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Conclusie/vooruitzicht
Er is sprake van nieuwe spanningen tussen de internationale gemeenschap en de Bosnische Serviërs.
Dezen zien het optreden van de NAVO in Joegoslavië en Bosniö-Hcr/.cgovina ais uitingen van
partijdigheid.

Er is nog steeds geen enkel uitzicht op een vreedzame oplossing voor het Kosovo-conflict. De kans op
verdere escalatie blijft nadrukkelijk aanwezig.

Bosnië-Herzegovina
Ontmoeting tussen Bicakcic en Dodik
De premiers van de Moslim/Kroatische Federatie (MKF) en de Bosnisch-Scrvischc republiek (RS).
Bicakcic rcsp. Dodik. hebben eind vorige weck een ontmoeting gehad. Daarbij zijn onder andere de
vluchtclingensitualic en eventuele economische samenwerking aan de orde gekomen. Bicakcic benadrukte
nict-geautoriscerde afloop dat Bosnic-Hcrzcgovina niet kan worden genegeerd terwijl de internationale
gemeenschap /.ich bezighoudt met andere landen in de regio die worden overspoeld door vluchtelingen.
Geld dal voor Bosnic-Hcr/.cgovina bestemd is. moet ook aan Bosnië-Hcrzcgovina besteed worden. Dodik
zei dat het niet de tijd is om opruiende uitspraken te doen. maar dal de komst van vluchtelingen uit
Joegoslavië voor problemen zorgt.

Politici uil beide entiteiten realiseren zich dat de aandacht die aan de kwestic-Kosovo wordt besteed, ten
koste kan gaan van de aandacht van de internationale gemeenschap voor de problemen in Bosnic-
Hcrz.cgovina. Zeker in een periode waar in het vredesproces een cruciale (slagnatic-)fasc doormaakt, kan
dat funest zijn. Dodik en Bicakcic zijn kennelijk vooral bevreesd voor het terugdraaien van economische
steun, maar ook het gebrek aan politieke aandacht kan de definitieve doodssteek voor het vredesproces
betekenen.
Voor Dodik betekent de ontmoeting met Bicakcic tevens een poging zijn interne en internationale aanzien
op te krikken. Dat kan evenwel contra-productief uitpakken, omdat hij in de RS toch al gezien wordt als
een lakei van de internationale gemeenschap

Moslim/Kroatische Federatie (MKF)
MKF-parlement ratificeert SPB
Het parlement van de MKF heeft het verdrag omtrent speciale parallelle betrekkingen (SPB) tussen de
Federatie en Kroatië geratificeerd. Dat gebeurde nici-gcaulorisccrdc een vlammend betoog van
assistent-HV Klein, die stelde dat ratificatie de weg vr i jmaakt voor nieuwe economische groei. De
discussie in het parlement nam veel tijd in beslag, maar uiteindelijk heeft toch een meerderheid van het
parlement het SPB aanvaard. Van de zijde van de Moslims is in het verleden voortdurend de vrees



uitgesproken dat SPB de Kroatische invloed op de Bosnische binnenlandse situatie consolideert en in
zekere /.in legitimeert. Om die reden was de animo om
hel verdrag te ratificeren, uitermate klein. Dal de Mosliin-mecrdcrhcid zich toch bij ratificering heeft
neergelegd, heeft een aantal redenen. Allereerst is er de internationale druk. die voor een belangrijk deel
verband houdt met de behoefte van de internationale gemeenschap aan tenminste optische voortgang in
het vredesproces. Het feit dat de betrekkingen Lussen Kroatië en met name de Verenigde Staten, die tol
voor kort felle kritiek hadden op het Kroatische beleid ten opzichte van met name Bosnic-Herzcgovina. de
afgelopen weken aanzienlijk zijn verbeterd. zal ook de wens van de Moslims om SPB te blijven afwijzen,
niet hebben vergroot. Tenslotte is ook niet uitgesloten dat het verdrag inderdaad tol enige economische
groei zal
leiden, niet in de laatste plaats omdat SPB gekoppeld is aan een overeenkomst omtrent gezamenlijk
gebruik van de Kroatische haven PIocc. Hel zal echter moeilijk zijn om een Bosnische Moslim te vinden
die zich. ook nict-geautorisecrdc het ratificeren van het verdrag, enige illusie zal maken over bijstelling in
positieve zin van het Kroatische beleid (en opzichte van Bosnic-Hcrzcgovina of. in samenhang daarmee.
van de obstructieve opstelling van de Bosnische Kroaten ten aanzien van intcr-clnischc samenwerking in
de MKF.

