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De illusie
van détente

Max Bader

Van serieuze toenadering tussen Oekraïne en Rusland is geen sprake

De verkiezing van Volodymir Zelenski tot president in april 2019, heeft geleid tot speculaties over een mogelijke détente in de relatie tussen Oekraïne en Rusland. Verschillende gevangenenruilen en andere diplomatieke inspanningen
kunnen de indruk wekken dat Kiev en Moskou inderdaad nader tot elkaar zijn gekomen. In werkelijkheid is het conflict
over de bezette gebieden van de Donbas en de Krim even onopgelost als voorheen en is van serieuze toenadering
tussen de twee landen geen sprake.

De gedachte dat het conflict in Oost-Oekraïne binnen een
redelijke termijn sinds het tekenen van de Minskakkoorden in 2014 en 2015 kon worden opgelost, is een illusie
gebleken. Ook nu nog vallen aan beide zijden bijna dagelijks gewonden en doden in een voortdurend low-intensity
conflict. Sinds de Minskakkoorden is Moskou de ‘Donetsk Volksrepubliek’ en de ‘Loehansk Volksrepubliek’
op alle mogelijke manieren – militair, diplomatiek, financieel en bestuurlijk – blijven steunen. Rusland is niet van
plan om deze steun op te geven. Sinds 2019 zijn de Russen op grote schaal begonnen met het verstrekken van
paspoorten aan de inwoners van de ‘volksrepublieken’.
Daarnaast is Moskou verdergegaan met het volledig integreren van de Krim in de Russische Federatie, onder
andere door het voltooien van een brug naar de Krim
vanaf het Russische vasteland.
VERMINDERDE SPANNING?
Het eerste serieuze teken van een mogelijke détente in
de relatie tussen Oekraïne en Rusland na Zelenskis verkiezing, was een gevangenenruil in september vorig jaar.
Bij de Oekraïense gevangenen ging het om personen,
onder wie de bekende filmregisseur Oleg Sentsov, die
om uiteenlopende dubieuze redenen zijn vastgehouden
in Rusland. Deze eerste gevangenenruil werd eind december gevolgd door een tweede ronde, waarbij het aan

