesmacht in MACEDONIË (UNPREDEP). China deed dit uit wraak voor de Macedonische erkenning
van Taiwan. Hierdoor viel de grensbewaking weg waardoor de Albanese rebellen van het UCK vrij spel hadden
om Macedonië binnen te dringen.

Hedcral Republic of
Yugoslavia
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Een patrouille onder UNPREDEP.

Overzicht van het
UNPREDEP gebied in
Macedonië
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REGERING NATIONALE EENHEID GEVORMD UIT:
•VMRO-DPMNE

(premier Georgievski, president
Trajkovski); DA; SDSM (voormalige
communistische partij); LDP; PPD (etnisch Albanezen); PDSh (regeringspartij - etnisch Albanezen - Arben
Xhaferi)
•Onder grote drukvan de Internationale Gemeenschap tot stand gekomen
•Alle strategische posities (zoals Defensie en politie) door Slavisch
Macedoniërs bekleed
•Zeer onstabiel door de tegenstellingen en spanningen
EISEN ETNISCH ALBANEZEN

De etnische Albanezen willen gelijkberechtiging in politiek, economisch
en cultureel opzicht met de SlavischMacedonische meerderheid in het
land. Ze eisen in de grondwet te
worden erkend als een apart volk
met een eigen taal en cultuur De
aanpassing van de grondwet wordt
overigens ook door het Westen gesteund. Met de aanpassing zou tevens de wind uit de zeilen worden
genomen van de etnisch Albanese
guerrillastrijders die het land en de
regeringscoalitie de afgelopen
maanden in een crisis hebben gestort. Premier Georgievski is bereid
de Albanese rebellen amnestie te
verlenen gevolgd door een vrije aftocht naar Kosovo. De regering
denkt op die manier verdere escalatie van het geweld te kunnen voorkomen. Georgievski verklaarde ver-

der dat hij bereid is het Albanees als
tweede officiële taal te erkennen. Hij
benadrukte dat hij vasthoudt aan de
huidige grenzen. Hij wil van een
eventuele deling niets weten. De
rebellenbeweging UCK streeft naar
een federatie, maar de Albanezen
die in de regering zitten willen zover
niet gaan.
Tevens maakte de regering bekend
dat in november dit jaar vervroegde
verkiezingen zullen worden uitgeschreven, die moeten leiden tot een
eerlijker vertegenwoordiging van de
Albanese bevolking in het parlement. Houdt het akkoord stand, dan
kunnen NAVO-troepen Vanaf de
derde week van juli' beginnen met
de ontwapening van de rebellen. De
NAVO heeft hiervoor onlangs drieduizend manschappen toegezegd,
onder andere afkomstig uit GrootBrittannië, Frankrijk, Italië en Griekenland. Westerse waarnemers in
Skopje en NAVO-medewerkers in
Brussel waarschuwden dat het nog
onzeker is of alle rebellen tot ontwapening (operatie 'Essential Horvest]
te bewegen zullen zijn door de recente politieke toezeggingen. NAVOsecretaris-generaal Robertson wees
erop dat hij de situatie zal beoordelen voordat NAVO-troepen aan het
werk zullen gaan. De scepsis werd
bevestigd door een van de rebellenleiders, Sokoli, die liet weten dat de
opstandelingen hun wapens alleen
zullen inleveren als 'de eisen van het
Albanese Nationale Bevrijdingsleger
zijn ingewilligd'. Zij eisen dat de etnisch Albanezen veto-recht krijgen
over parlementaire besluiten die hen
aangaan.
VREDESVOORSTEL VOORALSNOG
AFGEWEZEN

