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MINISTERIE VAN DEFENSIE

MILITAIRE INLICHTINGENDIENST

Afdeling Inlichtingen

ONTWIKKELINGEN IN DE VOORMALIGE JOEGOSLAVISCHE FEDERATIE

20/98

(Afgesloten 271200 mei 1998)

Conclusie/vooruitzicht
Er is zowel binnen de MKF als de RS sprake van een politieke impasse, die zeker tot de verkiezingen van
september a. s. zal voortduren. In laatstgenoemde entiteit blijft de SDS een belangrijke rol spelen.

- De animositeit tussen de Montenegrijnse president Djukanovic en zijn rivaal Bulatovic, die de steun van
de federale autoriteiten geniet, neemt toe in de aanloop naar de verkiezingen van het komende weekein-
de. De uitslag daarvan is onzeker.

De kans op een doorbraak in de dialoog over Kosovo is kleiner dan die op een verdere escalatie van het
conflict.

Bosnië-Herzegovina
OVSE kort ambtstermijn in
De OVSE heeft aangekondigd dat de functionarissen die in de Bosnische verkiezingen in september a. s.
gekozen zullen worden, zitting zullen hebben voor een periode van twee jaar. Alleen het te kiezen presidium
zal een ambtstermijn van vier jaar hebben. Laatstgenoemd besluit is in overeenstemming met "Dayton",
omdat daarin reeds is bepaald dat het komende presidium voor vier jaar zal zitten. Daarentegen staat in de
Grondwet van Bosnië-Herzegovina dat het nationale parlement voor vier jaar gekozen wordt; in de Grondwet
van de Bosnisch-Servische republiek (RS) is opgenomen dat de president van die republiek een ambtster-
mijn van vijfjaar zal hebben. Er zijn verschillende speculaties mogelijk over de vraag waarom de OVSE tot dit
besluit is gekomen. Eén mogelijkheid is dat zij een grotere bestuurlijke eenheid wil afdwingen. Een andere
mogelijkheid is dat de OVSE grotere invloed op de bezetting van de topambten wil hebben, maar die bezit zij
ook zonder aanvullende verkiezingen. Bovendien is onduidelijk waarom voor het presidium een uitzondering
wordt gemaakt. In ieder geval zal een dergelijk besluit (als het waar is) het vertrouwen van de Bosnische
bevolking in de verkiezingen niet vergroten.

Moslim/Kroatische Federatie (MKF)
Ganic zegt dat alle Kroaten en Moslims kunnen terugkeren
De president van de Moslim/Kroatische Federatie (MKF), Ganic, heeft verklaard dat alle Kroaten en Moslims
die uit centraal-Bosnië zijn gevlucht en naar hun oorspronkelijke woonplaatsen willen terugkeren, dat kunnen
doen. Hij sprak op een bijeenkomst in Bukovica, dat vóór de oorlog een Kroatische meerderheid had, maar
inmiddels overwegend door Moslims wordt bewoond. Volgens de Kroatische media is Ganic herhaaldelijk het
spreken onmogelijk gemaakt door woedende toehoorders, die zich verbaal verzetten tegen de terugkeer van
Kroaten. Hoewel Ganic de incidenten bagatelliseerde, zei hij na afloop dat hij goede hoop had "ondanks de
getoonde gevoelens". Wellicht hebben de Kroatische media de incidenten overdreven om daarmee aan te
tonen dat Kroaten in door Moslims gedomineerde gebieden gevaar lopen. Het is echter allerminst een
geheim dat er tussen beide bevolkingsgroepen nog diepe emoties bestaan en dat de uitingen van wederzijds
wantrouwen in aantal en aard lijken toe te nemen. Hoe zeer Ganic, die zijn uitspraken vermoedelijk voor een
buitenlands publiek bedoeld heeft, uiting geeft aan zijn positieve instelling, in de praktijk lijkt de kans op
vruchtbare onderlinge samenwerking in de MKF klein.



