
ille economische hervormingen laten 
alkan van crisis naar crisis hobbelen 

Tot voor kort was Macedonië 
in de ogen van de westerse 
wereld een stabiele factor op 
de Balkan. Inmiddels zegt 
oud-minister Van der Stoel 
dat het land op de rand van 
een burgeroorlog staat, en is 
de NAVO aan het inventari
seren welke bijdrage de lid
staten willen leveren aan een 
operatie 'Essential Harvest'. 
In het Kamerdebat over de 
Balkan heeft de SP gepleit 
voor 'grote terughoudendheid 
bij sturen van gewapende 
troepen', en aandacht voor de 
achterliggende sociaal
economische problemen. 

~ operatie die de NAVO in 
gdachten heeft, houdt in dat er 

JlWJO militairen naar Macedonië 
g,lVall om daar de wapens te ver
:mnelen die door het UCK-M 
@.errillabeweging die streeft 
mar aansluiting bij Albanië) 
rutden ingeleverd. Een voor
waarde voor de militaire missie 
is, dat er eerst een staakt-het
Vllren komt, en een geloofwaar
c~Jg politiek akkoord tussen de 

eedonische Slavische en 
Albanese politieke partijen. Dit 
alMoord (over alle inter-etni
sche kwesties) zou voor het 
UCK-M aanleicling moeten zijn 

de wapens neer te leggen. Voor 
de SP is het een grote vraag of 
men met de huidige politieke in
zet wel tot een betrouwbaar ak
koord kan komen. Het idee is, 
dat de Albanese politieke par
tijen waarmee onderhandeld 
wordt hetzelfde denken of de
zelfde doelen hebben als het 
UCK-M. Het is echter maar zeer 
de vraag, of dat klopt. En welke 
waarde heeft een akkoord tus
sen partijen clie niet zelf direct 
betrokken zijn bij het geweld? 

De Balkannotitie van de rege
ring geeft in de ogen van de SP 

terecht aan dat één van de 
belangrijkste oorzaken van de 
huidige crisis in Macedonië 
gezocht moet worden in de 
gevolgen van het economisch 
hervormingsbeleid. Dat leidt -
ook in de ogen van het kabinet
tot verslechtering van de so
ciaal-economische situatie en 
tot toenemende werkloosheid. 
De kernvraag- niet alleen waar 
het gaat om Macedonië, maar 
in de hele Balkan en ook voor 
veel andere brandhaarden - is 
dan ook waarom het Westen 

aan zijn steun voorwaarden 
blijft verbinden die hiertoe lei
den en die daardoor grote span
ningen onder de bevolking op
roepen . Dat moet veranderen , 
om te voorkomen dat we in de 
Balkan nog vele jaren lang van 
de ene crisis naar de andere 
hobbelen en de roep om gewa
pend ingrijpen steeds blijft 
weerklinken. De sluimerende 
spanningen tussen Servische en 
Hongaarse burgers in de Vojvo
dina zijn daar wellicht al een 
voorteken van. 

Pleidooi voor een 
wapen-importbeleid 

Nederland heeft regels opgesteld over de export van 
wapens. Er mag bijvoorbeeld niet verkocht worden aan 
landen in een spanningsgebied, landen die de mensen
rechten schenden of landen die een veel te groot deel 
van hun inkomen uitgeven aan wapens. De regels worden 
regelmatig heel erg soepel toegepast (Indonesië, Tur
kije), maar ze hebben zeker ook effect. Zou het daarom 
niet verstandig zijn om ook bij de invoer van wapens ver
gelijkbare normen te hanteren? Die vraag legde de SP
fractie in een motie aan de Tweede Kamer voor, naar 
aanleiding van een grote order voor Gill-antitankraketten 
in Israël. De Nederlandse order versterkt immers het mili
tair-industriele complex in Israël en zit daardoor het 
streven naar een vreedzame oplossing van het Midden
Oostenconflict in de weg. Ook de Gili-raketten worden 
regelmatig ingezet bij de beschieting van Palestijnse 
steden. Bovendien is het een verkeerd politiek signaal, 
dat je aan een bepaald land vanwege de aanwezigheid 
van spaning of het niet-respecteren van de mensenrech
ten geen wapens mag verkopen, maar er wel wapens van 
mag aanschaffen. 
Ondanks deze argumenten werd de motie toch door een 
grote meerderheid van de Kamer afgewezen. 
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