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‘Bizar dat de Oekraïense
soldaten straks de bezetters
worden op de Krim’
Politiek-econoom De Deugd
noemt situatie militairen zorgwekkend
I N T E RV I E W

Victor Kuijpens
Nu de Krim zich onafhankelijk
heeft verklaard, is aansluiting bij
Rusland vrijwel zeker. De Russische Doema had voor het referendum al een wet aangenomen die
aansluiting mogelijk maakt. Politiek-econoom Nienke de Deugd
van de Rijksuniversiteit Groningen legt uit: “De enige vereiste
voor de wet is een verzoek van de
Krim.”
Het meest zorgwekkend noemt
De Deugd de situatie van de Oekraïense soldaten op de Krim.
“Door de afscheiding van de Krim
ontstaat een bizarre situatie waarin zij de bezetters zijn. Wat gaan
zij doen: volhouden, zich overgeven, ingrijpen? Oekraïne heeft alles gedaan om niet te provoceren,

maar op de grond kan het uit de
hand lopen.”
De Russische roebel zal tot 2016
gefaseerd worden ingevoerd. Nog
deze maand wordt de klok op de
Krim twee uur vooruit gezet, conform de Russische tijdzone. Volgens De Deugd is het mogelijk dat
de Krim een autonome deelrepubliek wordt of volledig deel uit zal
maken van Rusland.
Het Kremlin beloofde al de salarissen op de Krim gelijk te trekken, het belastingregime te verlichten en in de komende dagen
twintig miljoen euro over te maken. “Dat wordt kostbaar voor
Rusland”, zegt Nienke de Deugd.
“Maar Rusland had vijftien miljard dollar beloofd aan Janoekovitsj. Het heeft dus nog geld opzij
gezet.”
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brug naar Rusland. Daarvoor
hoeft slechts de zee-engte van Kertsj te worden overbrugd. Begin deze maand besloot de Russische premier Medvedev om deze oude
droom nu snel te gaan verwezenlijken.
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zette in 1914 de Eerste Wereldoorlog in gang.

onbeheersbare veenbrand’
gerust. Vergelijking met Eerste Wereldoorlog gaat niet op.
boek dat hij erover schreef: ‘De
slaapwandelaars’. De oorlog kwam
er zonder dat iemand hem wilde.
De onderhandelingen, voegde
Clark eraan toe, werden destijds gevoerd door ‘politieke autisten’. Er

‘Obama, Merkel en
Poetin bellen elkaar
voortdurend’
werd nauwelijks serieus naar elkaar
geluisterd. “Obama, Merkel en Poetin staan echter in voortdurend telefonisch contact met elkaar. Dat
was in 1914 niet mogelijk en niet
denkbaar. Zelfs Poetin heeft tot nu
toe meer geblaft dan gebeten”,
meende Clark.

Steinmeier zei veel van het boek
van Clark te hebben opgestoken.
“We kunnen leren van de fouten
die toen zijn gemaakt. Bijvoorbeeld
dat je bij onderhandelingen moet
vermijden dat je op een doodlopend spoor terechtkomt. Je moet altijd over een exit-strategie beschikken. Alleen op die manier, zo leert
ons ‘De slaapwandelaars’, is een
oorlog te vermijden.”
In een artikel vorige week op de
website van Der Spiegel legde Clark
al uit dat de situatie in 1914 veel
chaotischer was. “Twee centrale Europese machten stonden tegenover
drie wereldmachten. Nu is er een
brede westerse coalitie die het optreden van Rusland in Oekraïne veroordeelt.” Bovendien ambieert de
Europese Unie, anders dan Duitsland destijds, geen expansie.

Wat dat betreft lijkt de huidige situatie meer op die van de Krim-oorlog
van 1853-1856. “Toen stond een
westerse coalitie tegenover Ruslands imperialistische avontuur.”
Maar de oorlog die toen ontbrandde
en een half miljoen mensen het leven kostte, ging over de stabiliteit
van een groot deel van de wereld.
Nu gaat het nog om de stabiliteit
van een regio.
Terwijl bondskanselier Merkel
met Obama en Poetin belde, bleef
Steinmeier de hele avond het debat
volgen. Als dank gaf hij de toevallig
jarige Clark (54) een cadeau: tien
dikke delen met de ‘Ambtelijke
Oorlogscorrespondentie van Duitsland’. “Ik zou het niemand in de
maag durven splitsen”, zei Steinmeier, “u bent meen ik de enige die
ik er een plezier mee doe.”