Veranderingen slechts optisch
Een leidinggevende Kroaat uit Mostar heeft verklaard dat de instellingen van de Kroatische republiek Herceg-
Bosnia (KRHB) niet meer bestaan en dat ook nooit meer zullen doen. Hij zei dat het feit dat de symbolen van
die republiek nog steeds gebruikt worden, ook op overheidsgebouwen, van ondergeschikt belang is. Tevens
onderstreepte hij dat er uit het gebied van de (voormalige) KRHB geen gelden aan de centrale of federale
overheden zullen worden afgedragen, zo lang die gelden worden gebruikt voor instellingen als de Bosnische
inlichtingendienst AID. Bovendien zei hij dat de Bosnische Kroaten geen officiële Bosnische documenten
(paspoort, rijbewijs e.d.), omdat deze niet in de Kroatische taal zijn gesteld. Hoewel van ondergeschikt
belang, zijn deze uitspraken vermeldenswaard omdat zij illustratief zijn voor wat kan worden genoemd
"Kroatische logica" of, omdat ook andere bevolkingsgroepen zich er vaak schuldig aan maken, "Balkan-
logica". Wat de betreffende functionaris feitelijk zegt, is dat KRHB niet bestaat, maar wel zal blijven
functioneren als tegenwicht voor de, in Kroatische ogen door Moslims gedomineerde, Bosnische en MKF-
instellingen. Soms bedient men zich daarbij van onzin; zo is er geen Kroaat die niet de "Bosnische" taal
verstaat omdat die voor 99,9% identiek is aan de Kroatische (of de Servische). Soms snijden de argumenten
iets meer hout; zo heeft ook de internationale gemeenschap openlijk verklaard dat de AID uitsluitend door
Moslims wordt bemand en uitsluitend de Moslim-belangen nastreeft. Maar wat uit elke Bosnisch-Kroatische
handeling steeds weer spraakt, expliciet of niet, is het wantrouwen tegen de Moslims en de vrees door hen te
worden gedomineerd. Dat reduceert de kans op goede, positieve samenwerking in de MKF tot nul.

Bosnisch-Servische republiek (RS)
KCDBiH verlaat RS-parlement
De afgevaardigden van de KCDBiH, de coalitie van Moslim-partijen rond de SDA, heeft de jongste zitting van
het Bosnisch-Servische parlement verlaten. Zij zeiden te wachten op de toezegging dat de coalitie een
plaatsvervangend voorzitter zal worden toegewezen. Op zichzelf lijkt de eis van de KCDBiH gerechtvaardigd.
De voormalige regeringspartij SDS levert de parlementsvoorzitter (Kalinic) en twee andere grote partijen, de
extreem-nationalistische SRS en de SNS van RS-president Plavsic, hebben een plaatsvervangend voorzitter
benoemd. Dat doet echter geen recht aan het feit dat de KCDBiH op de SDS na de grootste partij in het
parlement is (dank zij poststemmen), en desondanks geen plaatsvervangend voorzitter mag leveren. Die
situatie houdt vanzelfsprekend weer verband met het feit dat de SDA in de RS wordt beschouwd als een
"Fremdkörper" waartegen met name de meer nationalistische Serviërs bezwaar hebben.

De opstelling van de KCDBiH in het RS-parlement wordt gekenmerkt door tegengestelde belangen. Enerzijds
probeert zij een tegenwicht te bieden tegen de meer nationalistische krachten, vooral van die van SDS en
SRS. Daarom steunt zij het kabinet-Dodik, waarin deze partijen niet zijn vertegenwoordigd. Anderzijds wil zij
erkenning van haar positie waarborgen; vandaar dat zij erop staat een plaatsvervangend parlementsvoorzit-
ter te leveren. Zij moet zich er echter van bewust zijn dat de regering-Dodik zonder steun van de KCDBiH
haar meerderheid in het RS-parlement verliest; daardoor zouden SDS/SRS de meerderheid verwerven en
een eigen regering kunnen vormen. Al te ingrijpende concessies kan de KCDBiH zich evenwel ook niet
veroorloven, omdat zij daardoor geweld zou moeten aandoen aan de doelstellingen die de SDA op landelijk
niveau nastreeft: de vorming van een multi-etnisch Bosnië-Herzegovina waarin leden van alle bevolkings-
groepen (en derhalve met name de meest talrijke, de Moslims) kunnen deelnemen aan het politieke proces.
Verwacht mag worden dat zowel de opstelling van de KCDBiH als de regering-Dodik in het algemeen de
komende maanden (tot de verkiezingen van medio september) een zwalkend bestaan zal leiden en
ingrijpende maatregelen noodgedwongen zal moeten uitstellen.

