
V
eel politici enwetenschap-
pers in hetWesten hebben
nog steeds een te naïeve visie
op de situatie in Oekraïne.

Model hiervoor staat Ivan Krastev, di-
recteur van het Centre for Liberal
Strategies in Sofia. In de Volkskrant

verscheen (op 26 feb.) een artikel van
Krastev en StephenHolmes. Hun
visie is dat Poetin na de annexatie
van de Krimgeen strategische inte-
ressemeer heeft in het beheersen
vanOost-Oekraïne. Tegelijk stellen
Krastev enHolmeswél dat het Poe-
tins doel is omhet gebied van de Sov-
jet-Unie (zonder de Baltische staten)
in de Russische invloedssfeer te laten
blijven.

Dat is wel degelijk een strategisch
doel! Poetin zal dit doel in Oekraïne
niet bereiken, want Kiev laat zich niet
meer schikken in de rol van vazal-
staat van Rusland. Daarvoor is er te
veel gebeurd. Voor Poetin reden om
inOekraïnewanorde te veroorzaken,
maar vooral om zo veelmogelijk in-
vloedssfeer te behouden. Hij wil dus
niet alleenmaar hetWesten een lesje
leren, zoals Krastev c.s. stellen. Dan
had hij kunnen volstaanmet de an-
nexatie van de Krim.

Uit het feit dat de bewapening van
de separatisten de afgelopenmaan-
den sterk is opgevoerd - en uit hetmi-
litaire offensief dat daarop volgde -
blijkt dat de ambities verder reiken.
Omde strategische positie ten op-
zichte van een onafhankelijk opere-
rendOekraïne te verstevigen, is voor
Poetin het creëren van een robuuste
vazalstaat in Oost-Oekraïne van be-
lang. Het huidige separatistengebied
voldoet niet aan die ambitie. Eerder
zal het doel zijn een vazalstaat die
een gebied omvatmet een grens die
ook Charkov omvat, deels tot aan de
rivier de Dnjepr loopt, en dan naar
Henichesk, waar een landverbinding
met de Krim zou ontstaan.

In de ogen van demachtspoliticus
Poetin, die heeft latenmerken dat hij
het oude Sovjet-rijk zo veelmogelijk
wil herstellen, zijn de binnen dit ge-
bied gelegen steden Charkov enMa-
rioepol en de toegang tot de Krim
parels aan de kroon (net als Do-
netsk).
Marioepol heeft al vaker onder

vuur gelegen en zoals bekend zijn er
onlangs in Charkov aanslagen ge-
pleegd. Helaas heeft de praktijk uit-
gewezen dat het huidige bestand
geen garantie biedt dat de separatis-
ten over een tijdje geen nieuwoffen-
sief starten. Bert Lanting constateert
in de Volkskrant van 19maart dat het
bestand op instorten staat.
Het is belangrijk omhet strategi-

sche doel van hetWesten in deOe-
kraïne-crisis te onderkennen. Dat
doel is het versterken van de demo-
cratische rechtsorde in Europa. Een
staat als Oekraïne die, om van die
orde deel te kunnen gaan uitmaken,
toenadering tot hetWesten zoekt,

moetworden gesteund in dat stre-
ven. Datwil niet zeggen dat Oekraïne
op korte termijn lid van de EU kan
worden.Maar hetWestenmoetwel
de democratische rechtsorde helpen
uitbreiden. Ook Rusland zelf zou een
warmwelkommoeten krijgen in dit
streven. Helaas streeft het Poetin-re-
gime het tegenovergestelde na door
de vrije pers te vernietigen, de oppo-
sitiemonddood temaken, de bevol-
kingmet extreme propaganda te
bestoken, en agressie te plegen tegen
buurlanden. Het is van strategisch
belang omeennaar democratie stre-
vende buurstaat van de EU te verde-
digen tegen een opmars van de
dictatuur.
Het handelen van Rusland is niet

alleen inmorele zin niet te rechtvaar-
digenmaar is ook in flagrante strijd
met het volkenrecht. Op grond van
artikel 2 van het VN-Handvest is het
een staat verboden om tegen de terri-
toriale integriteit of de politieke on-
afhankelijkheid van een andere staat
geweld te gebruiken of daarmee te
dreigen.
Bovendien heeft Rusland, net als

de VS enGroot-Brittannië, in hetMe-
morandumvan Boedapest uit 1994
de onschendbaarheid van de be-
staande grenzen vanOekraïne gega-
randeerd, en beloofd geen agressie
tegen deze staat te plegen. In ruil
voor deze garanties gaf Oekraïne
1.800 kernkoppen op. Poetin lapt
deze verplichting aan zijn laars.
De vraag of het bewapenen van het