Bosnisch-Servische republiek (RS)
Nieuwe confrontatie SRS/HV op komst.
Hel bcslinir van de cxlrccm-nationalistischc SRS. de partij van de onlangs ontslagen RS-president
Poplascn. heeft geweigerd in Ie stemmen met de eis van HV Westendorp dat de voorzitter van het
hoofdbestuur van de partij . Blagojcvic. moet aftreden. Westendorp had die eis gcsleld omdat Blagojcvic
weigert te aanvaarden dat Wcstcndorps besluit van vorige maand om Poplascn Ie ontslaan, rechtmatig is.
De Secretaris-Generaal van de SRS. Tadic. heeft onderstreept dat de partij als een man achter Blagqjevic
staal. De eis van Westendorp is een nieuwe indicatie dat de SRS de voormalige regeringspartij (en
coalitiepartner van de SRS) SDS heeft afgelost als hoofddoelwit van de internationale gemeenschap en
hoofdbcwoner van het verdomhoekje. Inderdaad is het verzet tegen de politiek van de internationale
gemeenschap in zowel de RS als Joegoslavië bij de SRS sterk geprofileerd, maar als Westendorp iedereen
die z i jn opstelling bekritiseert zou moeten ontslaan, dan zou de gehele Bosnisch-Servische top aan
chronische onderbezetting lijden. Daarbij speelt een voorname rol het feit dat vrijwel alle Serviërs, en in
zekere zin op goede gronden, de internationale gemeenschap in beide genoemde probleemgebieden van
een partijdige opstelling verdenkt, en uiteraard tegen de Serviërs. Hel heeft er alle schijn van dat
Westendorp een mikpunt zoekt (en in de SRS denkt te hebben gevonden) om zijn onvrede met de gang
van zaken in hel vredesproces (c uilen. Hij ziet daarbij wellicht over het hoofd dat het juist in de huidige
omstandigheden averechts kan werken om de part i j die zegt wal vele Serviërs denken, aan de schandpaal
te nagelen.

Gemeenteraad Srebrenica spoedig bijeen
Volgens een bekendmaking van OHR zal op korte termijn de constituerende vergadering van de
gemeenteraad van Srebrenica plaatsvinden. De raad bestaat op papier uit 24 vertegenwoordigers van de
belangrijkste Moslim-partij KCDBiH. 12 van de SDS. 8 van de SRS en EEN onafhankelijke kandidaat
een Moslim. Omdat OHR echter de drie partijen EEN kandidaat in mindering heeft gebracht omdat zij
weigerden samen te werken, zal de raad uit 42 leden bestaan. Hoewel de gemeenteraadsverkiezingen reeds
m september 1997 zijn gehouden, is het tol op heden onmogelijk gebleken een zitting van de raad van
Srebrenica Ie houden.
Dat hield vooral verband met het feit dat Srebrenica de enige stad in de RS is waar de KCDBiH de
absolute meerderheid behaalde. Het heeft OHR veel diplomatiek werk gekost om alle partijen Ie laten
instemmen met dat resultaat, en dus met een raadszitting, Nu dit gelukt is. lijkt het erop dat Srebrenica de
enige stad in de RS zal norden waar een Moslim tot burgemeester wordt gekozen. Overigens moet worden
onderstreept dat de recente ontwikkelingen in de RS en de NAVO-aanvallen op Joegoslavië naar alle



waarschi jnl i jkheid de bereidheid van de Bosnische Serviërs om met de internationale gemeenschap samen
te werken, niet vergroot hebben. Daarom is hel nog allerminst zeker of de raad -'überhaupt bijeen /.ai
komen, iaat staat dat de vergadering een vruchtbaar resultaat /al hebben.