Ivanic wil niet door Kroaten en Moslims gekozen worden
De voormalige Servische kandidaat voor het Bosnische presidium, Ivanic (die ook enige tijd op de nominatie
heeft gestaan om premier van de RS te worden), heeft gesteld geen nieuwe kandidatuur te aanvaarden als
hij ook door Moslims en Kroaten kan worden gekozen. Hij nam daarmee stelling tegen een plan van de
OVSE om bij de komende verkiezingen alle drie de kandidaten (Serviër, Kroaat, Moslim) in beide entiteiten
op de stemformulieren te zetten. Hij zei dat het idee om de entiteiten hun rechten te ontnemen en een multi-
etnisch Bosnië-Herzegovina te vormen, illusies zijn die van buitenaf opgelegd worden. Bovendien spelen zij
volgens Ivanic in de kaart van de Moslims, die de andere bevolkingsgroepen zouden willen overheersen. In
beginsel geeft "Dayton" Ivanic grotendeels gelijk. In het verdrag staat dat het Servische lid van het presidium
moet worden gekozen "vanuit het grondgebied van de RS" (maar derhalve niet uitsluitend door Serviërs).
Verontrustend is het echter wel dat een kandidaat die als relatief gematigd te boek staat soortgelijke
uitspraken doet als verwacht zouden kunnen worden van de SDS of de SRS. Vermoedelijk wil Ivanic met
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zo'n uitspraak de wind uit de zeilen nemen van de meer extreem-nationalisten en onderstrepen dat hij, als hij
in het presidium wordt gekozen, de belangen van de RS niet zal opgeven. Er is een kans dat de partijen die
de regering-Dodik steunen het eens kunnen worden, of mogelijk zelfs reeds zijn, over een gezamenlijke
kandidaat voor het presidium. Die kandidaat zou Ivanic kunnen zijn, aannemende dat de betrokken partijen
Dodik en Plavsic naar voren zullen schuiven als hun gezamenlijke kandidaat voor het RS-president- en
premierschap. Er is zelfs een kans dat zo'n kandidaat gekozen zou worden. Dat wil echter allerminst zeggen
dat zo'n kandidaat méér concessies zou doen dan de huidige Serviër in het (overigens bijna nooit meer
vergaderende) presidium, het SDS-lid Krajisnik.

SDS zou "parallelle autoriteiten" vormen
De vice-voorzitter van de SNS heeft aandacht gevraagd voor pogingen van de SDS en haar bondgenoot
SRS om "parallelle autoriteiten" te vormen in het oostelijk gedeelte van de RS. In 18 steden zouden reeds
"crisisstaven voor de verdediging van de RS" bestaan. Doel van die staven zou zijn het werk van de regering-
Dodik onmogelijk te maken. Daarbij zouden met name de voormalige premier van de RS Klickovic en ex-
minister van Binnenlandse Zaken Kijac actief zijn. Op lokaal niveau hoeven SDS en SRS geen parallelle
autoriteiten in het oosten van de RS te vormen, want daar domineren zij reeds het politieke leven. Zelfs in het
westen is de rol van de SDS allerminst uitgespeeld. Wat uit bovengenoemd bericht spreekt, is de vrees van
de SNS dat door deze situatie een tweedeling van de RS wordt bewerkstelligd, die tot gevolg zou hebben dat
de regering-Dodik iedere invloed die zij in het oosten heeft, zou verliezen. Het is onzeker of Klickovic en Kijac
inderdaad bij subversieve activiteiten betrokken zijn, al is het feit dat tegen eerstgenoemde onlangs een
arrestatiebevel is uitgevaardigd, een indicatie dat de berichten hieromtrent niet uitsluitend propaganda
betreffen. In het verleden is gebleken dat met name Klickovic, maar ook Kijac, handlangers waren van de
SDS-leiders Karadzic en Krajisnik. In dat geval kan het bovengenoemde bericht erop wijzen dat hun macht
achter de schermen nog groot is.

Kroatië
Matesa zou op punt van aftreden staan
In de Joegoslavische pers zijn berichten verschenen dat het lot van de Kroatische premier Matesa "bezegeld"
zou zijn. Aanleiding zou het feit zijn dat het Kroatische Hooggerechtshof een wet heeft verworpen, waardoor
gepensioneerden een aanzienlijk deel van hun pensioenen zouden zijn kwijtgeraakt. Zoals reeds eerder
gemeld, is er sprake van ingrijpende mutaties in de Kroatische politieke top en met name ook in de
regeringsparij HDZ. Na het overlijden van minister van Defensie Susak, een nationalist en pleitbezorger van
de Bosnische Kroaten, het ontslag van de zoon van president Tudjman als hoofd van de Kroatische
Veiligheidsdienst en de (later weer ingetrokken) ontslagaanvraag van de Chef Staf van Tudjman, Sarinic, is
een dispuut aan het licht gekomen tussen de meer "nationalistische" en meer "gematigde" stromingen in de
Kroatische politiek, waarbij eerstgenoemde stroming over het algemeen aan de winnende hand lijkt. Voor de
positie van Matesa is van belang dat hij, met minister van Buitenlandse Zaken Granic, één van de meest
prominente vertegenwoordigers is van de "gematigde" stroming. Als het Joegoslavische bericht juist is
(waarover, gezien de bron, enige twijfel bestaat), dan zou het ontslag van Matesa een nieuwe triomf van de
"nationalistische" over de "gematigde" stroming zijn.