De internationale bemiddelaars, de
Fransman Frangois Léotard namens
de Europese Unie, en James Pardew
namens de VS, hebben de Albanese
onderhandelaars een voorstel voor
politieke hervormingen aangeboden. De Albanezen werden het in dit
voorstel eens over een wetsontwerp
dat ertoe moet leiden dat de rechtspositie van de etnische Albanezen
in Macedonië aanzienlijk zal verbeteren. In dit voorstel is een van de
Albanese eisen verwerkt waardoor
het Albanees, in gebieden waar
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Een Macedonische 1-55 heeft stelling
genomen bij het dorpje Ljubodrag.
meer dan 20% Albanezen wonen,
als tweede officiële taal zal worden
erkend. Een andere eis t.a.v. de
parlementsbesluiten werd eveneens
gehonoreerd. De parlementsbesluiten die de Albanezen betreffen, kunnen in het vervolg pas worden aangenomen wanneer de helft
van de niet-Slavische afgevaardigden hiermee akkoord gaan.
De vertegenwoordigers van de
Albanese partijen, PPD en PDSh
(DRA) riepen vervolgens het UCK (M)
en de Slavisch-Macedonische partijen op hun voorbeeld te volgen.
Niet tot ieders verrassing wezen de
Slavisch-Macedonische partijen dit
wetsontwerp af, omdat die voorstellen veel te ver gaan.
VMRO-DPMNE: Deze partij noemde
de voorstellen 'verrassend' en
'shockerend'. In harde bewoordingen wees premier Georgievski (18
juli) de westerse vredesvoorstellen
van de hand. Georgievski noemde
de Europees-Amerikaanse blauwdruk een 'brute inmenging in binnenlandse aangelegenheden'. Ook
beschuldigde hij EU-gezant Léotard
en de Amerikaanse vertegenwoordiger Pardew ervan de Albanese
rebellen te steunen.
SDSM: De vertegenwoordigers van
deze
tweede
SlavischMacedonische partij noemden de
voorstellen 'absoluut onacceptabel'.
GRONDWETSWIJZIGINGEN
Teneinde aan de Albanese eisen de grondwet te wijzigen- te kunnen
voldoen, dient een tweederde meerderheid in het Macedonische parle-

sAedo/INFO-SCOOP
ment (81 van de 120 zetels) met de
grondwetswijzigingen in te stemmen. Doordat de nationalistische
Slavische partijen voldoende zetels
in het parlement beschikken, lijkt dit
hoogst onwaarschijnlijk. De Slavische nationalisten, aangevoerd
door Georgievski, kunnen rekenen
op 56 zetels, ruim voldoende om elk
voorstel tot een grondwetswijziging
te blokkeren. De VMRO-DPMNE
heeft 46 parlementszetels gesteund
door de overige extreem-nationalistische partijen: de 'Movement for All
Macedonian Action (MAAK), de
Democratie Party of Macedonia
(DPM) en de VMRO-VMRO (zes zetels).
Dikke rook stijgt op nadat een huis is geraakt door een artilleriegranaat in
Aracinovo.

Premier Georgievski
(hardliner)
PROFIELSCHETS GEORGIEVSKI

Ljubco Georgievski, de huidige
Macedonische premier, stond in het
verleden nog bekend als een ultranationalist, een Albanezenhater en
derhalve te beschouwen als een
echte havik. De jonge dichter leidde
tijdens de vorige regeringsperiode
(waarin de SDSM met de etnisch
Albanese PPD regeerde) als
oppositieleider een fel nationalistische VMRO-DPMNE. Deze partij (Interne Macedonische Revolutionaire
Organisatie - Democratische partij
voor Macedonische Nationale Eenheid) herinnert aan een uitermate
gewelddadige beweging, de IMRO.
Nadat Georgievski eind 1998 premier werd, veranderde hij zijn houding: van havik in een duif. Ook hij
nam in zijn regering een Albanese

