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Ria Laenen vindt dat het Oosters Partnerschap van de EU een weinig beloftevolle start heeft 
genomen 
 

Georgië als toneel van nieuwe Koude Oorlog? 
 

Ria Laenen is Ruslandexperte. Zij is postdoctoraal medewerker aan het Institute for 
International and Eropean Policy van de KU Leuven. 
 

Terwijl de relaties tussen Rusland en de NAVO gespannen blijven, onder meer naar 
aanleiding van manoeuvres van de NAVO in Georgië, probeert de Europese Unie via een 
'Oosters partnerschap' de banden aan te halen met zes vroegere Sovjetrepublieken. 'Als we 
geen stabiliteit uitvoeren, zullen we instabiliteit invoeren', schetste de Zweedse premier 
Fredrik Reinfelt de inzet van de top van gisteren in Praag. Ria Laenen ziet voorlopig weinig 
heil in het nieuwe partnerschap: 'Zolang de relaties met Rusland niet worden uitgeklaard, 
zijn de kansen op welslagen klein'. 
 

Ruslands president Medvedev bestempelde de NAVO-oefeningen die in Georgië lopen van 6 
mei tot 1 juni als regelrechte provocatie. De spanningen tussen Rusland en Georgië zijn in de 
nasleep van de oorlog van afgelopen zomer nog steeds te snijden. Aan de vooravond van de 
NAVO-manoeuvers in Georgië kwam uit Tbilisi de beschuldiging dat Rusland had gepoogd 
muiterij te organiseren in het Georgische leger om op die manier de NAVO-oefeningen te 
boycotten en nog maar eens tonen dat Rusland de aanwezigheid van de NAVO in wat het als 
haar invloedssfeer beschouwt niet duldt. Wat de precieze omstandigheden waren, daarover 
kan men - net zoals over wie er het brein was achter de Russisch-Georgische oorlog van 
augustus vorig jaar - discussiëren. Georgisch president Saakasjvili is geen heilig boontje, 
staat onder zware druk van interne oppositie en heeft de neiging om als er iets verkeerd 
loopt in zijn land (dat veel kenmerken vertoont van een 'failed state') meteen met een 
beschuldigende vinger richting Moskou te wijzen. 
 

Zonder te beweren dat het gaat om een nieuwe Koude Oorlog, moet men gewoon vaststellen 
dat Georgië opnieuw het strijdtoneel is van de machtsstrijd tussen Rusland en het Westen, 
met name de NAVO. Ruslands relaties met het Westen zitten al een tijdlang in het slop, maar 
kwamen de afgelopen weken terecht in een spiraal van wederzijdse beschuldigingen en 
contraproductieve maatregelen. In een korte tijdspanne hadden we het spionageschandaal 
(DM&punctSpace;6 en 7/5) en de daaropvolgende uitzetting door de NAVO van twee 
Russische diplomaten, waarop Ruslands minister van Buitenlandse Zaken reageerde met het 
afzeggen van zijn deelname aan de eerstkomende NAVO-Rusland ontmoeting en met de 
gebruikelijke tegenzet van het uitwijzen van 2 Canadese diplomaten die voor de NAVO 
werkten uit Moskou. Even later werden de plooien wat gladgestreken en kwam de melding 
dat de NAVO-Rusland top toch zou doorgaan met Lavrov. 
 

Rusland ziet &ndash; niet volkomen onterecht &ndash; de NAVO als een exponent van wat 
men in Rusland graag omschrijft als de unipolaire dominantie van de VS. Uit opiniepeilingen 
blijkt dat steeds meer Russen de NAVO opnieuw als een bedreiging beschouwen. De 
perceptie in Rusland over de relaties met de VS, Georgië, Oekraïne en met de EU daalde na 
de oorlog van afgelopen zomer tot een historisch dieptepunt sinds het uiteenvallen van de 
Sovjet-Unie. Weliswaar met dit belangrijke verschil dat de houding van een nipte 
meerderheid van de bevraagden tegenover de Europese Unie positief bleef, terwijl die ten 
aanzien van de VS zwaar overhelde aan de negatieve zijde. 
 

Strategische partner 
 

Precies daaruit zou de EU belangrijke conclusies moeten trekken. Europa, en meer specifiek 
West-Europa, en niet de VS, is in de ogen van de meeste Russen nog steeds de partner met 
wie Rusland zich op basis van cultureel-historische banden het meest verbonden voelt. De 
EU zou zich dan ook kunnen opwerpen als de strategische partner waarover in officiële 
beleidsdocumenten wel wordt gepraat, maar waarvan men in de praktijk weinig merkt.  Vijf 
jaar na de lancering van het Europese Nabuurschapsprogramma waarin onder andere 
Georgië werd opgenomen wordt het mislukken ervan stilzwijgend toegegeven door de 
lancering van een ander format. Gisteren vond in Praag de eerste topontmoeting plaats van 
het Oosters Partnerschap, dat zich richt op de landen van de Zuidelijke Kaukasus, Wit-
Rusland, Moldavië en Oekraïne. Dit programma gaat van start onder een slecht gesternte, 
want zolang de relaties met Rusland niet worden uitgeklaard en beduidend verbeterd, zijn de 
kansen op welslagen van dit nieuwe programma uitermate klein. Bovendien schept ook dit 
programma weer te hoge verwachtingen bij de nabuurlanden zelf enerzijds en anderzijds lijkt 
het te sterk op een poging van Brussel om een eigen invloedssfeer te creëren wat de relaties 
met Rusland niet ten goede kan komen. Het is precies omdat Moskou de EU, in tegenstelling 



tot de VS, niet als een grootmacht beschouwt dat er groter potentieel voor samenwerking is. 
Dus het eerder zwakke imago van de EU als internationale speler zou hier een voordeel 
kunnen zijn. Rusland moet inzien dat samenwerking in de regio waarvan Georgië deel 
uitmaakt een win-winsituatie oplevert voor alle betrokken partijen. Maar het is ten zeerste de 
vraag of een plan als het Oosters Partnerschap Rusland hiervan kan overtuigen. 
 

Ondanks de diepe impact van de economische crisis in Rusland, voelt Moskou zich nog 
steeds sterk op het domein van buitenlands beleid. Rusland weet dat zowel de NAVO als de 
EU om verschillende redenen Rusland nodig hebben. In Washington DC zit het Obamateam 
verveeld met de erg verregaande en persoonlijke steun die door de Bushadministratie werd 
uitgesproken aan Georgisch president Saakasjvili. Natuurlijk kan en mag het Westen Georgië 
niet laten vallen (een vrees die leeft bij de Georgische bevolking), maar het is ook duidelijk 
dat men niet mag toelaten dat Saakasjvili de spanningen tussen het Westen en Rusland 
verder opdrijft. 
 

De Georgische president Saakasjvili is geen heilig boontje. Hij staat onder zware druk van 
interne oppositie en heeft de neiging om &softReturn;als er iets verkeerd loopt in zijn land 
meteen met een beschuldigende vinger richting Moskou te wijzen 
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