Televisie-stafion van Karadzic uit de lucht gehaald
De onafhankelijke mcdia-comniissic ( I M C ) . een door de OHR m het leven geroepen instel l ing die erop
moet toc/.icn dat de Bosnische media /.ich houden aan het vredesproces, heeft besloten hel
televisie-programma kanaa l S verboden nog uit te /.enden. Aanleiding was het feit dat Kanaal S had
opgeroepen tot deelname aan een demonstratie tegen de NAVO-aanvallen in Joegoslavië. Die
aankondiging zou in de visie van IMC een gevaar hebben opgeleverd voor de veiligheid en rust in de RS.
Bovendien zou Kanaal S stelselmatig
partijgebonden proclamaties uitzenden. Inmiddels heeft het bestuur van Kanaa l S bekend gemaakt dat zij
het recht van de IMC niet erkent en alleen door het Bosmsch-Scrvische ministerie van Informatie uit de
lucht kan worden gehaald.

Kanaal S is opgericht door de eerste president van de RS. Karadzic. en staat naar alle waarschijnlijkheid
nog steeds onder controle van diens familie. In ieder geval is Kanaal S nog steeds een spreekbuis van de
meer nationalistische stromingen in de RS. zoals die zijn vertegenwoordigd in de SDS en SRS. Dal lijkt
echter niet voldoende om de door de IMC genomen stap te legitimeren. Ook de oproep tot deelname aan
een demonstratie l i jk t onvoldoende om hel onderdrukken van een signaal te legitimeren: als dat de
handelwijze van de IMC. en dus van de OHR. wordt, zou het opvallend stil worden in de Bosnische ether.
Vele Serviërs /.uilen de stap van de IMC zien als een nieuwe provocatie aan het adres van de meer
nationalistische Bosnische Serviërs: het zal hen niet moeilijk vallen een verband te zien met het recente
opblazen van een stukje spoorweg in het oosten van de RS. het ontslag van Poplascn (SRS!) de recente
beslissing om de stad Brcko aan het exclusieve bestuur van de RS te onttrekken, en de NAVO-aanvallen
op Joegoslavië. De beslissing van de IMC zal door de Serviërs, ongeacht van welke politieke signatuur,
worden beschouwd als een provocatie van de kant van de internationale gemeenschap. Mocht dat de
bedoeling van die internationale gemeenschap zijn. dan zou zij b i jna niet beter kunnen optreden clan zij
momenteel doel.

Joegoslavië
Kosovo
UCK onder politieke druk
Er /ijn aanwijzingen dat de Albanese regering leden van het Kosovo Bcvrijdingslcgcr (UCK) onder druk
zet om toenadering te zoeken tot leden van de LDK. de partij van de schaduwprcsident van Kosovo.
Rugova. en van schadmvpremicr Bukoshi. Inmiddels zou er al een ontmoeting hebben plaatsgevonden
tussen vertegenwoordigers van beide stromingen. Bovendien heeft UCK-lcider en kandidaat-premier
Thaci eens te meer onderstreept dat en ruimte is voor LDK-vcrtcgemvoordigcrs in de onlangs door hem
gevormde regering. Er bestaan reeds lange tijd wrijvingen tussen de traditionele politieke
vertegenwoordigers van de Kosovo-Albancz.cn. primair Rugova en Bukoshi. en het pas vrij recentelijk in
de openbaarheid getreden UCK.
Beiden betwisten elkaar het recht de legitieme vertegenwoordiger van de Kosovo-Albanezen te zijn. De
verdeeldheid was ten tijde van de onderhandelingen in Rambouillel terzijde gezet om de Serviërs geen
gelegenheid te bieden in te spelen op onderlinge verdeeldheid, maar de kwestie is feitelijk niet opgelost.
Thaci heeft eerder deze maand aangeboden leden van cic LDK in /ij n regering op te nemen, maar Bukoshi
had dat geweigerd en zelfs het voornemen geuit een alternatief UCK aan de door hemzelf geleide regering
toe (c voegen. Kennelijk proberen de autoriteiten in Albanië de politieke verdeeldheid onder de
Kosovo-Albnnc/.en te verminderen, daartoe vermoedelijk mede aangezet door de internationale
gemeenschap die het liefste zaken wil doen met een eenduidige leiding. Gezien de politieke en
economische belangen die bij de onderlinge verdeeldheid een rol spelen, is hel echter uitermate