partij op, de PDSh van Arben Xhaferi.
De relatie met de Albanese minderheid werd hierdoor aanvankelijk wat
beter, met name toen de illegale ondergrondse Albanese universiteit in
Tetovo als particulier instituut voor
hoger onderwijs zou worden erkend. Georgievski keerde echter
weer in zijn rol als havik terug nadat
het UCK (M) met steun van extremisten uit Kosovo een opstand in het
noorden van Macedonië begon.
Sindsdien is Georgievski er heilig van
overtuigd dat de rebellen slechts met
militaire middelen te bedwingen zijn.
Hiertoe breekt hij bestanden en laat
het leger aanvallen op momenten
waarop terughoudendheid is geboden. Ondanks een dialoog met de
Albanese partijen, geeft hij het leger
keer op keer de opdracht in de aanval te gaan, daarmee eenzijdig UCK
(M)-bestanden naar de prullenbak
verwijzend. Nadat het UCK (M) met
de Albanese partijen een op vrede
gericht pact sluiten (het 'Prizren-akkoord], bestempelt Georgievski dat
als een 'oorlogsverklaring aan
Macedonië'. Ergo, de architect van
dat akkoord, de Amerikaanse (OVSE)
diplomaat Robert Frowick, werd tot
persona non grata verklaard.
Inmiddels geeft hij de Internationale
Gemeenschap openlijk de schuld
van de crisis, omdat de zaak binnen
de kortste keren zou zijn opgelost als
diezelfde Internationale Gemeenschap hem zijn gang maar laat
gaan.
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PROFIELSCHETS BORIS TRAJKOVSKI

Boris Trajkovski, de partijgenoot van
Georgievski, staat bekend als een
gematigd politicus. De 45-jarige president heeft zijn huidige positie met
name te danken aan de steun van
de etnische Albanezen in zijn land.
De Albanezen stemden in de
tweede verkiezingsronde op aanraden van hun leiders massaal op
Trajkovski, die in de eerste ronde nog
achter de socialist Petkovski was
geëindigd.
Trajkovski is de eerste protestantse
leider op de Balkan. Zijn vredesplan
voorziet in inwilliging van de belangrijkste Albanese eisen (zowel van het
UCK-(M) als de Albanese bevolking).

President Trajkovski
(streeft naar een politieke oplossing)

ESCALATIE:
•Bomaanslag in Tetovo en Gostivar
door etnisch-Albanezen in 1997 en
1998
•Betrokkenheid (dus onlusten) bij de
gevechten in Kosovo
•Verschenen berichten over het bestaan van een UCK (M)
•Granaataanval op het dorpje Tearce
•Vuurgevecht tussen etnisch Albanezen (januari 2001) en Macedonische
militairen bij Tanusevci
•April 2001 Slavische Macedoniërs
vernielen Albanese winkels in Bitola
na de begrafenis van 4 omgekomen
Macedonische politieagenten (hinderlaag UCK-M).

men voor verdere onderhandelingen over staatkundige hervormingen in het land: Het voorstel behelst
onder meer dat het Albanees de
tweede officiële taal van Macedonië
wordt in gebieden waar meer dan
20 procent van de bevolking Albanees is. Verder is er gesproken over
parlementsbesluiten die met name
bijzonder betrekking hebben op de
Albanezen.
Die zouden pas kunnen worden
aanvaard als de helft van de nietMacedonische afgevaardigden vóór
stemt.

Het U£K embleem

MACEDONIË EN REBELLEN KOMEN
EEN STAAKT-HET-VUREN OVEREEN

De Macedonische regering van Nationale Eenheid en de Albanese rebellen hebben op 5 juli na intensieve
NAVO-bemiddeling een staakt-hetvuren getekend. De facto zijn er twee
bestanden gesloten:
• De overeenkomst tussen de NAVO
en het UCK-(M). Namens UCK-(M)
ging Ali Ahmeti, de politiek leider van
de rebellen, woensdagavond (4 juli)
akkoord in de Kosovaarse stad
Prizren.
• De overeenkomst tussen de NAVO
en de Macedonische regering van
Nationale Eenheid. Namens de
Macedonische regering tekende
Pande Petrevski, chef-staf van het
ARM de overeenkomst (in Skopje).
Het bestand dat is ingegaan brengt
de ontwapening van de Albanese
opstandelingen weer een stuk dichterbij.
De strijdende partijen kwamen met
NAVO-gezant Peter Feith overeen de
wapens voor onbepaalde tijd neer
te leggen.
De verschillende overeenkomsten
waren noodzakelijk omdat de
Macedonische regering weigert direct met de rebellen te onderhandelen. De Internationale bemiddelaars van de EU hebben aan de
Macedonische regering, die in essentie bestaat uit de vier grootste
partijen in het land (waaronder ook
de twee Albanese) een document
overgelegd dat een basis moet vor-

Een Macedonische M1-24 Hind schiet flares en raketten af
bij het dorpje Aracinovo.

