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'Rusland zet zich met tanks opnieuw op de wereldkaart' 
 

RuslandKENNER Ria Laenen ziet niet meteen 
een oplossing voor het conflict in Zuid-
Ossetië 
 
'De Russen hebben er geen baat bij de oorlog in Zuid-Ossetië  
te laten aanslepen. Ze hebben hun punt gemaakt. In hun 
typische stijl toonden ze het Westen dat Rusland opnieuw 
een grootmacht is waarmee niet te sollen valt.' Toch ziet 
Ruslandkenner Ria Laenen (KULeuven) niet meteen een 
uitweg uit het bevroren conflict. 'Alle denkbare oplossingen 
hebben al meermaals op de onderhandelingstafel gelegen.' 
 

Ria Laenen legde onlangs de laatste hand aan een doctoraal 
proefschrift over hoe Rusland omgaat met zijn buurlanden en de minderheidsgroepen in die landen. De problemen 
in Zuid-Ossetië had ze zien aankomen. 'Al weken voor het uitbarsten van het geweld waren er geruchten dat er 
iets in de lucht hing. Zowel Georgië als Rusland was zich aan het voorbereiden op een militaire escalatie. Rusland 
zat te wachten tot de Georgische president, Michail Saakasjvili, over de schreef zou gaan. Wees maar zeker dat de 
vergeldingsactie van de Russen klaar lag in een schuif. Alles verloopt volgens een doordacht plan.' 
 

Dat Rusland en Georgië al ruim 15  jaar ruziën over de opstandige regio, is bekend. Maar waarover gaat het 
conflict precies? 
 

Ria Laenen: 'Enkele maanden voor het uiteenvallen van de Sovjet-Unie riep Georgië de onafhankelijkheid uit. 
Zuid-Ossetië, dat binnen de grenzen van Georgië ligt, had onder het Sovjetbewind het statuut van een autonome 
oblast, een gebied met een relatieve onafhankelijkheid. Maar het nieuwe nationalistische regime in Georgië 
schafte prompt die onafhankelijkheid af.  Daardoor barstte een oorlog los, die duizenden doden maakte. In 1992 
stopten de gevechten, zonder dat er een oplossing uit de bus kwam. Vanaf dat ogenblik was het een bevroren 
conflict. Zuid-Ossetië heeft een eigen president en eigen instellingen, maar die worden door niemand erkend.' 
 

In welke mate speelt etniciteit een rol? 
 

Laenen: 'In de ontstaansgeschiedenis van het conflict is het een belangrijke factor. Na de onafhankelijkheid werd 
het Georgisch uitgeroepen tot officiële taal. De Zuid-Ossetiërs spreken Ossetis of Russisch, talen die geen enkele 
verwantschap hebben met het Georgisch. Cultureel voelen ze zich meer verbonden met de Noord-Osseten en de 
Russen dan met de Georgiërs. In het nieuwe Georgië werden ze plots een bedreigde minderheid en daarom 
zochten ze bescherming bij de Russen. Rusland speelde daar handig op in door kwistig Russische paspoorten uit 
te delen aan de Zuid-Ossetiërs.'           
 

'Het is zeker geen zuiver etnisch conflict. Etniciteit is vandaag vooral een instrument in de oorlogsvoering. Zo 
verwijt de Russische president Dmitri Medvedev zijn  Georgische ambtgenoot Michail Saakasjvili dat hij een 
genocide uitvoert in Zuid-Ossetië, maar dat is oorlogstaal. De economische factor is veel belangrijker. De 
levensstandaard in Georgië ligt lager dan die in Rusland. De Zuid-Ossetiërs zijn arm en het gebied leeft van de 
smokkel. Wapens, drugs, alles wat het daglicht niet mag zien, wordt er verhandeld. De Zuid-Ossetiërs willen 
aansluiten bij Rusland, omdat ze denken er een  kans te hebben op een beter leven.'  
 

Het conflict is al jaren bevroren. Waarom barst het juist nu los? 
 

