‘’Het is de hoogste tijd voor een scheidingsregeling
tussen Europees gezind West Oekraïne en Russisch
gezind Oost-Oekraïne’’.
U zag 2 filmfragmenten. Het eerste van France24 , die meereisde met
een Oekraiens hulpteam en vaststelde dat de bevolking van het OostOekraiense Lysichansk de stad niet wil verlaten en de Russen als
bevrijders ziet. Het tweede filmfragment was de premier op de
persconferentie na de NATO top en voor hem heb ik een open brief.
Open brief aan de Nederlandse Regering. Geachte heer Rutte,
“Maar worden we niet een oorlog ingerommeld, die niet perse de onze
is?’’ vroeg een journalist op de persconferentie van 17 Juni vlak na de
NAVO top in Madrid. Zelfs de media, die U in crisistijd altijd trouw volgen
beginnen nu te sputteren.
“Die oorlog daar, is de onze” antwoordde U lichtelijk geïrriteerd. ‘We
moeten de gevolgen daarvan ook in onze portemonnee dragen. Dat
moeten we doen voor onze eigen veiligheid en vrijheid’’ U drukt op de
angstknop om de Nederlandse bevolking over te halen offers te brengen
voor de Oekraïne oorlog. De NAVO veroorzaakt met haar ‘Russische
roulette’ strategie echter een dramatische escalatie van de oorlog,
waarmee vreedzame oplossingen uit zicht verdwijnen.
(3)U toont zich binnen het NAVO gezelschap een op oorlog gerichte
‘hardliner’ door het complexe politieke en historische conflict
populistisch te reduceren tot het probleem van een persoon: Poetin.
Jammer voor U alleen is dat de visies van de Russische president
worden gedeeld door het grootste deel van de Russische politici,
intelligentsia en media. Zij krijgen van meer kanten uit de wereld begrip
inclusief bij velen in Europa. De reden daarvoor is eenvoudig. In de OostOekraïne meneer Rutte wonen en werken voornamelijk Russischtalige en
Russisch gezinde burgers.
(4)Hoewel de media aanvoelt dat de strategie van confrontatie door de
NAVO Europa dieper in de oorlog zuigt, mankeert in het debat een
kritische analyse van het conflict. Die kritische analyse begint bij het
einde van de Koude oorlog in 1989 en de herhaalde beloften aan
Gorbatsjov in Berlijn dat de NAVO ‘geen inch’ Oostwaarts zou

expanderen. Sinds 1999 zijn de gemaakte afspraken door de NAVO
steeds weer geschonden en werden veertien landen in Oost-Europa
ingelijfd, waarbij Rusland steeds weer werd neergezet als de potentiële
vijand. De Amerikanen stationeerden ondertussen een reeks van
geavanceerde wapensystemen in Oekraïne. Vanaf 2008 heeft president
Poetin persoonlijk bij herhaling aangegeven dat NAVO lidmaatschap van
Oekraïne voor Rusland onacceptabel is. Het ‘EU Oekraïne verdrag’ was in
2014 de inzet van de Maidanrevolte die uitliep op een gewelddadige
staatsgreep en afzetting van de gekozen president Janoekovitsj. De Krim
en de Donbas-‘Oblasten’ scheidden zich daarna af en de Oekraïense
regering begon met bombardementen op de nieuwe Volksrepublieken.
Uw vijand Poetin heeft zich daarna jarenlang ingezet om de
Minksakkoorden te laten werken. Uw vriend Zelensky heeft gefaald zijn
leger terug te trekken en Donetsk en Loegansk haar autonomie binnen
Oekraïne te gunnen. Onder dreiging van een nieuw Oekraïens militair
offensief in de Donbas erkende Rusland na acht jaar de Volksrepublieken
en besloot tot de ‘bevrijding’ van die gebieden met voornamelijk
Russischtalige en Russisch gezinde burgers.
(5)“‘Wanneer wij zouden laten gebeuren dat Poetin Oekraïne kan
bezetten, wat is het volgende? Uiteindelijk is dat een directe bedreiging
voor onze veiligheid’’. stelde U dreigend op de persconferentie, Sorry
meneer Rutte. U slaat volledig door en verkoopt gevaarlijke kletskoek.
Uw vooronderstelling dat Rusland het plan had heel Oekraïne te bezetten
en zelfs allerlei andere landen inclusief Nederland binnen te vallen is
onbewezen en misleidende retoriek. Niet alleen omdat de Russische
leiding dat categorisch ontkent, maar ook omdat het haar belang niet is
om gebieden te bezetten, waar ze geen steun van de bevolking heeft. Uw
uitspraak miskent volledig dat er in Oost-Oekraïne voornamelijk Russisch
wordt gesproken en de bevolking Russisch gezind is. Het miskent ook
dat Rusland wel degelijk scherp onderscheid maakt tussen NAVO staten
en niet-NAVO staten. Het NAVO lidmaatschap van ex-Sovjetstaten was
nu juist haar zorg en klacht de afgelopen 30 jaar.
(6)‘’Het is cruciaal dat Poetin wordt tegengehouden. Dat Oekraïne dit
wint. Dat wij alles doen hen daarin te ondersteunen omdat wij anders zelf
in gevaar komen” vervolgt U uw vertoog. De internationale rechtsorde
kan volgens U en de uwen niet toestaan dat de ‘territoriale integriteit’ van
een land wordt geschonden. Dat klinkt mooi en oprecht, maar is

