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In NRC Handelsblad van l9 ianu-
ari geeft de Britse joumalist Si-
mon Jenkins zijn visie op Kosovo
na de massamoord in het dorpje
Racak. Naar zijn mening hebben
bombardementen weinig zin en
moet worden ingezel op humani-
taire hulp. Dit quasi-wedelieven-
de betoog gaat voorbij aan de cen-
trale oorzáak van de conÍlicten die
zich sinds 1989 in het voormalige
J oegoslavië hebben voorgedaan.
Dat is de nationalistische politiek
van president Milo5evié. Hoewel
ook anderen een kwalijke rol heb-
ben gespeeld, met name de Kro-
atische presideít Tudjman, is het
vooral het beleid van Milolevió
dat heeftgeleid tot een planmatige
en systcmatische inzct van geweld
in achtcreenvolgens Kroatiê, Bos-
nië en Kosovo. Frn oplossing
voor het conflict is alleen mogelijk
alrhij wordt gestopt.

Jenkins houdt echter, evenals
eEh'groot aantal politici, zowel
Mílolevió als het uqr verantwoor-
da\ik voor het geweld.'Hij verwijt
het ugK separatistisch gedrag. Dit
verwijt is niet terecht. Net als eer-
der'in Kroatiê en Bosnië wordt dc
bevolking van Kosovo door hct
optreden van Milolevié ged*on.
gen om te streven naar onaÍhan-
kelijkheid. Het huidige gezag
heeft de Albanese bevolking van
Kosovo al haar rechten ontno-
men, met als uiteindelijke conse-
quentie dat groepen burgers straf-
feloos kunnen worden vermoord.

ln vervolg op zijn neutrale op-
stelling pleit Jenkins voor huma-
nitaire hulp en samenwerking. Hij
tfekt daarbij de vergelijking met
Líbanon Daar was echter sprake
van een gÍoot aantal vergelijkbare
partijen die streefden naar de
machtsposities. ln Kosovo, en
ook eerder in Bosniê, is sprake
van een partij die met een extreem
nationalistische ideologie en een
oyÊrmaat aan geweld de andere
bevolkingsgroepen alle rechten
ontneemt. Beter dan een vergelij-
king met Libanon is dan ook een
vergelijking met Bosnië, waar we
hebben kunnen leren dat een ste-
vige aanpak beter werkt.

Het doelgerichte en óystemati-
sche geweld van Milolevié kan al-
leen worden gestopt met een even
doelgericht en systematisch ant-
woord. De xavo zou moeten be-
sluiten tot militaire acties vanuit
de lucht met als doel de capaciteit
van Milolevió' leger en politie-
eenheden te breken. In vervolg op
luchtacties zal ook een inzet van
grondtroepen nodig zijn. Daar-
naast is een boycot nodig om de
oorlogseconomie van Servië tot
stilstand te brengen en de bevol-
king oorlogsmoe te maken.

Bombardementen moeten wor-
den uitgevoerd tot Milolevié in-
stemt met een oplossing die de
rechten van de Albanese bevol-
king garandeert. De Nederlandse
regering zou in dit verband een
belangrijke rol kunnen spelen
door uit te spreken dat zij, na wat
er nu is gebeurd, het streven naar
onaíhankelijkheid respecteert.
Daarnaast is een stevige inbrcng
in militaire operatics van belang.
Wij hebben in Srebrenica ewarên
dat je met een kleine, zwak bewa-

pende eenheid weinig kunt begin-
nen. en er alleen iets bereikt kan
worden met een gezamenlijke, ste-
vige en krachtdadige inzet.

Als er nu niets gebeuí, zullen
de eenheden van MiloSevió vcr-
dergaan met hun systematische
gewcld. Racak zal dan niet de
laatste plaats zijn waar zij een
massamooÍd begaan.,Als Milole-
vió nie! wordt gestopt, wacht Ko-
sovo e€n groot menselijk drama.
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