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Westerse politici en media beschuldigen Rusland van chantage met voedsel 

en diefstal. Maar bestaat er nog hoor en wederhoor of is de De Westerse 

persbureaus en media verworden tot het propagandakanaal van het 

Oekraïense ministerie van Informatie?  Wat zeggen de Russische 

persbureaus eigenlijk? Rusland ontkent en verwijst naar de negatieve 

effecten van de westerse sanctieoorlog.  

De voorzitter van de Europese commissie Ursula von der Leyen kwam op het 

Wereld Economisch Forum (WEF) in Davos met zeer scherpe beschuldigingen 

richting Moskou: “Rusland gebruikt honger om macht uit te oefenen. Het land 

steelt graan in Oekraïne. Opslagplaatsen worden opzettelijk gebombardeerd. 

Russische oorlogsschepen blokkeren de export van tarwe, gerst, mais en 

zonnebloemolie via Oekraïense havens aan de Zwarte Zee. De schaarste die 

hierdoor ontstaat, zorgt mondiaal voor exploderende tarweprijzen. De 

kwetsbaarste landen zijn de dupe”. Von der Leyen leverde geen bewijs voor 

haar beschuldigingen. Haar uitspraken zijn daarom zorgelijk en escalerend. Is 

deze mevrouw moedwillig bezig de toch al slechte verhoudingen in Europa 

verder te verzieken en te escaleren? Het op basis van wantrouwen, kwaadaardig 

rondspuiten van onbewezen beschuldigingen maakt mevrouw van der Leyen 

ongeschikt voor de taak van commissievoorzitter van de Europese Unie 

Hoe reageert Rusland? “Onaanvaardbaar,’’ noemde Kremlin-woordvoerder 

Dmitry Peskov de kritiek van de Commissievoorzitter. "We verwerpen deze 

retoriek botweg en we beschuldigen zelf het Westen van een aantal 

ongeoorloofde stappen die het heeft genomen om de blokkade te veroorzaken." 

In de Oekraïense havens liggen volgens het Russische ministerie van Defensie 

nog zeker zeventig koopvaardijschepen uit zestien verschillende landen, die van 

de Oekraïense autoriteiten niet mogen vertrekken. De havenautoriteiten wijzen 

daarbij op het gevaar van Oekraïense zeemijnen en een vermeende Russische 

blokkade. Rusland heeft bij herhaling gesteld dat zij geen blokkade heeft 

ingesteld tegenover koopvaardijschepen. De tarweprijzen zijn ondertussen 30 

procent gestegen.  

President Poetin benadrukte in een telefoongesprek met de Oostenrijkse 

bondskanselier Karl Nehammer dat pogingen om Rusland de schuld te geven 

van moeilijkheden bij het leveren van landbouwproducten aan de wereldmarkten 



ongegrond zijn. De werkelijke oorzaken zijn volgens hem “ontstaan als gevolg 

van anti-Russische sancties van de Verenigde Staten en de Europese Unie." 

De Russische ambassadeur in de VS Anatoly Antonov wees er in een verklaring 

op dat er al een wereldwijde voedselcrisis was voor de oorlog in Oekraïne 

begon. Dit onder meer als gevolg van de verstorende werking van de 

coronamaatregelen op de distributieketens. "De crisis werd verergerd door de 

invoering door Washington en zijn satellieten van onwettige sancties tegen 

Rusland," aldus Antonov. “De vrijstellingen van de beperkingen, die ons land de 

mogelijkheid zou geven om in landbouwproducten te handelen, bieden 

Russische exporteurs vaak geen kans om zendingen te doen. Ze worden 

geconfronteerd met geblokkeerde betalingen, weigering van leningen en 

verzekeringen, problemen met het boeken van vrachtschepen en de aankoop van 

zaden en landbouwmachines". 

De Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergey Lavrov sprak op 25 mei 

in Moskou tot een gezelschap van Afrikaanse diplomaten, ter gelegenheid van 

de jaarlijkse viering van ‘Afrikadag’. "We weten dat Afrikaanse landen tot de 

meest kwetsbaren behoren op het gebied van voedselzekerheid," zei hij. "Ik wil 

u nogmaals stellig verzekeren dat Rusland zijn verplichtingen uit hoofde van 

internationale contracten op het gebied van exportleveringen van voedsel, 

meststoffen, energiebronnen en andere goederen die Afrika dringend nodig heeft 

nakomt en zal blijven nakomen."   

Tenslotte: De oorlog tussen Oekraïne en Rusland gaat in de basis over 

territoriale claims in de Donbas. Treurig genoeg weigert het Westen de dialoog 

hierover en escaleert het probleem met een economische oorlog.  Gelukkig heeft 

de rest van de wereld de wijsheid buiten het conflict te blijven. Wat ook je 

positie is. Het is moreel onacceptabel dat de armen in deze wereld het 

slachtoffer worden van onze eeuwenoude traditie op het Europese continet 

militair en economisch oorlog te voeren. De Westerse en Russische politici en  

overheidsapparaten hebben de morele verplichting in vertrouwen samen te 

werken en er voor te zorgen dat het Oekraïense, Russische en Westerse voedsel 

in Azië en Afrika komt.     


