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OEKRAIENSE PRESIDENTSVERKIEZINGEN

De beelden van de Oranjerevolutie in Oekraïne zijn bij velen nog op het netvlies gebrand. Vijf jaar later
zijn de helden van die omwenteling bittere tegenstrevers. RIA LAENEN legt uit hoe het zover is kunnen
komen.

Vijf jaar na de Oranjerevolutie die de pro-westerse Viktor Joesjtsjenko aan de macht bracht, houdt
Oekraïne zondag voor het eerst opnieuw presidentsverkiezingen. De kans dat huidig president
Joesjtsjenko zichzelf opvolgt is uitermate klein. Van alle achttien kandidaten zijn de belangrijkste
concurrenten van Joesjtsjenko in deze verkiezingscampagne enerzijds opnieuw zijn tegenstander van de
vorige presidentsverkiezingen in 2004, Viktor Janoekovitsj, en anderzijds Joesjtsjenko's toenmalige
medestrijdster die ondertussen zijn grootste politieke rivale is geworden, premier Julia Timosjenko. In de
opiniepeilingen zijn Janoekovitsj en Timosjenko de koplopers. Een tweede verkiezingsronde, voorzien op
7 februari, zal duidelijkheid brengen over wie uiteindelijk als overwinnaar uit de bus komt.

Moddergooien

Wat is er in die vijf jaar gebeurd dat maakt dat Joesjtsjenko weinig perspectief heeft op een tweede
ambtstermijn? Wat zorgde ervoor dat beide leiders van de Oranjerevolutie nu lijnrecht tegenover elkaar
staan en haast dagelijks publiekelijk met modder gooien naar elkaar? Zoals dat wel vaker gaat met
revoluties, waren de verwachtingen over wat de nieuwe mensen aan de macht zouden verwezenlijken
(te) hooggespannen. Joesjtsjenko koos voor een resoluut pro-westerse koers in de hoop Oekraïne
eindelijk los te rukken van het (neo)imperialistische juk van Rusland en Oekraïne te integreren in de club
van Westerse landen. Dat zou in de eerste plaats gebeuren via Navo-lidmaatschap. Intern zou er orde op
zaken worden gesteld; de economie aangezwengeld en corruptie — een oud zeer in veel
postcommunistische landen — radicaal verbannen. Maar dergelijke verregaande hervormingen kan men
niet zonder slag of stoot doorvoeren. Er ontstond onenigheid over de constitutionele basis waarop
Oekraïne zou moeten functioneren: een presidentieel of parlementair systeem? Ook over de geopolitieke
oriëntatie van Oekraïne was en is het laatste woord nog niet gezegd.

Moskou, uitermate ontstemd over de Oranjerevolutie, voerde de druk op en zette energie in als politiek
wapen tegen Oekraïne, het belangrijkste transitland voor gastoevoer vanuit Rusland naar Europa. Toen
Rusland in januari 2006 voor het eerst de gaskraan dichtdraaide was dat een echte eyeopener, niet alleen
voor Oekraïne, maar ook voor de EU, die zich plots pijnlijk bewust werd van de Europese
afhankelijkheid van Russisch gas. Ten tijde van de Oranjerevolutie had het Westen zich helemaal achter
Joesjtsjenko en co. geschaard en zag het de gebeurtenissen die zich in Oekraïne afspeelden als een
overwinning van de democratie. Maar tegelijkertijd bleef de EU schipperen tussen het behouden van een
strategisch partnerschap met Rusland en het voeren van een nabuurschapsbeleid ten aanzien van landen
als Oekraïne die zich in de grijze zone tussen ‘oost' en ‘west' bevinden. Bovendien besliste de Navo in
december 2008 om voorlopig geen actieplan voor toetreding van Oekraïne op te stellen. Het werd Kiev
duidelijk gemaakt dat de weg naar het Westen nog lang was.
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De euforie over de Oranjerevolutie ebde snel weg en maakte plaats voor desillusie bij de bevolking en
een groeiend wantrouwen dat uitmondde in een bittere strijd tussen de beleidsmakers onderling, meer
bepaald tussen de president en de premier. Zo werden we getuige van hoe de twee charismatische leiders
van de Oranjerevolutie verwikkeld raakten in een intense machtsstrijd waarbij ze alle besef leken te
hebben verloren van de desastreuze gevolgen van hun gedrag. Hun onderlinge machtsspelletjes lagen
onder andere aan de basis van het tweede gasconflict met Rusland dat dateert van januari vorig jaar. Dit
jaar werd een nieuw gasconflict afgewend omdat Timosjenko het meer opportuun achtte om in het kader
van haar verkiezingscampagne naar Rusland te trekken om persoonlijk met haar Russische collega
premier Poetin een akkoord te sluiten.

Corruptie

Inmiddels kwam het ‘oranje' hervormingsproces tot een complete stilstand. In de globale
corruptieranking van Transparency International zakte Oekraïne van de 99ste plaats in 2006 naar plaats
134 in 2008, waarmee het slechter presteert dan andere ex-Sovjetrepublieken als Armenië en Moldavië
en zich in het gezelschap bevindt van Nicaragua en Pakistan. Eind 2009 besliste het IMF om het storten
van een broodnodige vierde schijf van een omvangrijke lening aan Oekraïne op te schorten omwille van
de interne politieke impasse. Oekraïne is niet alleen politiek, maar ook economisch bijzonder fragiel. De
impact van de financiële crisis was dan ook zeer groot. In 2009 kromp de Oekraïense economie met
15percent.

Kleine broertje

Wie ook de nieuwe president wordt, wonderen hoeven de Oekraïners van hem of haar niet verwachten.
Er zijn geen instant oplossingen voor de precaire toestand waarin het land zich momenteel op politiek en
economisch vlak bevindt. Bovendien speelt ook de regionale verdeeldheid in Oekraïne nog steeds een
belangrijke rol met een meer op Rusland georiënteerd deel enerzijds en de meer Oekraïens-
nationalistische regio's anderzijds. De belangrijkste concurrenten voor het presidentiële ambt zijn als het
ware een verpersoonlijking van deze tweespalt en spreken letterlijk en figuurlijk een andere taal. De
Russisch sprekende Janoekovitsj ligt voorop in de opiniepeilingen en scoort goed bij de Russisch
sprekende burgers. Julia Timosjenko spreekt tot haar kiezers in het Oekraïens en pleit voor een
pragmatische koers waarbij de Oekraïense nationale belangen zullen worden verdedigd door goede
relaties te onderhouden met zowel het Westen als Rusland. Hoe dan ook zal de nieuwe president
hoogstwaarschijnlijk iemand zijn die de banden met Moskou wil herstellen. Zo zal het niet direct de
Oekraïense bevolking zijn die de vruchten van een nieuw beleid zal kunnen plukken, maar wel Rusland,
dat opnieuw het kleinere, af en toe opstandige, Slavische broertje de spelregels zal kunnen opleggen.

RIA LAENENWie? Research fellow aan het Instituut voor Internationaal en Europees Beleid, KU
Leuven. Wat? Wie ook de verkiezingen wint, Rusland wordt de grootste winnaar. Waarom? Beide
kandidaten zullen de banden met het land willen herstellen.
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