schijnheilig. De pijnlijke waarheid meneer Rutte is dat het Westen de
afgelopen decennia het internationaal recht bij herhaling heeft
geschonden. Zij heeft in de internationale rechtsorde zelf een ‘elastieke’
norm geïntroduceerd. Het Westen bombardeerde zonder mandaat
Joegoslavië (1999). Ze had een bijzonder zwak mandaat voor haar
‘speciale operatie’ in Afghanistan (2001), die 20 jaar later eindigde in een
vernederende afgang, omdat bleek dat ze nauwelijks steun bij de
bevolking had. Ze schond achter elkaar internationale rechtsregels in
haar ‘speciale operaties’ in Irak (2003), Libië (2011) en Syrië (2011). Al
die ‘speciale militaire operaties’ zijn achteraf gezien jammerlijk mislukt.
Nederland stond met uw steun altijd te trappelen om militair mee te
mogen doen. In 2010 stelde de commissie Davids nog eens formeel vast
dat ook de Nederlandse regering schuldig was aan het schenden van
internationale rechtsregels, het breken van territoriale integriteit en het
voeren van oorlogsmisdaden door het voeren van een illegale oorlog. Het
inzicht ‘de pot verwijt de ketel dat hij zwart ziet’ komt niet alleen van
critici uit het Westen, maar vormt een belangrijk onderdeel van de
Russische legitimatie voor haar ‘speciale operatie’ richting de eigen
bevolking. Het grootste deel van de wereld kijkt ondertussen toe in de
wetenschap dat internationaal recht in het Westen van ‘elastiek’ is en
zich schijnheilig aanpast in dienst van de eigen ideologie en de eigen
belangen.
(7)De westerse grootmachten verklaarden zich solidair met de corrupte
en falende Staat Oekraïne en zenden zware wapens. “Nederland loopt
daarin voorop’’ verklaarde U parmantig. Onze premier wijst de weg in het
voeren van oorlog. Hij loopt voorop in het gezelschap van oorlogshitsers.
Uw wapenleveranties sorteren alleen desastreuse en contraproductieve
effecten. Wat kan er met die wapenleveranties gebeuren? 1. De wapens
worden bij binnenkomst aan de grens door Russische raketten
vernietigd. 2. De wapens worden door Oekraïne ingezet om Russische
militairen en Russischtalige burgers in de Donbas te doden en hun
bezittingen te vernietigen. 3. De wapens worden bij aflevering door de
Oekraïense maffia naar Afrika verkocht, waar ze worden ingezet bij
allerhande oorlogen.
(8)De westerse sanctieoorlog ontploft gedeeltelijk in ons eigen gezicht.
Inflatie en stijgende prijzen zijn niet het gevolg van ‘Poetins’ inval in OostOekraïne’ maar van de sanctieoorlog tegen Rusland. Het Westen kiest er

zelf voor om de Russische olie en gasleveranties in te zetten in haar
Oekraïne oorlog. Nederland weigert Russische olie en grondstoffen in de
haven van Rotterdam. Nederland weigert tevens als een van de weinige
Europese landen een Roebel betaalrekening te openen bij Gazprom in
Moskou, waarna de gasleveranties stopten en de gasprijs steeg. De
sanctieoorlog tegen Rusland heeft de gas en olieprijzen omhoog
gestuwd en dat brengt de Nederlandse inflatie nu op circa 10%. U maakt
Rusland Rijk en duwt uw volk dieper een economische crisis in en vertelt
ons dat we moeten offeren voor uw oorlog in Oekraïne. Wat vinden de
Nederlanders daar zelf eigenlijk van?
(9)De wapenleveranties en de westerse sanctieoorlog werden door U en
de uwen als voldongen feiten gebracht, waardoor er nooit een debat is
geweest. Wanneer U die kwesties aan de Nederlandse bevolking per
referendum zou voorleggen dan zouden die besluiten wel eens
afgewezen kunnen worden. U weet dat heel goed, want U verloor alle
referenda die er in Nederland werden gehouden meneer Rutte. U bent
mede daarom een fervent tegenstander van volksraadplegingen.
Wanneer vertrekt U meneer Rutte en laat Nederland eindelijk vrijer
ademen? Uw NATO zoekt binnenkort een nieuwe secretaris generaal. Het
gezicht van de machtigste vernietigingsmachine uit de
wereldgeschiedenis. Lijkt bijzonder geschikt voor U. Kunt U uw
persoonlijke vijand Poetin fijn dwars zitten en bedreigen.
(10)Hoe brengen we het Oekraïne conflict zonder NAVO tot een
oplossing? Het Europees gezinde West Oekraïne en het Russisch
gezinde Oost-Oekraïne zijn al 30 jaar in conflict en dat is de laatste acht
jaar geëscaleerd in een burgeroorlog. Het is tijd voor realisme en een
scheidingsregeling meneer Rutte. Tijd voor diplomatieke oplossingen in
het belang van uw eigen volk, maar ook in het belang van de
verschillende bevolkingsgroepen in Oekraïne. Het is ook voor U tijd om
eindelijk in te zien dat de splitsing van Oekraïne niet alleen onafwendbaar
is, maar tevens het echte fundament vormt voor een wenselijk en
duurzaam toekomstperspectief.

