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Macedonië

Inleiding
Bijgevoegde informatie bevat elementen die voldoende waarschijnlijk zijn om de
ontwikkelingen in dat deel van de Balkan de komende tijd met belangstelling te volgen.
In de media wordt over deze regio in algemene zin een beeld geschetst van een regering die
zich uitput in positieve bedoelingen en goede voornemens. De praktijk van alle dag blijkt toch
aan te geven dat het op locaal niveau onrustig is. Deze discrepantie en het gegeven dat de
MID een eigen verantwoordelijkheid heeft inzaketiidiaewaarschuwing, illustreert voor de
MID de noodzaak de hieronder gevoegde^^Jj^JJ^^informatie binnen afzienbare tijd
ook uit andere invalshoeken aan een nader onderzoek te onderwerpen.

Dit bericht bewijst wederom het relatieve belang van HUMINT,

Macedonië: etnische spanningen lopen op
Î ^̂ HiHil̂ ^Hî B̂ de etnische spanningejiiriJVIacedoniëJijken pp te jopen. De
etnische Albanezen achten zich steeds sterker gediscrimineerd door de Macedonische
autoriteiten. Het wapenbezit onder de Albanezen is hoog; onder meer vindt aanvoer plaats
uit Iran, Turkije, Albanië en Kosovo. Het feit dat de Kosovo-Albanezen een hoge mate van
autonomie bezitten, roept het verlangen naar soortgelijke concessies in Macedonië op. Er
zijn aanwijzingen dat, als de situatie niet ingrijpend verbetert, de Macedonische Albanezen
binnen twee jaar de wapens zullen opnemen om verbetering van hun situatie af te dwingen.
Daartoe zouden reeds gedetailleerde plannen bestaan, die door de Albanezen zelf als reëel
en haalbaar worden beoordeeld. Er zou in die plannen worden uitgegaan van gewapende
bijstand vanuit Albanië en Kosovo met als uiteindelijke doel een verdeling van FYROM in
drie delen. Het westelijke deel, met inbegrip van de steden Skopje en Tetovo, zou aan de
Albanezen toevallen en het zuidelijk deel tussen Strumica en Bitola aan Griekenland komen.
De rest zou Macedonisch blijven, al wordt in de betreffende berichten ook een verband
gelegd met de vorming van een Groot-Servische staat.