Oekraïense zijde ging om 76 personen die vastzaten in
de volksrepublieken.
Het tweede teken van een schijnbare détente, is de terugtrekking van militairen op drie punten rond de contactlijn tussen de volksrepublieken en gebied dat wél onder
controle staat van Oekraïne. De intentie is uitgesproken
om dit proces uit te breiden en zo een duurzame wapenstilstand tot stand te brengen. Het terugtrekken van
militairen op de drie afgesproken plekken is goeddeels
geslaagd, al neemt de OVSE er nog wel af en toe beschietingen waar. Belangrijk om te beseffen is dat het gaat om
slechts drie plekken aan een frontlinie van 410 kilometer
waar bijna elke dag, aan beide zijden, gewonden en doden zijn te betreuren.
DE STEINMEIERFORMULE
Het derde teken van een schijnbare détente is het aanvaarden van de zogeheten Steinmeierformule. Die is bedoeld om een doorbraak te forceren in de uitvoering van
de Minskakkoorden.1 De Steinmeierformule betreft een
– overigens niet bepaald gedetailleerde – uitwerking van
één van de punten van de Minskakkoorden: het houden
van lokale verkiezingen in de betwiste gebieden. De formule voorziet in het organiseren van lokale verkiezingen
volgens Oekraïense wetgeving en onder toezicht van de
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OVSE. Als de OVSE de verkiezingen beoordeelt als zijnde in overeenstemming met internationale standaarden,
initieert Oekraïne een grondwetswijziging. Die voorziet in
een speciale status, met een bepaalde mate aan autonomie, voor de betreffende gebieden.
Hoe de Steinmeierformule in de praktijk in zijn werk moet
gaan en of uitvoering überhaupt wel mogelijk is, is echter
niet duidelijk. Ten eerste beoordeelt de OVSE verkiezingsprocessen niet in binaire termen: of ze wél of niet in overeenstemming zijn met internationale standaarden. Het
lijkt dus onwaarschijnlijk dat een oordeel van de OVSE
zonder meer door de verschillende zijden op dezelfde manier zal worden opgevat. Ten tweede is het moeilijk voor
te stellen dat de lokale verkiezingen volgens Oekraïense
wetgeving zouden kunnen plaatsvinden, zolang het gezag van de Oekraïense staat niet tenminste gedeeltelijk
is hersteld. Dit is nodig, omdat de Oekraïense Centrale
Kiescommissie lokale kiescommissies zou moeten opzetten die door de huidige autoriteiten van de volksrepublieken zouden moeten worden erkend. Er is niet de
kleinste aanwijzing dat Moskou en de separatisten tot
een dergelijke concessie bereid zouden zijn.
Bovendien zouden – volgens Kiev althans - de lokale verkiezingen pas kunnen plaatsvinden wanneer alle Russische troepen uit de betreffende gebieden zijn teruggetrokken en Oekraïne de controle over de grens met Rusland
heeft hersteld. De Oekraïense autoriteiten kunnen moeilijk een andere positie innemen: zonder controle over de
grens zijn ze immers niet in staat zijn om buitenlandse
inmenging in de verkiezingen tegen te gaan. Moskou en
de separatisten zwijgen over deze voorwaarden voor het
organiseren van de lokale verkiezingen. Vreemd is dat
niet aangezien Moskou ontkent dat het militair aanwezig
is in de volksrepublieken, maar het wel in de betwiste
gebieden aan beide zijden de grens tussen Oekraïne en
Rusland controleert. Tenslotte maakt de Steinmeierformule niet duidelijk wanneer verkiezingen zouden moeten
plaatsvinden en kan implementatie dus eindeloos worden opgeschoven.
De Steinmeierformule is dus dead on arrival. Voor zover
Kiev, Moskou en de leiders van de volksrepublieken al
inzicht geven in hoe zij de uitvoering van de Steinmeierformule voor zich zien, blijkt al dat interpretaties en opvattingen onoverbrugbaar uit elkaar liggen. De blijvende
impasse in de conflictoplossing werd bevestigd tijdens
het vredesoverleg van 9 december 2019 in Parijs. De
Duitse bondskanselier en de presidenten van Frankrijk,
Rusland en Oekraïne ontmoetten elkaar toen in het kader van het zogeheten Normandië-formaat. Buiten toezeggingen over belangrijke, maar niet-essentiële kwesties zoals verdere gevangenenruil en het terugtrekken
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van militairen, leverden de gesprekken geen wezenlijke
vooruitgang op.
WAAROM DE MINSKAKKOORDEN EEN MISLUKKING ZIJN
Het enige omvattende raamwerk voor het oplossen van
het conflict rond de betwiste gebieden van de Donbas,
blijven de Minskakkoorden. Aan die akkoorden kleven
echter twee fundamentele problemen: ten eerste zijn verschillende punten van de akkoorden zo summier geformuleerd dat onduidelijk is hoe ze zouden moeten worden
uitgevoerd, ten tweede is het aannemelijk dat in ieder
geval Moskou en de autoriteiten van de volksrepublieken
nooit de intentie hebben gehad om de akkoorden uit te
voeren.
Het eerste probleem wordt met name duidelijk ten aanzien van punt elf van de akkoorden. Punt elf voorziet in de
verankering van een speciale status voor Donetsk Oblast
en Loehansk Oblast in de Oekraïense grondwet. Niet
duidelijk is om wat voor soort speciale status het zou
moeten gaan. Dit zou kunnen variëren van een verwijzing
in de grondwet naar een speciale status zonder verdere
serieuze praktische consequenties, tot een grondwetswijziging die voorziet in een grote mate van formele autonomie voor de regio’s. Op momenten dat Moskou en
de autoriteiten van de volksrepublieken zich over deze
kwestie uitspreken, eisen zij dat het gaat om het laatste.
Ze weten dat dit hoe dan ook onacceptabel is voor Oekraïne. Kiev is namelijk bang dat Moskou er dan feitelijk
het gezag overneemt en daarmee de voortzetting van de
huidige situatie afdwingt. Bovendien zou het creëren van
een serieuze uitzonderingspositie van de betwiste gebieden in de Oekraïense grondwet door een groot deel van
de samenleving worden opgevat als capitulatie. Alleen al
daarom is het onbespreekbaar.
Het tweede nog meer fundamentele probleem van de
Minskakkoorden, is dat Moskou nooit de intentie heeft
gehad om mee te werken aan de uitvoering ervan. Moskou houdt vast aan de bizarre positie dat het enkel gaat
om een binnenlands conflict tussen de Oekraïense autoriteiten en separatisten en het dus geen partij is in
het conflict. In het tot stand komen van de Minskakkoorden en bij andere diplomatieke inspanningen rondom
het conflict, treedt Rusland naar eigen zeggen slechts
op als bemiddelaar. In werkelijkheid bestaan de volksrepublieken bij de gratie van Russische militaire aanwezigheid, materiële steun en begrotingshulp. Rusland
garandeert de territoriale status quo door de deelname
van Russische militairen aan gevechtshandelingen en
het leveren van wapens en militaire expertise. Bovendien
is een groot aantal Russische militairen geconcentreerd
rond de grens van de volksrepublieken met Rusland. Dat
weerhoudt het Oekraïense leger om militaire acties te