twijfelachtig of deze pleidooien succes /uilen hebben.

Colien verwacht nederlaag VJ
Naar verluidt heeft de Amerikaanse minister van Defensie Cohcn gesteld dat het doel van de
NAVO-aanvallen op Joegoslavië is de VJ zodanig te ver/wakken dat /.ij kwetsbaar worden voor een
steeds sterker wordend UCK. Nict-geautorisccrdc verloop van tijd /.ou dit leger in slaat /.ijn de VJ te
verslaan. Overigens weersprak Cohcn speculaties dal de VS hel UCK /.ou gaan bewapenen. Bovendien
/.ou ook de onafhankelijkheid van Kosovo niet bespreekbaar z i jn . Hoewel de laatste twee uitspraken van
Cohcn in overeenstemming zi jn met de tot nu toe geformuleerde doelstellingen van de NAVO. verlegt hij
met z i j n eerste bewering (indien die inderdaad ju i s t geciteerd is) enkele belangrijke accenten. Zo kan zijn
u i t spraak worden gezien als een indicatie dat de Amerikaanse regering in de machtsstrijd tussen de
tradi t ionele schadmvrcgcring-Bukoshi en het UCK de kant van laatstgenoemde pa r t i j kiest. Dat is
opmerkelijk, omdat de recente Servisch/Joegoslavische offensieven de gevechtskracht van het UCK
aanzienl i jk hebben gereduceerd. Bovendien was een van de grondbeginselen van het akkoord van
Ramboui l lc t de dcmilitarisering van Kosovo. Dat zou niet alleen de terugtrekking van Servische en
Joegoslavische eenheden uil de provincie inhouden, maar ook de ontwapening van het UCK en andere
Albanese gewapende groeperingen. Hoewel het UCK de ontwcrp-tckst van Rambouillct heeft
ondertekend, was er met name in de lagere echelons veel bezwaar tegen een eventuele ontwapening.
Overigens is het slcccls onwaarschijnlijker dat Rambouillct ooit nog uitgevoerd /al worden. Beide partijen
hadden reeds bij voorbaat bezwaren tegen kernaspcclcn van dat verdrag, en de weerzin tegen
samenwerking zal de laatste weken alleen maar gegroeid zi jn. Hel is dan ook in de praktijk, in weerwil van
de woorden van Cohcn. uiterst moeilijk om zich een voorstelling te maken van een Kosovo waarin het
UCK. gewapend en wel. de dienst zou uitmaken, maar dat toch deel zou blijven uitmaken van Joegoslavië.