Joegoslavië
Bulatovic presenteert kandidaat-ministers
De nieuwe Joegoslavische premier Bulatovic heeft op 20 mei zijn nieuwe kabinet gepresenteerd. Daarin valt
met name de continuïteit op. Op een aantal belangrijke posten (Defensie, Buitenlandse en Binnenlandse
Zaken en Economie) zijn de ministers dezelfde als in het vorige kabinet. Uit deze "mutaties" blijkt dat het
enige doel van het ontslag van Bulatovic's voorganger Kontic was gelegen in het verwijderen van de persoon
van Kontic. Dat hield verband met het feit dat Kontic sympathiseert met de huidige Montenegrijnse president
(en opvolger van Bulatovic in die functie) Djukanovic, die revolteert tegen de positie en de politiek van
federaal president Milosevic. De "mutatie" is ook een nieuwe illustratie van het pragmatisme dat vele
Joegoslavische politici kenmerkt; de Joegoslavische ministers (en vermoedelijk niet alleen zij) dienen even
graag onder Bulatovic als onder Kontic, hoewel hun politieke opstelling zeker ten aanzien van Montenegro
(waaruit zowel Kontic als Bulatovic afkomstig zijn) radicaal verschillend is.

Overigens heeft de Montenegrijnse politieke leiding eens te meer herhaald dat zij de procedure voor het
aftreden van Kontic en het benoemen van Bulatovic als illegaal beschouwt en dat in haar visie Kontic nog
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steeds de legitieme premier van Joegoslavië is. Er werd zelfs gesproken van een "directe aanval op
Montenegro". Daaruit blijkt dat ook Djukanovic c.s. de vervanging van Kontic relateren aan de controversen
tussen Servië/Joegoslavië en Montenegro. Zij zien dan over het hoofd wat het meest ingrijpende resultaat
van de vervanging van Kontic is: een illustratie dat de macht in Belgrado ligt, en niet in Podgorica.

Seselj kondigt regeringsdeelname op Federaal niveau aan
De leider van de extreem-nationalistische SRS en Servisch vice-premier Seselj heeft gesteld dat leden van
zijn partij komende maand zullen toetreden tot de federale regering. Hij stelde overigens dat hij instemt met
de benoeming van Bulatovic en diens politieke koers. Zoals bekend neemt de SRS in Servië deel aan de
regering, omdat na de verkiezingen van eind vorig jaar een coalitie noodzakelijk was. In het federale
parlement heeft de SRS echter slechts een beperkte presentie, zodat er voor de regerende socialisten en
hun bondgenoten geen dwingende noodzaak is om met de SRS in zee te gaan. Vastgesteld moet dan ook
worden dat bij de recente presentatie van het kabinet-Bulatovic geen SRS-ministers zijn benoemd. Milosevic
wil niet graag afhankelijk zijn van één enkele bondgenoot. Hij wil zich echter ook niet de wet laten voorschrij-
ven. Daarom is de opname van SRS-ministers in het Federale kabinet mogelijk, maar geenszins zeker.

Bulatovic kondigt nieuwe federale politie en media aan
Bulatovic heeft gezegd te streven naar de oprichting van een uniform Joegoslavisch informatie-systeem en
van een federale instelling voor veiligheidszaken. Volgens Bulatovic zou dit informatiesysteem niet in de
plaats, maar naast de bestaande systemen op deelstaatniveau (Servië en Montenegro) moeten functioneren.
Bulatovic betoont zich de trouwe dienaar van zijn baas, Milosevic. Sinds diens benoeming probeert hij meer
taken en invloed van de deelstaten over te hevelen naar het centrale niveau. Ironisch genoeg heeft Bulatovic
sinds zijn benoeming tot premier eveneens een belang bij dergelijke maatregelen, omdat, indien de invloed
van de deelstaten wordt verminderd (al is het maar relatief), een tegenwicht kan worden geboden aan de
controle van Djukanovic over (primair) de Montenegrijnse bevolking. Wordt Bulatovic zelf opnieuw tot
Montenegrijns president gekozen in de verkiezingen van het komende weekeinde, dan komen deze plannen
natuurlijk weer in een ander daglicht te staan.