Tot het einde van 2019 heeft Rusland al meer dan tweehonderdduizend paspoorten verstrekt aan inwoners van de regio’s Loehansk en Donetsk. Dit paspoort is voor inwoners
van de laatstgenoemde ‘volksrepubliek’(foto: Aleksei Savin/Shutterstock.com)

ondernemen tegen de separatisten. Het gewapende conflict, wanbestuur, economische isolatie en schade aan
industrieën zorgt ervoor dat de volksrepublieken weinig
inkomsten genereren. Ze zijn daarom afhankelijk van
Russische begrotingshulp. Die hulp bedraagt naar schatting zeventig tot negentig procent van de begrotingen van
de volksrepublieken.2 Daarnaast ontvangen ze hulp van
de Russen bij het uitvoeren van het openbaar bestuur;
de separatisten ontberen daarvoor de capaciteit en de
kunde.
In 2019 is de Russische steun aan de volksrepublieken
verder toegenomen. Door het instellen van een vereenvoudigde procedure kunnen alle inwoners van de regio’s
Donetsk en Loehansk – ook van de delen die wél onder
controle staan van de Oekraïense centrale overheid – het
Russische staatsburgerschap bemachtigen. Tot het einde van 2019 heeft Rusland middels de vereenvoudigde
procedure al meer dan tweehonderdduizend paspoorten
verstrekt.3 De angst bestaat dat bij een toekomstige escalatie van het conflict, Moskou het Russisch staatsburgerschap van een deel van de plaatselijke bevolking zal
aanwenden om militair ingrijpen te rechtvaardigen. Die
tactiek is eerder in 2008 toegepast tijdens het conflict
met Georgië om de regio Tschinvali (Zuid-Ossetië).

Er zijn dus geen aanwijzingen dat Rusland bereid is om
mee te werken aan conflictoplossing. Hoe langer de huidige status quo bewaard blijft, des te moeilijker zal het
bovendien zijn om de betreffende regio’s te re-integreren
in de Oekraïense staat. Veel inwoners die sympathiek
staan tegenover de Oekraïense staat, zijn in 2014/2015
vertrokken naar door Oekraïne gecontroleerd gebied.
De achtergebleven bevolking kijkt overwegend lokale en
Russische televisie. Daarop worden de Oekraïense autoriteiten vaak als fascisten voorgesteld. Ook anderszins
krijgt de bevolking de propaganda en desinformatie van
Moskou en de separatisten over zich heen. Het lijkt al
met al een haast onmogelijke opgave voor de Oekraïense
autoriteiten om de hearts and minds van de bevolking
van de volksrepublieken te winnen.
WAT WIL MOSKOU?
Als Moskou niet meewerkt aan conflictoplossing, hoe ziet
het dan de toekomst van de volksrepublieken voor zich?
Het is aannemelijk dat Moskou in 2014 enige tijd de intentie had om grote delen van zuidelijk en oostelijk Oekraïne te bezetten, maar dat het zijn hand destijds heeft
overspeeld. De status quo is voor Moskou verre van optimaal, maar heeft wel verschillende voordelen. Ten eerste laat het de mogelijkheid open om op ieder gewenst
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Een checkpoint van het Oekraïense leger in Vodiane in de regio Donetsk. Het ligt aan de frontlinie en de contactlijn met gebied dat onder controle staat van pro-Russische
separatisten (foto: Kutsenko Volodymyr/Shutterstock.com)