Joegoslavië bereid tot totale oorlog
Opperbevelhebber Pavkovic van het Joegoslavische Derde Leger, dat onder meer Kosovo als inzetgebied
heeft, heeft verklaard dat voorbereidingen zijn getroffen voor een totale oorlog als de NAVO met
grondtroepen zou interveniëren in Kosovo. Hij zei dat alleen in Kosovo reeds 150.000 gewapende
personen aanwezig zijn. die de NAVO grote vcrlic7.cn zou kunnen toebrengen. Dergelijke uitspraken zijn
vanzelfsprekend primair bedoeld voor de eigen achterban en beogen het moreel van het leger en de
burgerbevolking hoog te houden. Hoewel echter het door Pavkovic genoemde aantal vermoedelijk te hoog
is. li jdt het weinig twijfel dat de etnische Serviërs (ongeveer 100.000 personen), bijgestaan door het
Joegoslavische leger en de Servische politie, inderdaad in staat /.ouden z i jn een vuist te maken tegen een
eventuele NAVO-invasie in Kosovo. Aangezien vele Kosovo-Scrvicrs reeds in een zeer vroeg stadium
burgerwachten hebben gevormd en daarbi j steun (ook in de vorm van wapens) hebben ontvangen van hel
leger, zou een eventuele NAVO-macht in Kosovo zich in een soortgelijke positie kunnen gaan bevinden
als het Joegoslavische leger (VJ ) momenteel: namelijk m een guerrilla-oorlog legen een vijandige
burgerbevolking.

Joegoslavisch officier krijgsgevangen
In Kosovo is vorige week een VJ-officicr door leden van het UCK gevangengenomen. Hij is overgebracht
naar Albanië en overgedragen aan Amerikaans militair personeel. De betrokken officier zou door de VS
als krijgsgevangene worden beschouwd. De/.c melding is in meerdere opzichten opmerkelijk. Ten eerste
wordt door hel UCK vrijwel openlijk toegegeven dal er sprake is van betrekkingen met Albanië, al was het
alleen maar in de vorm van grensoverschrijdende activiteiten. Bovendien wordt toegegeven dat er
betrekkingen bestaan tussen het UCK en Amerikaans mi l i ta i r personeel. Maar hel moest opmerkelijke is
de status van de betrokken VJ-mililair. Formeel wordt door de NAVO nog steeds volgehouden dat
Kosovo deel is en moet blijven van Joegoslavië. Ook is formeel geen oorlogsverklaring aan Joegoslavië



gegeven. Daarmee is het vrijwel uitgesloten dat de VJ-olTicicr een krijgsgevangene is. Alleen wanneer men
Kosovo als onafhankelijk gebied, of de NAVO als in oorlog met Joegoslavië beschouwt, kan van
krijgsgevangenschap sprake /.ijn. Vermoedelijk hoopt de Amerikaanse regering een tegenwicht te bieden
tegen het vasthouden door Joegoslavië van drie Amerikaanse mil i tairen die eerder dc/.c maand in
VJ-handcn /.ijn gevallen, waarbij nog steeds onduidelijk is of /ij /ich op Jocgoslavisch dan wel
Maccdonisch grondgebied bevonden. Ook de/.c mili tairen worden door Joegoslavië als krijgsgevangenen
beschouwd.

UCK oefent openlijk in Kukes
Uit een melding van de ECMM blijkt dat het UCK openlijk nieuwe rekruten opleidt op een
fabriekscomplex in de noord-Albanese stad Ktikcs. Volgens de melding is de t r a in ing vooral gericht op het
voeren van een guerrilla-oorlog in woongebieden. Albanië had reeds sinds hel begin van de onlusten in
Kosovo diepe sympathie voor de Kosovo-Atbanczcn in het algemeen en het UCK in het bij/onder. Zonder
enige twi j fe l is er van Albanese zijde reeds lange t i jd clandestiene steun geleverd aan het UCK. al is als
gevolg van de chaotische situatie in met name noord-Albanic niet al t i jd duidel i jk in hoeverre dc/.c steun
werd gesanctioneerd door lokale, regionale en nationale autoriteiten. Sinds de komst van grote aantallen
Kosovo-Albancsc vluchtelingen naar noord-Albanic l i j k t de steun echter toegenomen en in ieder geval
openlijker te worden verleend dan voorheen. De oefeningen in Kukcs /ijn daarvan een i l lustrat ie . Dat kan
in toenemende male leiden lot schendingen van het Albanese grondgebied door leden van de
Joegoslavische strijdkrachten (VJ). die met lede ogen aan/icn hoc het noord-Albanese grondgebied wordt
gebruikt voor het concentreren van UCK-ccnheden en als basis voor nieuwe infi l trat ies in Kosovo. Als
wordt aangenomen dat de Albanese autoriteiten de/e activiteiten van het UCK gedogen (en wellicht
steunen) dan x.ou dat kunnen worden gc/.icn als een indicatie dat dit gebeurt met instemming van de
internat ionale gemeenschap. Aangc/.icn Albanië voor het behoud van het beetje s tabi l i te i t dat nog rest
afhankeli jk is van steun van die internationale gemeenschap, /al het land niet openlijk samenwerken met
ontwikkelingen die het buitenland afkeurt.