Laenen: 'De aanleiding is in feite niet zo belangrijk, want het typische aan deze conflicten is dat je nooit met 
zekerheid kan zeggen wat er precies is gebeurd, wie wat heeft gedaan of waarom. Blijkbaar zou Saakasjvili 
geprobeerd hebben de afvallige regio opnieuw in te lijven. Sinds een goed jaar krijgt hij in eigen land veel 
tegengewicht van de oppositie en misschien zocht hij een manier om de kritiek te smoren. De toestand in Zuid-
Ossetië frustreert hem al langer. Bij zijn aantreden in 2004 had Saakasjvili beloofd het conflict op te lossen en de 
welvaart van de Zuid-Ossetiërs te verbeteren, maar dat is hem niet gelukt. Blijkbaar is zijn geduld  op. Ik 
interpreteer zijn actie als een wanhoopsdaad.' 
 

'Interessanter is de vraag waarom Rusland  besliste met wapens te antwoorden. Het is de afgelopen jaren al 
vaker voorgevallen dat de spanningen hoog opliepen. De separatisten worden steeds extremer en de Zuid-
Ossetiërs vragen almaar explicieter aan de Russen om hen te komen bevrijden van de Georgiërs. Tot nu toe hield 
Rusland de boot af, omdat het belang heeft bij een status-quo. Vergeet niet dat er nog andere bevroren conflicten 
zijn. In Zuid-Ossetië zien de rebellen de Russen als bevrijders, maar in de Noordelijke Kaukasus is dat wel even 
anders. Daar worden de Russen aanzien als bezetters.' 
 

'Eigenlijk zijn de Russen niet echt geïnteresseerd in het grondgebied Zuid-Ossetië. Het is een smokkelnest, een 
zwart gat dat economisch totaal niet interessant is. Dat Rusland tijdelijk het geweer van schouder verandert, heeft 



niets te maken met Zuid-Ossetië, maar alles met een boodschap die Rusland aan het Westen wil geven.' 
 

Bedoelt u dat dit in werkelijkheid een oorlog van Rusland tegen het Westen is? Is Saakasjvili niet meer dan een 
stroman?  
 

Laenen: 'Zo ver zou ik niet gaan. Maar het is wel zonneklaar dat Rusland Zuid-Ossetië gebruikt om een punt te 
maken dat ver buiten Georgië ligt. Net zoals China met de Olympische Spelen wil bewijzen dat het als grootmacht 
opnieuw op de kaart staat, doet Rusland hetzelfde met zijn tanks en vuurwapens.' 
 

'Rusland voelt zich al langer misbegrepen door het Westen. De Russen zijn gefrustreerd en hebben de indruk dat 
ze niet gehoord worden. Het aantal dossiers waarin het Westen een koers tegen de zin van Rusland vaart, stapelt 
zich op: de onafhankelijkheidsverklaring van Kosovo, de beslissing om in Polen en Tsjechië een raketschild te 
installeren en het besluit om Georgië een NAVO-lidmaatschap in het vooruitzicht te stellen. Rusland denkt in 
termen van invloedssferen, een concept dat afstamt uit de Koude Oorlog, maar dat Poetin van onder het stof 
heeft gehaald.  Het Westen is bezig zijn invloedssfeer op te schuiven in de  richting van het Oosten. Zo ziet 
Rusland dat.' 
 

'Het militaire geweld van de afgelopen dagen is het Russische antwoord daarop. Rusland is aan het testen welke 
reacties het krijgt van het Westen. Door enkele Georgische steden buiten de conflictzone te bombarderen, toont 
Rusland dat het ook van zin is zijn invloedssfeer verder uit te breiden. De Russen vergoelijken hun acties met het 
argument dat de NAVO destijds ook bommen in Servië heeft laten vallen, terwijl Kosovo toen de conflictzone was. 
Het was te denken dat de Russen deze episode uit de geschiedenis vroeg of laat zouden bovenhalen.' 
 

Maar maakt een militair statement wel indruk op het Westen? Rusland bevestigt net de westerse overtuiging dat 
Rusland geen volwaardige democratie is.  
 

Laenen: 'Dat zal de Russen worst wezen.  Ze hebben een tijd geprobeerd mee te gaan in de westerse logica. Maar 
ze kregen de indruk dat het voor het Westen toch nooit voldoende zou zijn, dus hebben ze die koers onder Poetin 
verlaten. Rusland streeft niet langer naar een democratie naar westers model en heeft het Westen niet nodig. Ze 
doen alles nu op hun eigen, typisch Russische manier.' 
 