moment het conflict te escaleren, zoals Rusland bijvoorbeeld heeft gedaan toen het eind 2018 twee Oekraïense
marineschepen ramde en het personeel gevangennam.
Door het conflict opnieuw te laten ontbranden kan Moskou de politieke situatie in Oekraïne destabiliseren en
potentieel ook de economie van het land ondermijnen.
Ten tweede betekent de status quo, waarin Oekraïne
een deel van het eigen grondgebied niet controleert, dat
van toetreding tot de NAVO niet serieus sprake kan zijn.
Goeddeels om dezelfde reden is het voor de machthebbers in Moskou aantrekkelijk om de territoriale integriteit
van Georgië en Moldavië te blijven ondermijnen. De geschiedenis van de conflicten rondom Abchazië, de regio
Tschinvali (beide in Georgië) en Transdnjestrië (in Moldavië) belooft niet veel goeds voor het verdere verloop
van het conflict in Oost-Oekraïne. Die gebieden staan
sinds de jaren ‘90 niet meer onder de controle van de
centrale overheid. In de afgelopen decennia heeft Moskou internationale diplomatieke inspanningen om de
regio’s te re-integreren in Georgië en Moldavië gedwarsboomd; sinds 2008 erkent Moskou Abchazië en de re-
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gio Tschinvali als onafhankelijke staten. Het op grote
schaal verstrekken van paspoorten aan inwoners van de
volksrepublieken kan worden opgevat als een volgende
stap richting annexatie van de regio’s of erkenning van
onafhankelijkheid. Van de zijde van de volksrepublieken
klinkt regelmatig het verzoek aan Rusland om te worden
opgenomen in de Russische Federatie, zoals in het geval
van de Krim in 2014. Moskou geeft er echter de voorkeur
aan om zich niet in de kaart te laten kijken en laat de
volksrepublieken in het ongewisse over hun toekomst.
De internationale diplomatie houdt de illusie in stand
dat voor een oplossing van het conflict concessies van
beide zijden nodig zijn. Dat bleek ook tijdens het eerder genoemde Normandië-formaat. De ongemakkelijke
waarheid is echter dat in de praktijk alleen Rusland het
verdere verloop van het conflict bepaalt. Het is denkbaar
dat Moskou tot verandering is te bewegen bij verzwaring
van de bestaande sancties, maar Berlijn en Parijs zijn
eerder van plan om de sancties af te bouwen. De Russische leiders weten dit en zien dus weinig noodzaak om
concessies te doen. Als er bovendien al beweging zou
komen rondom het conflict in Oost-Oekraïne, dan nog