Kosovo-Albanezen zouden zelf huizen in brand steken
Uit verklaringen van elnisch-Albancsc vluchtelingen, die worden geciteerd door Joegoslavische media, is
op te maken dat in sommige gevallen woonhui/cn van etnische Albanc/.cn in brand zijn gestoken door
leden van het UCK en andere Albanese gewapende groeperingen. Het 7,011 daarbij gaan om
strafmaatregelen tegen personen die geen steun wilden verlenen aan het UCK. Het feit dat dergelijke
meldingen uit Joegoslavische bron stammen, komt hun geloofwaardigheid niet ten goede. Hoewel het
vrijwel onmogelijk is om een gedetailleerd beeld van de situatie in Kosovo te krijgen, lijdt het weinig
twi j fe l dal het merendeel van de misdaden aldaar door Serviërs wordt gepleegd. Dat neemt echter niet weg
dat de bovengenoemde berichten een kern van waarheid kunnen bevallen. Eerder waren er al indicaties dat
het UCK ook tegen Albanc/.cn geweld gebruikte om collaboratie met de Serviërs, of non-collaboratie niet
het UCK. a f te straffen.

Montenegro
Nieuwe wrijvingen tussen Montenegro en Federatie
De Montcncgnjnsc vicc-prcmicr Kilibarda heeft een oproep gekregen om voor ccn militaire rechtbank te
verschijnen vanwege zijn eerdere pleidooi aan Monlcncgnjnsc reservisten om geen gehoor te geven aan
een militaire oproep. Kil ibarda heeft de dagvaarding geweigerd en heeft zich onder bescherming van de
Monlcncgrijnse politie geplaatst. Zelfs de partij van federaal premier Bulalovic (SNP). de grote r ivaal van
de Montencgrijnsc regeringspartij DPS. heeft de oproep van de m i l i t a i r e rechtbank onrechtmatig genoemd,
Een andere Montencgrijnsc vicc-premier. Bur/an, heeft de VJ ervan beschuldigd Montenegro b i j de oorlog
in Kosovo te willen betrekken door op overvliegende NAVO-vlicgluigcn te schieten. Inmiddels heeft het
opperbevel over het Joegoslavische Tweede Leger, dat onder meer verantwoordelijk is voor de
verdediging van Montenegro, met ccn verwijzing naar de feitelijke oorlogstoestand geëist dal buitenlandse



correspondenten een accreditatie b i j de VJ moeten aam ragen om legaal hun \vcrk te kunnen doen. Daarbij
\vcrd expliciet gesteld dat via de grcnsovcrgang met Kroatië bij Dcbeli Brijcg illegaal journalisten het land
binnenkomen. In een reactie heeft de Montcncgnjnsc regering gesteld dat alle vertegenwoordigers van de
buitenlandse media in Montenegro hun werk doen in overeenstemming met de Montcncgrijnse
mediawetgeving, en derhalve legaal.

