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President Saakasjvili moet geweten 
hebben dat Rusland zo zou reageren  
Ria Laenen analyseert de echte oorzaken van het conflict in Georgië 
 
Ria Laenen doceert aan het Institute for International and European Policy van de KU Leuven. 
 
De open brief die de Georgische president Saakasjvili aan de Washington Post schreef 
en die gisteren in vertaling in deze krant werd gepubliceerd, klinkt als een noodkreet die 
ons in het Westen allemaal moet wakker schudden. Het zou een brief van zijn 
Amerikaanse collega in het Witte Huis kunnen zijn als je de verwijzingen naar een strijd 
voor vrijheid en democratie leest.  
 
Ik zou vooral willen oproepen om ons door deze brief niet te laten verleiden om wat er 
zich afspeelt in (en rond) Zuid-Ossetië te herleiden tot een strijd van de 'goeie' tegen 'de 
slechteriken', tussen het Georgië (en het Westen) enerzijds en Rusland anderzijds. Van 
een terugkeer naar deze Koude Oorlogsmentaliteit kan geen sprake zijn. 
 
Van een terugkeer van Rusland als grootmacht daarentegen is er wel sprake. Die 
comeback van Rusland als volleerde schaakmeester in de internationale politiek is er 
niet opeens gekomen. Het is een evolutie die al langer aan de gang is, maar die nu 
daadwerkelijk kracht werd bijgezet door het militaire optreden van de Russen in 
Georgië. Daarin ligt de essentie van dit conflict: Rusland maakt aan de internationale 
gemeenschap duidelijk dat het haar plaats op het internationale toneel opeist en dat het 
de zuidelijke lidstaten van het G.O.S., die wel eens worden beschreven als de onstabiele 
onderbuik, als een deel van haar invloedssfeer beschouwt. Dit is een toepassing in de 
praktijk van de Russische versie van de 'Monroe'-doctrine, die eigenlijk al sinds 1993 de 
kern uitmaakt van Ruslands houding tegenover wat het haar 'Nabije Buitenland' noemt, 
zijnde de voormalige Sovjetrepublieken met uitzondering van de Baltische staten.  
 
Het is misschien nog te vroeg om over de winnaars en verliezers van deze (hopelijk) 
korte militaire confrontatie te spreken, maar het is nu al duidelijk dat Saakasjvili een 
aantal inschattingsfouten heeft gemaakt. Dat is overigens niet de eerste keer sinds hij in 
de door de Verenigde Staten ondersteunde Rozenrevolutie eind 2003 aan de macht 
kwam. De stelling van Saakasjvili dat Georgië een indrukwekkende vooruitgang heeft 
geboekt op het vlak van democratisering moet ook met een korrel zout worden 
genomen. Hij heeft inderdaad een verdienstelijke poging gedaan om Georgië 
economisch en politiek gezonder te maken. Maar de hoge verwachtingen die hij 
creëerde werden niet ingelost. Hij kreeg al snel te maken met interne oppositie en 
vertoonde in zijn aanpak enkele zeer ondemocratische trekjes.  
 
 



De kracht van de petrodollars 
 
Dat Saakasjvili door de actie die hij ondernam om het de facto onafhankelijke Zuid-
Ossetië terug onder controle van Georgië te brengen, een dergelijke reactie van Rusland 
over zich heen zou krijgen, moet hij geweten hebben. De spanning tussen Rusland en 
Georgië is al jarenlang te snijden, omdat Georgië al vanaf het uiteenvallen van de 
Sovjet-Unie probeert een koers te varen die onafhankelijk is van Moskou en aansluiting 
zocht bij de Westerse instellingen. Sinds Saakasjvili verklaarde dat het zijn prioriteit 
was om de territoriale integriteit van zijn land te herstellen en de bevroren 
conflictgebieden terug onder de controle van Tbilisi te brengen, zijn er speculaties over 
mogelijke militaire acties. Er was al een tijdlang een kat- en muisspel aan de gang met 
provocaties langs beide zijden. Lange tijd nam Rusland een uiterst pragmatische 
houding aan en hield de toestand status quo omdat die bevroren situatie werd gezien als 
het meest voordelig voor de Russische nationale belangen.  
 
Moskou was zich ervan bewust dat een open conflict in de onstabiele Kaukasus een 
groot explosief potentieel zou hebben. Ook zonder rechtstreeks militair conflict heeft 
Rusland voldoende middelen om haar invloed te laten gelden in deze regio. Bovendien 
is Zuid-Ossetië een oninteressant, onooglijk klein, zeer onherbergzaam en economisch 
achtergesteld gebied dat op zich weinig te bieden heeft. In de loop van de jaren is het 
uitgegroeid tot een 'zwart gat' waar de enige bron van inkomsten te zoeken valt in 
smokkel en andere criminele activiteiten.  
 
Het gaat dus mijns inziens niet om Rusland die dit gebied (en de rest van Georgië) zou 
willen annexeren. Rusland koestert geen ouderwetse imperialistische ambities. Maar het 
is een hegemoniale wereldmacht, die dankzij de petrodollars economisch zeer sterk staat 
tegenover de EU en de VS die momenteel door een economische crisis gaan.  
 
Nu is het bevroren conflict in Zuid-Ossetië dus weer ontdooid tot een actief conflict. 
Het beste waarop men voorlopig kan hopen is dat de situatie snel terugkeert naar de 
bevroren toestand. Het valt ten zeerste te betwijfelen of deze hele episode voor een 
doorbraak zal zorgen die alsnog tot een diplomatieke oplossing leidt. Daar is men de 
voorbije 15 jaar niet in geslaagd en niets wijst erop dat dat nu plots wel mogelijk zou 
zijn. Het is begrijpelijk dat Saakasjvili zijn geduld op is, maar hij zal toch moeten inzien 
dat hij de president is van een kleine republiek, weliswaar van groot strategisch belang, 
maar waarvoor de VS en het Westen niet zonder meer een direct conflict zullen aangaan 
met het opnieuw zeer sterke Rusland. 