Macedonische speciale politie eenheden lopen over de weg bij de ingang
van het dorp Aracinovo.(MVR)
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CHRONOLOGIE

INFO-SCOOP

Chronologisch overzicht Macedonië
I juni - Macedonië hervat artillerie-beschietingen op bolwerken van de Albanese rebellen in het noordoosten van
Macedonië.
3 juni - President Boris Trajkovski zou overleg plegen met de belangrijkste etnisch Macedonische partijen met als
doel een einde te maken aan het geweld.
4 juni - De Macedonische strijdende partijen staken kortstondig het vuren zodat er hulp kan worden geboden aan
de burgers, die sinds weken tussen de strijdende partijen gevangen zitten. Joegoslavië en Macedonië tekenen een
militaire overeenkomst om de veiligheid langs de grens te waarborgen.
6 juni - Macedonië dreigt met het uitroepen van de "staat van oorlog" nadat vijf soldaten van het Macedonische
leger waren gedood door de etnisch Albanese rebellen.
7 juni - Tegen de 400 etnisch Albanese vluchtelingen passeren de grens in Kosovo. UNHCR meldt dat er al meer
dan 20.500 vluchtelingen van Macedonië naar Kosovo zijn gekomen.
9 juni - Het Macedonische leger en speciale politie troepen omsingelen het dorpje Aracinovo waar het NLA haar
positie heeft versterkt.
10 juni - Macedonië wordt in diplomatieke intensive care geplaatst door de internationale gemeenschap, teneinde de opstand te bedwingen die samenhang van de staat - die van vitaal belang voor de stabiliteit voor de
gehele regio wordt geacht- dreigt te verscheuren.
II juni - De Macedonische regering kondigt een tijdelijk staakt het vuren aan. De etnisch Albanese rebellen
kondigen tevens een 24 uurs staakt het vuren aan.
12 juni - Etnisch Albanese rebellen dreigen over te gaan tot het aanvallen van strategische doelen nabij de hoofdstad, waaronder de luchthaven.
13 juni - NAVO secretaris-generaal George Robertsen gaat naar Macedonië om met de regering te onderhandelen over manieren om een einde te maken aan de vier maanden durende opstand.
14 juni - Macedonië vraagt aan de NAVO om mee te helpen aan het ontwapenen van etnisch Albanese rebellen
en gaat akkoord met een verlenging van een staakt het vuren terwijl er over een plan voor vrede wordt gediscussieerd. Etnisch Albanese rebellen dringen aan op het ontplooien van een NAVO troepenmacht in Macedonië als
fundament voor een eventuele vredesovereenkomst.
15 juni - Het totaal aantal vluchtelingen die volgens UNHCR de Kosovaarse grens zijn gepasseerd is opgelopen tot
meer dan 40.000.
18 juni - De Macedonische politie heeft alle toegang tot het dorpje Aracinovo, dat de etnisch Albanese rebellen
controleren, geblokkeerd.