Montenegro
Djukanovic bezoekt Moskou
Djukanovic heeft op 22 mei een bliksembezoek gebracht aan de Russische hoofdstad Moskou. Daarbij heeft
hij onder meer een ontmoeting gehad met de Russische minister van Buitenlandse Zaken Primakov.
Djukanovic heeft zich tevreden betoond met de resultaten van de besprekingen. Volgens Djukanovic zelf
heeft de Joegoslavische ambassade in Moskou een (vergeefse) poging gedaan om te verhinderen dat hij
Primakov zou ontmoeten. Het feit dat Rusland bereid is Djukanovic te ontmoeten, is een signaal dat het niet
klakkeloos de zijde van Milosevic kiest in dit interne conflict in Joegoslavië. Hoewel de bewering van
Djukanovic dat de Joegoslavische diplomaten hebben geprobeerd de ontmoeting te verhinderen vooral
propaganda-doeleinden kan dienen, kan deze bewering toch ook een bron van waarheid bevatten.

Incidenten aan vooravond verkiezingen
Op 21 mei heeft een woordvoerder van de partij van Bulatovic gemeld dat de auto van de premier met stenen
is bekogeld na een verkiezingsbijeenkomst. Volgens deze verklaring was de aanval uitgevoerd door
aanhangers van Djukanovic. De Montenegrijnse politie zou niet hebben ingegrepen, maar wél zijn opgetre-
den tegen federale politie-beambten die wilden reageren. Volgens de Montenegrijnse autoriteiten lag de
verantwoordelijkheid bij Bulatovic, die met zijn konvooi een opstopping veroorzaakte en zijn lijfwachten heeft
laten optreden tegen individuen die daartegen protesteerden. Om die reden heeft het Montenegrijnse
Openbaar Ministerie een aanklacht tegen die lijfwachten ingediend. Naar aanleiding van het incident heeft
Bulatovic om bescherming verzocht van de federale politie. De waarheid ligt vermoedelijk ergens in het
midden. Wat uit dit incident blijkt, is dat de spanningen in Montenegro oplopen in de aanloop naar de
presidents- en parlementsverkiezingen van komende zondag. Medestanders van Djukanovic zullen in het
incident een nieuwe indicatie zien dat "Belgrado" de Montenegrijnse autoriteiten niet vertrouwt en mogelijk de
noodtoestand zal uitroepen als de verkiezingen niet het door Milosevic c.s. gewenste resultaat zullen hebben.

Kosovo
Verdeelde reacties op Kosovo-dialoog
Verschillende partijen hebben verdeeld gereageerd op de eerste ontmoeting tussen een delegatie van de
Servische regering (onder leiding van plaatsvervangend premier Markovic) en een van de etnische
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Albanezen onder leiding van een medestander van Rugova, Agani. Het Servische ministerie van Informatie
sprak van een "tolerante atmosfeer", al was ook sprake van "uiteenlopende visies". Er zou zijn afgesproken
dat de delegaties elkaar wekelijks zullen ontmoeten om een politieke oplossing voor de kwestie-Kosovo te
vinden. Beide partijen zullen zich onthouden van verklaringen die het vredesproces schade zouden
berokkenen. Een lid van de delegatie van Agani onderstreepte eveneens dat de standpunten ver uiteenlig-
gen, maar dat de sfeer zo open was als onder die omstandigheden mogelijk is. Een vertegenwoordiger van
de "Nieuwe Democratische Liga voor Kosovo" (een afsplitsing van Rugova's partij) zei dat de onderhandelin-
gen contra-produktief zijn en de Servische "bezetting" van Kosovo bestendigen en zelfs legitimeren. Een
woordvoerder van de Sociaal-Democratische partij van Kosovo sprak van een "farce" die neerkomt op een
"beloning van het optreden van Milosevic". Opmerkelijk was dat een verklaring van de PPK, de grootste rivaal
van Rugova, stelde dat "het begin van de dialoog reeds een politiek succes is" en dat er reden is tot
optimisme. Daarentegen heeft een vertegenwoordiger van de belangrijkste "Servische" partij in Kosovo, de
SPOK, gesteld dat "Joegoslavië Kosovo in de steek heeft gelaten". Ook de SSJ, de politieke partij van de
extreem-nationalistische (ex-)militieleider Arkan, heeft onderstreept dat Servië Kosovo niet zal opgeven.