In vrijwel alle opzichten lijkt het optreden van het leger meer in overeenstemming met relevante wetgeving
dan dat van Montenegro. De dagvaarding van Kilibarda is verklaarbaar, omdat in vrijwel ieder land ter
wereld een oproep van een politicus om /ich te onttrekken aan mi l i t a i re dienstplicht als een illegale daad
zal worden beschouwd. Met zijn weigering om te verschijnen overschrijdt Kilibarda dus clc wet. Ook in het
dispuut over clc accreditatie is het begrijpelijk dat de VJ inzicht wil hebben van de activiteiten van
buitenlandse correspondenten in oorlogsgebied. Het beschieten van NAVO-vliegtuigen is verklaarbaar als
men u i tgaa t van de soevereiniteit en territoriale coherentie van Joegoslavië. Dat is echter precies waar de
schoen wringt bij vele Montcncgrijnse politici, en met name Kilibarda. Hij is in de Montcncgrijnsc
regering de meest uitgesproken voorstander van afscheiding van Montenegro. Gaat men daarvan uit. clan
is de wrijving lussen het federale en het Montcncgrijnsc gc/.ag verklaarbaar. De Joegoslavische (federale)
autoriteiten, met inbegrip van het leger, zien de huidige Montcncgrijnsc top als verraders van de federale
zaak en potentiële bondgenoten van de vijand, de NAVO. Voor een deel is die indruk juist, al moet
worden opgemerkt dat vele Montcncgrijncn. onder wie ook president Djukanovic. de indruk van
separatisme willen vermijden. Sterker nog. juist Djukanovic kenmerkt 7,ich dezer dagen door een
opmerkelijke terughoudendheid ten aanzien van de Federatie. Desondanks kunnen incidenten als de
bovengenoemde de sfeer tussen beide Joegoslavische dcclrcpublieken verder vergiftigen en de basis
leggen voor een latere afscheiding van Montenegro.

Macedonië
Macedonië bevreesd voor activiteiten UCK
Functionarissen van het Maccdonischc ministerie van Binnenlandse Zaken hebben verklaard in het westen
van het land een wapenopslagplaats van het UCK (c hebben gevonden. Daarbij /ouden twee personen,
vermoedelijk UCK-lecicn. zijn gearresteerd. Minister van Binnenlandse Zaken Trojanov heeft verslag
uitgebracht aan onder meer de NAVO en VN-organisalics. Daarbij stelde hij dat het UCK een duidelijke
dcstabiliscringspolilick ten aan/.icn van Macedonië voert. Hij stelde dat Macedonië alles in het werk zal
stellen om te voorkomen dat het UCK de stabiliteit van Macedonië ondergraaft en vcr/,ocht de
internationale gemeenschap zich daarbij aan te sluiten. Anders dan Albanië, dat zich volledig bij de
Koscn o-AIbancsc zaak aansluit, koestert Macedonië een diep wantrouwen jegens het UCK. Dat is
verklaarbaar uit de etnische spanningen in Macedonië zelf. waar een Albanese minderheid ( '1/3 van de
bevolking) zich gediscrimineerd acht en aandringt op minimaal meer autonomie, alsmede met de druk die
de komst van vele (Albanese!) vluchtelingen op de binnenlandse economische en sociale situatie in het
toch al fragiele Macedonië uitoefent. Maar clc vrees voor destabiliserende activiteiten van UCK-zijdc is
vooral gebaseerd op het feit dat het UCK zelf enkele maanden geleden met veel bombarie had
aangekondigd een tweede front te openen in (de Albanese delen van) Macedonië. De Macedonische
overheden zullen clc activiteiten van UCK-lcdcn onder de gevluchte Kosovo-Albanczen en de gevonden
wapcnvoorraad zien als indicaties dat het hierbij niet alleen (meer) om verbale dreigingen gaat Macedonië
heeft alle reden om de activiteiten van het UCK met argusogen te bekijken en met alle beschikbare
middelen tegen te gaan.