'Wees maar zeker dat het Russische statement luid en duidelijk is aangekomen in het Westen. In een mum van 
tijd was iedereen over olie en gas bezig. Zuid-Ossetië ligt op 100 kilometer van een gebied dat van strategisch 
belang is voor de energiebevoorrading van Europa. De BTC-pijpleiding loopt door de Georgische hoofdstad Tbilisi 
en is voorlopig het enige een alternatief voor de olietransportroutes via Russisch grondgebied.' 
 

BP heeft de BTC-pijpleiding tijdelijk buiten gebruik gesteld, uit vrees voor beschadigingen. Is het er Rusland om te 
doen westerse investeerders af te schrikken? 
 

Laenen: 'Er zijn plannen voor een tweede pijpleiding over Georgisch grondgebied. Toch denk ik niet dat de Russen 
als hoofddoel hebben de buitenlandse investeerders uit Georgië weg te jagen. Rusland heeft immers nog steeds 
een quasimonopolie met zijn netwerk van pijpleidingen, en daar zal niet snel verandering in komen.' 
 

'Maar het is natuurlijk wel een leuke bonus als investeerders aan het twijfelen slaan en het project ter discussie 
wordt gesteld. Elke pijpleiding die niet over Russisch grondgebied loopt, is een slechte zaak voor Rusland. Een 
beetje instabiliteit komt de Russen handig uit, op voorwaarde dat ze de instabiliteit zelf onder controle hebben.' 
 

Hoe groot acht u de kans dat het conflict zich uitbreidt naar naburige regio's en andere bevroren conflicten 
ontdooien? 
 

Laenen: 'Rusland wil geen grootschalige oorlog. Het heeft zijn  punt luid en duidelijk gemaakt tegenover het 
Westen en is niet bereid meer geld en manschappen te verliezen. Maar zelfs buiten de wil van Rusland om kan de 
vlam overslaan. Naar Abchazië bijvoorbeeld, die andere weerspannige regio op Georgisch grondgebied. De 
Kaukasus is een kruitvat en in alle conflictgebieden zitten heethoofden te wachten op een excuus om te vechten. 
Gelukkig is Abchazië er economisch en bestuurlijk iets beter aan toe dan Zuid-Ossetië, dus al bij al schat ik de 
kans klein in.' 
 

Het conflict staat nu opnieuw op de internationale agenda. Denkt u dat het tot een onderhandelde oplossing 
komt? 
 

Laenen: 'Ik heb de casus Zuid-Ossetië al meermaals voorgeschoteld aan studenten. Ik vraag hen een oplossing 
voor het conflict te bedenken, maar tot nog toe is het ons niet gelukt. Het probleem is dat je het warm water niet 
opnieuw kan uitvinden. Alle mogelijke oplossingen hebben al meerdere keren op tafel gelegen.' 
 

'Wie zou die oplossing trouwens moeten aanreiken? Europa heeft in het verleden nooit interesse getoond in de 
regio en heeft de toestand laten verzieken. Zelfs al zou de Europese Unie vandaag wel bereid zijn haar nek uit te 
steken, dan nog zijn de lidstaten te verdeeld om het eens te worden. Ook de NAVO en de Verenigde Naties zijn 
machteloos.' 
 

'De Verenigde Staten kunnen wel gewicht in de schaal leggen, maar de Amerikanen onderschatten hoe diep de 
wortels van het probleem zitten. De VS hebben Saakasjvili altijd gesteund in de hoop dat het probleem Zuid-
Ossetië vanzelf zou verdwijnen. Wat er vandaag gebeurt, bewijst dat je een bevroren conflict niet oplost door 
iemand met een mooi maatpak aan de macht te brengen.' 
 

'Een duurzame oplossing moet komen van een economische heropleving. Je moet de Zuid-Ossetiërs een beter 



perspectief bieden, zodat hun hang naar separatisme verdwijnt en ze inzien dat hen als Russische staatsburgers 
geen benijdenswaardig lot wacht.  Typisch voor Rusland is dat het de minderheden buiten de grenzen beter 
behandelt dan de minderheden binnen de grenzen. Kijk naar de Tsjetsjenen.' 
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