Oekraïense leger kan bijdragen aan
een oplossing beantwoordt Krastev
negatief. Hij noemt daarvoor twee re-
denen: dat de separatistenworden
gesteund door eenmilitaire groot-
macht en dat aan de daadkracht van
deOekraïense strijdkrachten getwij-
feld kanworden.
Deze argumenten zijn niet door-

slaggevend. In de huidige situatie is
het voor de separatisten aantrekke-
lijk omhun overmacht aan aanvals-
wapens in te zetten voor
gebiedsuitbreiding. Als ze danwor-
den geconfronteerdmet effectieve
wapens, zoals antitankraketten,
wordt die optie een stukminder aan-
trekkelijk.
De kans dat een bestand stand

houdt, wordt sterk vergroot als de te-
genstander in staat is omkrachtig
weerwerk te geven. Al is het Oekra-
iense leger vaak niet efficiënt, het
heeft laten zien dat er voldoende on-
derdelen zijn die in staat zijn om zich
stevig teweer te stellen. Ook beschikt
het over veel gemotiveerde soldaten.
Als hetWestenwapens levert, zullen
die dus gebruikt worden.
Dat betekent dat er een veel kleiner

risico is dat de separatisten een groot
offensief beginnen omhun gebied
uit te breiden. Bewapening van de
Oekraïners – vooralmetwapens die
hun defensieve kracht vergroten - is
dus niet alleen volkenrechtelijk en
moreel een gerechtvaardigde zaak,
maar vergroot ook de kans op echte,
duurzame vrede.

Daarknapteenmensvanop

W
ieweleens
sombertover
Nederlanden
deNederlan-
dervanwege
een teveel aan
individualis-
meof eenge-

brekaanVOC-mentaliteit, of gewoon
vanwegealhetgechagrijn, radenwe
aaneensopbezoek tegaanbij een
burgerinitiatief.Mensendieonbe-
taaldeenbuurthuis runnen, een
zwembadovernemenof eenzorgcoö-
peratiebeginnen.Daarknapteen
mensvanop.Wijbezochtendeafge-
lopenmaanden initiatieven inhet
hele landenof wenuopbezoekwa-
ren inBrabantof Groningen, in stad
of dorp,westaptenaltijd ineenwarm
badvanoptimisme,gemeenschaps-
zinenondernemersgeest.

Burgerinitiatieven,waarbijbur-
gers takenopzichnemenrondmet
namezorg,welzijnenactivering,
schietende laatste jarenalspadde-
stoelenuitdegrond.Ze staan inde
schijnwerpersomdatzewordenge-
zienals eenalternatief voordeover-
heidendemarkt.
Dedienstverleningvandeoverheid

botst tegengrenzendooroplopende
eisen.Die leiden tot eenoverdaadaan
protocollenenregels, tenbehoeve
vangelijkebehandeling, verantwoor-
dingenefficiëntie.Demarktkaneen
aantal zakenbeter,maaromdatwinst
engroei vooropstaan, zijnpublieke
takenhierniet inveiligehanden.
Daaromisnudehoopgevestigdop

deburger.Maar isdiehoopterechtof
isdatwensdenken?Wijhebben
twaalf burgerinitiatievenvandicht-

bij bekekenomzo ietsoverkwaliteit
enkarakter tekunnenzeggen.Wewa-
renonderanderebij eenzorgcoöpe-
ratie, eendorpmeteenzwembad,be-
wonersdieeenbuurthuisoverna-
men,wijkondernemingen inachter-
standsbuurtenenbijbewonersdie
huneigenwoonwijk inrichten.

Dekrachtvande initiatieven isdat
zekleinschalig zijn,bezieldeburgers
zicheigenaarvoelen,datdeverant-
woordingenzeggenschapprettig in-
formeel zijn, zeverschilmogenma-
kenennormatief zijn (wie latenwe
wel toeenwieniet).