Zowel Milosevic als Rugova hebben een gok genomen door deze dialoog te starten. De extreem-
nationalistische Serviërs vinden dat aan de Albanezen reeds te veel concessies zijn gedaan en dat de
dialoog een beloning voor terrorisme is. De meer nationalistisch georiënteerde Albanezen beschuldigen
Rugova ervan dat hij met zijn dialoog de Servische onderdrukking van de Albanese meerderheid beloont en
bestendigt. Met name Rugova hoopt blijkbaar een verbetering van de leefomstandigheden in Kosovo te
bewerkstelligen om daarmee zijn critici de wind uit de zeilen te nemen. Mocht zo'n succes uitblijven, dan is
Rugova zijn geloofwaardigheid ten opzichte van zijn achterban volledig kwijt, vermoedelijk ten gunste van de
meer radicale nationalisten, zeker omdat hij gebonden blijft aan het doel van onafhankelijkheid voor Kosovo.
In dat kader valt de opstelling van de PPK op, omdat zij eerder felle kritiek heeft geuit tegen het besluit van
Rugova om onder de huidige omstandigheden te onderhandelen. Hoewel de Servische autoriteiten weten dat
een mislukking van de dialoog kan leiden tot een verdere escalatie van het geweld in Kosovo (en derhalve tot
internationale veroordeling), is er vooralsnog geen reden om aan te nemen dat zij bereid zijn tot ingrijpende
concessies aan Rugova.

Macedonië
UCKzou actief zijn in Macedonië
De minister van Binnenlandse Zaken van Macedonië, Cokrevski, heeft op 20 mei verklaard dat een "afdeling"
van het "Kosovo Bevrijdingsleger" (UCK) in Macedonië actief is. Bovendien stelde hij dat de betreffende
afdeling directe betrekkingen heeft met Pristina en Tirana. Deze uitspraak is zeer opmerkelijk, omdat nog
geen enkele Macedonische politicus de etnische problemen in het land (tussen de Macedonische meerder-
heid en de etnisch-Albanese minderheid) direct gerelateerd heeft aan de problemen in het naburige Kosovo,
of Albanië van directe betrokkenheid heeft beschuldigd. Het is zeker niet uitgesloten dat er UCK-leden of
sympathisanten in Macedonië zijn. De grens met Kosovo is allesbehalve waterdicht en er bestaan nauwe
banden tussen (etnisch-Albanese) verwanten aan weerszijden van de grens, hetgeen overigens ook geldt
voor de grens tussen Albanië en Kosovo. Bovendien heeft de UCK enkele maanden geleden reeds een
communiqué uitgegeven waarin werd aangekondigd dat de "oorlog" zich zou uitbreiden naar de "Albanese"
gebieden in Macedonië. Er is echter geen reden om aan te nemen dat de "Generale Staf' van de UCK, als
die term gerechtvaardigd is, een guerrilla-oorlog voert of wil gaan voeren in zowel Joegoslavië als Macedo-
nië. Evenmin is het redelijk om aan te nemen dat er directe betrokkenheid van de Albanese autoriteiten bij de
activiteiten van de UCK is. Hoewel de kwestie-Kosovo in de Albanese binnenlandse politiek een belangrijke
rol speelt, heeft de regering in Tirana zo veel binnenlandse problemen aan het hoofd (en zo veel belang bij
een goede relatie met het Westen) dat zij zich wel tien keer zal bedenken alvorens openlijke of grootschalige
steun te verlenen aan het UCK. Rest de vraag wat Cokrevski met zijn uitspraak op het oog had. Wellicht is hij
overmand door vrees dat de etnische problemen in Macedonië de autoriteiten boven het hoofd groeien.
Mogelijk is hij aangestoken door het nationalistische virus dat niet alleen onder Macedonische Albanezen,
maar ook onder etnische Macedoniërs de kop steeds hoger opsteekt. Misschien heeft hij de internationale
gemeenschap willen waarschuwen dat grote aandacht voor de regio gewenst blijft. In ieder geval moet
worden vastgesteld dat door dit soort uitspraken de toch al geringe kans op vruchtbare onderhandelingen
tussen de twee grootste bevolkingsgroepen in Macedonië nog verder afneemt.
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