^H^BHMM^MHni0K,MHMHH^^MHHBH^IHHH^^HHi^H
21 juni - Colin Powell heeft verklaard dat de VS
en de NAVO het positief inzien dat er een politieke overeenkomst kan worden behaald in
Macedonië maar Washington heeft nog niet ingestemd mee te doen aan een ontwapeningseenheid.
22 juni - Macedonië hervat de aanvallen op het
dorpje Aracinovo waar de etnisch Albanese rebellen zich ophouden, ondanks een Navo waarschuwing de aanvallen te stoppen en het arriveren van een westerse top-gezant, die de vredesbesprekingen nieuw leven hoopt in te blazen..
Een Macedonische soldaat vuurt met een zware machinegeweer vanaf
een T-55 op etnisch Albanese rebellen by het dorp Nikushtak.
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23 juni - Macedonië negeert de verzoeken van de Westerse landen om te stoppen met het vuren en zich te
concentreren op het zoeken van een politieke oplossing voor het conflict.
24 juni-Het vluchtelingenaantal die de Kosovaarse grens zijn gepasseerd vanuit Macedonië is opgelopen tot
meer dan 57.000 sinds het begin van het conflict. Javier Solana heeft dit weekend gesprekken gevoerd met politici
van de beide etnische partijen in Macedonië.
25 juni-Een Amerikaanse eenheid wordt de doorgang geblokkeerd in Umin Dol in het noordwesten van Macedonië.
De lokale Macedonische bevolking gooit stokken en stenen naar de Amerikaanse troepen die bussen Albanese
rebellen vervoeren uit het dorpje Aracinovo. Het vluchtelingenaantal die de Kosovaarse grens zijn gepasseerd is
opgelopen tot ra^er dan 60.000.
26 juni-Ondanks aanhoudende Westerse druk toont geen van de strijdende partijen oprechte interesse in vrede.
27 juni- Macedonische eenheden zijn bezig met het opruimen van mijnen en booby-traps.
1 juli-Zware beschietingen en vuurgevechten barstten los rond Tetovo en in een dorp ten noordwesten van Skopje.
2 juli-De vredesafgezant van de V.S., James Pardew, ontmoet de Macedonische leiders.
3 juli-Tijdens de vredesbesprekingen vinden er sporadisch gevechten plaats.
4 jufi-Macedonische lëlcters delen mede dat zij overeengekomen zijn hun zoektocht naar een vredesovereenkomst
zuilen baseren op de door de Frans constitutioneel-expert. Francais Leotard, gedane voorstellen.
8 juli-Leiders van de Albanese minderheid in Macedonië hebben een door het Westen gesteund plan om de in
een impasse geraakte onderhandelingen vlot te trekken, verworpen als inadequaat.
9 juli-De onderhandelingen over politieke hervormingen zijn hervat teneinde de opstand te bezweren en een
burgeroorlog af te wenden. Het Westen oefent druk uit op de twistende politieke facties om in te stemmen met een
vredesovereenkomst die de vier maanden oude opstand kan beëindigen.
12 juP-Francais Leotard, de EU-afgezant voor Macedonië, heeft gezegd dat de gesprekken over hervormingen
productief zijn geweest.
16 juP-Honderden Macedoniërs hebben een protestmars door Skopje gehouden tegen verwachte concessies in
de vredesbesprekingen aan de etnisch Albanezen in Macedonië. De EU-leiders hebben een namenlijst opgesteld
van etnisch Albanese rebellen met het voorstel deze reisrestricties op te leggen.
17 jufi- Pogingen om een politieke oplossing voor de opstand te vinden lijken in een impasse te zijn geraakt door de
omstreden erkenning van de Albanese taal.
_^_
18 jufi-Etnisch Albanese leiders hebben hun bereidheid om de gestrande vredesbesprekingen te redden, kenbaar
gemaakt. Premier Georgievski heeft een vredesvoorstel om de opstand te beëindigen verworpen.
19 juï-Twee bomaanslagen in Skopje.
20 jufi- Een EU-woordvoerder heeft bekend gemaakt dat twee EU-waarnemers en hun tolk vermist zijn. De door de
EU-leiders voorgestelde reisréstricties voor etnisch Albanese rebellen worden van kracht.
22 juB-Zware gevechten zijn los gebarsten tussen overheidstroepen en etnisch Albanese rebellen na de schending van het staakt het vuren, dat
17 dagen stand heeft gehouden.
23 juï-De gevechten tussen overheidstroepen en etnisch Albanese rebellen gaan hun tweede dag in.
25 juB- Honderden Slavische-Macedoniërs vallen ambassades aan van onder andere Engeland, Duitsland en
Amerika. Diplomaten werken hard om de rust weer terug te krijgen nadat relschoppers het voorzien hadden op
westerse bedrijven en ambassades.
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