Hungrotedilemmaishoeze finan-
cieelonafhankelijkkunnenzijn.Meer
danzezelf willen toegevenzijnde
meeste initiatiefnemendeburgers
aangewezenopdeoverheiddie subsi-
diesgeeftof eenpandof voorziening
beschikbaar stelt.Datgeldt voorde
bewonersvanDenHamdiehet

zwembadovernamentoendege-
meentehetdreigde te sluiten.Het
geldtookvoorElsendorp,hetmekka
vandezelfregelendeburgers, datmet
zijnduizendbetrokken inwonershet
gemeentebestuuroverbodig lijkt te
maken.Zonderoverheidssteunwa-
renzeniet succesvolgeweest.

Methetaccepterenvandieover-
heidssteunaccepterende initiatieven
dat zeaaneisenvandeoverheidmoet
gaanvoldoen.De fermetaaldie lei-
ders vanburgerinitiatievenbezigen
overonafhankelijkheidmoetenwe
meteenkorrel zoutnemen.Uiteinde-
lijk isdieonafhankelijkheidonderge-
schikt aanoverleven.

Hetalternatief voordeoverheid is
dat eenburgerinitiatief richtingde
markt trekt. Als zedatdoen,danmer-
kenzeal sneldatde sociale taken in

hetgedrangkomen.Dat zagenwe
ook.Omdekostenoptekunnenbren-
genvangemeenschappelijkegebou-
wenwordtaanbeginnendebedrijfjes
gevraagdeenverdienmodelop tafel
te leggen.Wiedatnietkanmoetzijn
heil elders zoeken.

Eenuitweguithetdilemmavan
eenkeuze tussenstaat enmarkt is
steunenopde leden.Metnameco-
operatieswinnensnel aanpopulari-
teit. Feitelijk zijnhetbedrijvenmet le-
dendieookeigenaarzijn. Eencoöpe-
ratiemagwinstmaken,de ledenbe-
palenwatdaarmeegebeurt.De
coöperatie ispopulair vanwegehet
democratischekarakter endesterke
onderlinge solidariteit.

Dekeerzijde isdeneiging totuit-
sluiting. Eencoöperatievewoonwijk
bijvoorbeeldbedenkt zichnogwel
eenkeerals zicheennieuwebewoner
meldtdiewerkloos is. Enwanneer
zorghoofdzakelijkgeleverdwordt
doorcoöperaties, zullenziekeendus
dureburgers indekoukomente
staan.Vooreen inclusieve, solidaire
samenlevingzijncoöperaties eenri-
sico, endusgeen ideaal alternatief
voor staat enoverheid.

Dehoopdatmetburgerinitiatie-
veneenverlossendederdewegge-
vonden is tussenmarktenoverheid is
dus ijdel.Ookburgerinitiatieven lave-
ren tussendemarktmethaarwetten
vanwinst engroei endeoverheidmet
haar ‘systeemwetten’ vanverant-
woordingengelijkheid.Dandoemt
devraagop:Watga jeals initiatief ac-
cepterenvandegemeenteals je steun
accepteert?Enomgekeerd:watgaat
deoverheidvooreisenstellenbij
steunaanburgerinitiatieven?

Deondernemendeburgerswillen
niet afgerekendwordenopdemocra-
tischeverantwoording, transparantie
eneenverbodopverschilmaken. Ze
willenbeoordeeldwordenophunre-
sultaten,opdewaardevoordewijk.

Dat ishunperspectief.Daarkun je
kritischover zijn, immers,publiek
geldvraagtompubliekeverantwoor-
ding.Maarwekunnenernietom-
heen.Het isdeuitdagingwaarvoor
burgersdeoverheid stellen:niet al-
leenomlos te latenen te faciliteren,
zoalsdemantra’snu luiden,maarom
tezoekennaaranderemanierenvan
verantwoorden.

Burgerinitiatief

Burgerinitiatieven zijn
geen derde weg tussen
markt en overheid. Maar je
kunt er wel van leren.

Ondernemende
burgerswillen
alleenafgere-
kendworden
hunresultaten
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In1994gaf
oekraïne1.800
kernkoppenop
inruilvoor
‘garanties’over
zijngrenzen

Marcel Buurman is jurist,Casper
ten Dam is conflictanalist en promo-
vendus aan Universiteit Leiden.

Rusland en Oekraïne

De naïviteit regeert nog al-
tijd in de westerse visie op
de oorlog in Oekraïne. Le-
vering van defensieve wa-
pens kan bijdragen aan
een duurzame vrede.

Marcel Ham (hoofdred.Tijdschrift
voorSocialeVraagstukken) en jour-
nalist Jelle van der Meer schreven
het boekDeondernemendeburger.


