
Recent geweld illustreert failliet NAVO-oplossing do voert. In de discussie over 
een eigen Europese defensie 
vreest de VS voor het verLies 
van haar hegemonie over veilig

heictsvraags tukken in Europa en 
de rol van de NAVO hieri n. 

Een jaar na de oorlog 
is de vrede De VN - die met haar politie

macht eigenlijk verantwoorde
lijk is voor rust en orde in Mitro
vica - wordt voor de zoveelste 

maal gemarginali seerd . Van de 
beloofde 5000 po li tieagenten 
zijn er nog maar 2000 in Kosovo 
gestationeerd. Nederl and levert 
om precies te zij n één agent aan 
de VN-macht in Kosovo. Met 
zo' n gebrek aan middelen kan 
de VN haar opdracht niet waar
maken en wordt ze daarmee -
na het passeren van de Veilig
heidsraad bij de oorlog van vo
ri g jaar - voor de tweede maal 

opzij geschoven en eveneens als 
incom petent afgeschilderd . 

nog ver weg in Kosovo 
Kosovska Mitrovica , een stad in het 

... noorden van Kosovo bij de grens met 
Servië , is de laatste weken promi
nent in het nieuws. En terecht, want 
hier wordt een belangrijk deel van het 
Kosovo-probleem in een notendop 
duidel ijk. De berichtgeving is echter 
vee lal gericht op de incidenten en 

minder op de analyse. In Spanning probeert buiten
landmedewerker Johan van den Hout van het 
P-team daar wat aan te doen met dit verhaal. 

Mitrov ica wordt gescheiden 
door een rivier waar van ten 
noorden vooral Serviërs wonen 
en ten zuiden Albanezen. De 
brug tussen beide delen is al 
maandenlang toneel van strijd. 

Albanezen eisen toegang tot het 
noorden, waar een deel van hen 
oorspronkelij k vandaan komt. 
De Serviërs, bang voor aansla
gen, verzetten zich hi ertegen. 
Onlangs raakten 13 Franse 
KFOR-soldaten en tienta ll en 
burgers gewond toen tijdens een 
demonstrati e enkele handgrana
ten werden geworpen . De eerste 
conclusie Li gt voor de hand . Als 
Mi trovica model staat voor Ko
sovo, dan is de mul ti-etni sche, 
clemocrati che samenleving -

het politieke doel van de NAVO
oorlog - defi nitief failli et. Het 
leehts symbo li sch ontwapende 

UCK heeft geenszins afs tand 
genomen van haar poli tieke eis 
voor een onatl1ankelijk Kosovo. 

Vorig jaar al li eten Albanese 
commandanten weten desnoods 
tegen de NAVO te zu llen vech
ten om dat te bere iken. Na de 
Serviërs beschouwen nu ook de 
Albanezen de NAVO als een be
zettingsmacht. De spanningen 
in Mitrov ica zijn overigens niet 
recent ontstaan. Al in juni (twee 
weken na het beëindigen van de 
oorlog) had KFOR grote moeite 
een grote groep Albanezen te 
verhinderen Noord-Mitrovica 
binnen te trekken. 

Dat KFOR niet in staat is geble
ken een einde te maken aan de 
gewelddadigheden, tekent het 

failliet van de ambitie om met 
militaire middelen vrede af te 
dwingen. Maar in pl aats van di t 

in te zien, beperkt de NAVO 
zich ertoe M il osev ic alle schuld 
van de spanningen in de schoe
nen te schuiven. En wellicht 

hebben zowel Servië als het 

UCK- ieder met hun e igen mo
tieven- baat bij onrust in het ge
bied, maar dat is dan toch vooral 
de reali teit waarin geopereerd 
moet worden. Albanese rebe llen 
stoken het nati onali st ische vuur
tje op in overwegend Albanese 
dorpen vl ak over de grens in 
Servië; een tactiek di e herinnert 
aan de herfst van 1998 in Ko

sovo. Servië reageert voot·als

nog terughoudend maar stuurt 

(althans volgens de NAVO) wel 
al extra troepen naar het gebied. 
Het ziet er dus niet naar uit dat 
de problemen snel opgelost 
zu llen worden. Integendeel, een 
escalatie naar Servië dreigt. 
Daarnaast tekent zich ook 
steeds scherper een tegenstel

ling af tussen de VS en de Euro
pese NAVO-leden. Ameri ka 
doet er alles aan de Europeanen 
als incompetent af te schilderen 
en gebrui kt daarbij de omstan
digheid dat Mitrovica in de zone 
li gt waar Frankrijk het comman-

Mitrov ica is de 'hot spot' in Ko
sovo. Van alle betrokken par
tij en liggen hier de zenuwen 
open. Wat steeds 'de ' internatio
nale gemeenschap heet, is een 
coali tie van versebillende lan
den met verschillende agenda's. 

Ook de ambities van Servië en 
het UCK zijn door de oorl og 
niet per se veranderd . Mitrov ica 
is al met al een toetssteen van
waar verschill ende wegen naar 
verschillende mislu kkingen 
kunnen leiden. 

De laatste oorlog 
De laatste oorlog heet het boek dat Jan Marijnissen 
en Karel Glasstra van Loon geschreven hebben 

over de oorlog van 1999 in Kosovo. Het boek bevat 
de weerslag van gesprekken met onder andere 
Lord Carrington , Rob de Wijk, Noam Chomsky en 
Hans van den Broek en een essay van de schrijvers . 
Het ligt in de boekwinkels vanaf 25 april en kost f 29,90. 
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