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Ria Laenen analyseert de impact van het escalerende conflict over de 
gastoevoer met Rusland 

Russische energiereus duwt EU in het nauw 
 

Ria Laenen ziet in de manoeuvres van Gazprom de eerste zware test voor het Tsjechisch EU-
voorzitterschap. 
 

Ria Laenen is Ruslandspecialiste en doceert aan het Institute for International and European Policy 
van de KU Leuven. 
 

De Europese Unie heeft de onmiddellijke hervatting van de onderhandelingen tussen Rusland en 
Oekraïne geëist om een punt te zetten achter hun conflict over de gastoevoer. Het geschil belandde 
gisterenmorgen in een nieuwe fase door de stopzetting van de bevoorrading van meerdere landen 
in Oost-Europa. Maar volgens Rusland-specialiste Ria Laenen kan de EU weinig weerwerk tegen 
grootmeester Rusland bieden. 
 

Deze keer zou het zo'n vaart niet lopen, was aanvankelijk de reactie aan Europese zijde toen 
Rusland op 1 januari de gastoevoer naar Oekraïne stopzette na het afspringen van de 
prijsonderhandelingen. Anders dan in 2006 zou de bevoorrading van Russisch gas aan de Europese 
lidstaten ditmaal niet in het gedrang komen. Het ging alleen maar over het zoveelste geschil tussen 
de Slavische buurlanden, Rusland en Oekraïne en ze moesten dat 'commerciële dispuut' zelf maar 
oplossen. Dat was wat Thijs Van de Graaf hier gisteren terecht omschreef als de flauwe reactie van 
de EU. 
 

Maar toen gisteren bleek dat enkele Centraal- en Zuid-Europese landen die in grote mate 
afhankelijk zijn van Russisch gas toch te kampen kregen met drastisch verminderde toevoer, werd 
de toon van de EU scherp. Tsjechië, dat sinds 1 januari het EU-voorzitterschap uitoefent en zelf 
voor ongeveer 80 procent afhankelijk is van Rusland voor gas, noemde de verminderde gastoevoer 
naar Europese lidstaten 'onaanvaardbaar' en sprak zich uit over de dwingende noodzaak voor 
Oekraïne en Rusland om terug samen aan de tafel te gaan zitten om tot een 'onmiddellijke' 
oplossing te komen. Tsjechië mocht trouwens zelf nog deze zomer even voelen hoe nauw energie 
en geopolitiek zijn verbonden met elkaar, vooral in het Rusland van vandaag waar de 
energiereuzen Transneft en Gazprom de staatsmonopolies hebben over het energietransport (de 
ene voor olie, de andere voor gas). Transneft verminderde in juli 2008 tijdelijk de olietoevoer naar 
Tsjechië net nadat Tsjechië met de VS een contract had getekend over de plaatsing van een 
Amerikaans radarsysteem op Tsjechisch grondgebied. Het is ook niet verwonderlijk dat het een 
andere EU-lidstaat met een hoge afhankelijkheid van Russisch gas was, namelijk Litouwen, die het 
diplomatieke voortouw nam in het oproepen tot een meer uitgesproken EU-standpunt in dit 
gasconflict. 
 

Voor Rusland is het energiebeleid een zeer krachtig politiek instrument geworden in haar assertieve 
buitenlandse beleid. Dat dit gasconflict escaleert net op het moment dat heel Europa in de greep is 
van een koudefront zet de taal van Rusland nog extra kracht bij. Rusland toont zich - net als in het 
conflict met Georgië in de zomer van vorig jaar - opnieuw een regionale grootmacht op het 
Europese continent waartegen de EU weinig weerwerk kan bieden. De energiedialoog tussen de EU 
en Rusland mag dan volgens de insiders van de Europese Commissie wel op het juiste spoor zitten 
en achter de schermen veel vooruitgang boeken door naar verluidt zeer constructieve gesprekken, 
in de praktijk moeten we toch opnieuw vaststellen dat Rusland bijzonder handig kan inspelen op 
het feit dat ook op dit domein de EU-lidstaten geen proactief gemeenschappelijk beleid hebben 
uitgetekend. De Europese lidstaten denken nog graag in termen van nationale, in plaats van 
Europese belangen, zeker als het over energie gaat. Duitsland is de koploper in het afsluiten van 
bilaterale deals met Rusland, denk bijvoorbeeld aan het Nordstreamproject, dat voorziet in de 
aanleg van een gaspijplijn van Rusland naar Duitsland via de Baltische Zee. Dit pijplijnproject 
omzeilt het politiek onstabiele Oekraïne dat tot de dag van vandaag het belangrijkste transitland is 
voor Russisch gas richting Europa.  
 

Er staan ook enkele pijplijnprojecten in de steigers die Europa minder afhankelijk moeten maken 
van Russisch gas, zoals de Nabuccopijplijn die gas uit de regio van de Kaspische Zee via Turkije 
naar Europa zal brengen. Maar Rusland is de grootste gasproducent en beschikt over 's werelds 
grootste reserves van natuurlijk gas en Gazprom is aardig op weg om het grootste energiebedrijf 
ter wereld te worden. Zoals Thijs van de Graaf gisteren in deze krant al aanhaalde is energie haast 
altijd meer dan 'business' en heeft het vaak ook een (geo)politieke component. In Oekraïne is het 
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gasconflict ook een politiek wapen, maar dan vooral in de interne politieke strijd tussen president 
Joesjtsjenko en premier Timosjenko.   
 

Vandaag wordt in Rusland en in Oekraïne het Orthodoxe kerstfeest gevierd. Maar het is niet erg 
waarschijnlijk dat dit beide landen zal stimuleren om zich meer toegeeflijk op te stellen in het 
gasconflict. In deze bar koude en barslechte economische tijden (Oekraïne en Rusland zijn allebei 
zeer hard getroffen door de globale financiële crisis), is de inzet erg hoog en wordt het spel hard 
gespeeld door alle betrokken partijen. De Tsjechische regering krijgt gelijk: ze had voorspeld dat 
het vooral Rusland zou zijn die het gewicht van het nieuwe EU-voorzitterschap zou testen, maar 
dat die test al zo vroeg zou komen had men waarschijnlijk niet gedacht. Rusland blijft de meester 
van het schaakspel. >21 
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