blijft de kwestie van de bezetting van de Krim over. Zelfs
onder een toekomstig en ander Russische leiderschap
is het moeilijk voorstelbaar dat Moskou zou meewerken
aan teruggave van de Krim aan Oekraïne.
DEFINITIEVE BREUK
Een groot deel van het huidige Oekraïne is – al dan niet
tegen de zin in van veel Oekraïners – eeuwenlang innig
verbonden geweest met Rusland. Door de bezetting van
de Krim en de Russische controle van de volksrepublieken is die historische relatie duurzaam verbroken. Veel
Oekraïners en Russen omarmen van oudsher het narratief van ‘broedervolkeren’, maar sinds 2014 zijn ze onvermijdelijk negatiever naar elkaar gaan kijken. De door de
staat gecontroleerde Russische televisie valt niet alleen
de Oekraïense overheid aan. Ook vindt er een voortdurend proces van haatzaaien plaats jegens de Oekraïense
bevolking. Daar komt bij dat er minder contact is. Zo is de
handel tussen de twee landen drastisch afgenomen door
een lange lijst aan sancties en tegensancties. Ook reizen
veel minder Oekraïners naar Rusland en vice versa. Dat
komt door verschillende soorten beperkingen, waaronder
een volledige stop op direct vliegverkeer tussen de twee
landen. Ook probeert de Oekraïense regering om de Russische soft power uit het land te weren. Zo mogen Russische artiesten niet meer in Oekraïne optreden en is de
toegang tot een reeks Russische websites geblokkeerd.
De overheden van de twee landen botsen ook over meer
zaken dan de bezetting van de Krim en de Russische
controle over de volksrepublieken. In westerse landen
spreekt men veel over Russische inspanningen om door
middel van het verstrekken van desinformatie, hacking
en spionage de rechtsorde en stabiliteit te ondermijnen.
Oekraïne is vaak het testterrein voor dit soort inspanningen. De dreiging voor het land is groter en concreter dan
in het geval van westerse landen, maar tegen de achtergrond van met name de situatie in Oost-Oekraïne is
hier weinig over bekend. Een ander voornaam twistpunt
tussen de twee landen betreft de doorvoer van Russisch
aardgas door Oekraïne naar Europa, waar Oekraïne jaarlijks enkele miljarden aan verdient. Door de aanleg van
de Nord Stream 2 pijpleiding, die door de Baltische Zee
zal lopen, dreigt Oekraïne in de toekomst een groot deel
van dit bedrag mis te lopen. De Oekraïense regering probeert om deze reden, tot woede van Rusland, de aanleg
van Nord Stream 2 tegen te houden.
Deze omstandigheden leiden tot een definitieve breuk
tussen de twee landen. Het positieve gevolg van de
ontstane situatie is dat Rusland Oekraïne in de richting
van Europa heeft gedreven. Sinds 2014 zijn in het land
een groot aantal hervormingen doorgevoerd en sinds de
verkiezing van een nieuw parlement in juli 2019 is het

NAVO Secretaris-Generaal Jens Stoltenberg in gesprek met de Oekraïense president
Volodymir Zelenski na een vergadering van de NAVO-Oekraïne Commissie in oktober
2019. Ondanks het aspirant-lidmaatschap is een volledig NAVO-lidmaatschap voor
Oekraïne voorlopig ver weg (foto: Sergei Chuzavkov/Shutterstock.com)

hervormingselan verder versterkt. In weerwil van alle
pessimistische prognoses betalen de hervormingen zich
met name in de afgelopen paar jaar uit: de economie
groeit hard – veel harder dan in Rusland – en de corruptie
neemt af. De voorlopige opbrengst van de Oekraïnecrisis
in die zin is dat Oekraïne en de internationale gemeenschap moeten leven met een voortdurend conflict en een
groot risico op toekomstige instabiliteit, maar ook dat
een nieuwe Europese democratie met groot economisch
potentieel is opgestaan.
Max Bader is universitair docent Russische Studies aan de Universiteit
Leiden. Daarnaast werkt hij regelmatig voor de OVSE in verkiezingswaarnemingsmissies. In recente jaren heeft hij twee door NWO gefinancierde
onderzoeksprojecten geleid naar conflict en corruptie in Oekraïne..
Wilt u reageren?
Mail de redactie: redactie@atlcom.nl.
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De tekst van de Steinmeierformule kan hier worden
geraadpleegd:
https://112.international/conflict-in-easternukraine/ukraine-publishes-text-of-steinmeier-formula-44132.
html
International Crisis Group, Russia and the Separatists in Eastern
Ukraine Crisis Group Europe and Central Asia Briefing N°79,
Kyiv/Brussels, 5 February 2016
Zie https://www.kyivpost.com/ukraine-politics/moscow-saysit-issued-nearly-200000-russian-passports-in-ukraines-donbas.
html
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