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We moeten ons allemaal Oekraïners tonen
De Oekraïense cri!sis is niet al!leen een test voor de ge!loof!waar!dig!heid van de Eu!ro!pe!se di!plo!ma!tie. Ook het Eu!ro!pe!se pro!ject wordt in de schijn!wer!pers gezet. In Oekraïne zijn bur!gers
van alle leef!tij!den be!reid om te ster!ven voor de vlag van hun land, en die van de Eu!ro!pe!se
Unie. Het con!trast met de lauwe be!lang!stel!ling die de bur!gers van onze 28 lid!sta!ten tonen
voor de ko!men!de Eu!ro!pe!se ver!kie!zin!gen van 25 mei kan niet gro!ter zijn.
Door Tho!mas Ren!ard, on!der!zoe!ker aan het Eg!mont In!sti!tuut en lid van de denk!tank de Vrij!dag!groep
De lente is er vroeg bij dit jaar in Oekraïne. Ter!wijl de tem!pe!ra!tu!ren zacht!jes be!gin!nen te stij!gen na een barre, bloe!de!ri!ge
win!ter, kun!nen de ma!ni!fes!tan!ten zich war!men aan het vuur van de over!win!ning. Na weken kam!pe!ren op het Mai!dan!plein
in Kiev lij!ken ze hun slag thuis te halen tegen het au!to!ri!tai!re re!gime van pre!si!dent Vik!tor Ja!noeko!vitsj, die de hoofd!stad
ont!vlucht!te.
De toe!komst van Oekraïne ont!vouwt zich dag na dag, mi!nuut na mi!nuut, in een kli!maat van on!ze!ker!heid. Nog al!tijd zijn
er meer vra!gen dan ant!woor!den: houdt het ak!koord, dat vo!ri!ge week na Eu!ro!pe!se be!mid!de!ling werd on!der!te!kend, stand?
En zo ja, wie zal het uit!voe!ren? Zul!len de Oekraïners er dit keer met hun re!vo!lu!tie in sla!gen om het land op een po!si!tie!ve
en de!fi!ni!tie!ve ma!nier te laten evo!lu!e!ren, in te!gen!stel!ling tot wat na de Oran!je-re!vo!lu!tie van 2004 ge!beur!de? Gaat het land
im!plo!de!ren?
Eén ze!ker!heid is er: nu de lente in het land is, waait er een de!mo!cra!ti!sche wind. Het is een krach!ti!ge wind, maar nie!mand
kan nu al zeg!gen of hij zal vol!staan om het oude re!gime de!fi!ni!tief omver te bla!zen. Ja!noeko!vitsj heeft on!ge!twij!feld zijn
laat!ste woord nog niet ge!zegd. Ste!den en hele regio’s in het oos!ten van Oekraïne pro!tes!te!ren tegen wat ze als een staats!greep er!va!ren. In Mos!kou be!reidt Vla!di!mir Poe!tin zijn ant!woord voor. Rus!land is niet van plan om zijn in!vloed in deze sa!tel!liet!staat te ver!lie!zen. En Poe!tin is on!ge!twij!feld bang dat het Oekraïense voor!beeld an!de!re Rus!si!sche bur!gers op ideeën
brengt. In Eu!ro!pa en de Ver!e!nig!de Sta!ten wordt alles met ar!gus!ogen ge!volgd en wordt ge!pro!beerd om de dia!loog gaan!de
te hou!den.
Di!plo!ma!tie
De pa!ra!dox tus!sen de men!sen die in de EU wil!len en zij die er zou!den wil!len uit!stap!pen, is frap!pant. Het zou heel wat
men!sen aan het den!ken moe!ten zet!ten.
De toe!komst van Oekraïne be!hoort toe aan de Oekraïners. Maar de Eu!ro!pe!a!nen heb!ben een rol te spe!len, zoals uit het di!plo!ma!tie!ke ini!ti!a!tief van vo!ri!ge week blijkt. De Duit!se, Fran!se en Pool!se mi!nis!ters van bui!ten!land!se zaken reis!den naar
Kiev in een po!ging om de ge!moe!de!ren te be!da!ren en met re!ge!ring en op!po!si!tie te on!der!han!de!len. On!der!tus!sen ver!ga!der!den hun Eu!ro!pe!se col!le!ga’s in Brus!sel over een ge!meen!schap!pe!lijk stand!punt. Het idee om ge!rich!te sanc!ties op te leg!gen
werd door de Duit!sers op tafel ge!legd en kreeg steun van ver!schei!de!ne lan!den, waar!on!der België. Deze sanc!ties zijn een
be!lang!rijk po!li!tiek ge!baar en een eer!ste stap in de rich!ting van ‘dwin!gen!de’ di!plo!ma!tie, hoe!wel de im!pact vaak be!perkt of
zelfs maar sym!bo!lisch is.
Het duur!de even voor het Eu!ro!pe!se stand!punt vorm kreeg. De EU is na!tuur!lijk nooit erg be!dre!ven ge!weest in cri!sis!be!http://www.tijd.be/dossier/mobiliteit/We_moeten_ons_allemaal_Oekrainers_tonen.9472371-2336.art
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heer. Den!ken we maar aan de late res!pons - in ver!sprei!de slag!or!de dan nog - op de Ara!bi!sche Lente. Dit keer lijkt de Eu!ro!pe!se di!plo!ma!tie, in te!gen!stel!ling tot wat in de Ara!bi!sche we!reld het geval was, een door!slag!ge!ven!de rol te heb!ben ge!speeld. Is het mo!ment ein!de!lijk aan!ge!bro!ken waar!op Eu!ro!pa een rol van be!te!ke!nis kan spe!len?
We kun!nen beter niet voor!uit!lo!pen op de fei!ten: er rest nog een enor!me taak om Oekraïne om te vor!men tot een wel!va!ren!de de!mo!cra!tie. Er zijn nog ton!nen di!plo!ma!tie nodig, met name tus!sen de EU en Rus!land, om dit nieu!we Oekraïne te
con!so!li!de!ren of al!thans te voor!ko!men dat het wordt ver!nie!tigd. Is dat niet het min!ste wat we mogen vra!gen van twee
‘stra!te!gi!sche part!ners’?
De ge!loof!waar!dig!heid van de Eu!ro!pe!se di!plo!ma!tie staat op het spel: wat is de Eu!ro!pe!se ‘groot!macht’ waard als zij niet in
staat is om de sta!bi!li!teit in haar eigen ach!ter!tuin te hand!ha!ven? Wat zijn forse ver!kla!rin!gen waard als er geen con!cre!te
actie op volgt?
Eu!ro!pees pro!ject
Van!daag zijn in Oekraïne bur!gers van alle leef!tij!den be!reid om te ster!ven voor de vlag van hun land, en die van de Eu!ro!pe!se Unie.
Tho!mas Ren!ard,
Eg!mont In!sti!tuut en Vrij!dag!groep
De Oekraïense cri!sis is niet al!leen een test voor de Eu!ro!pe!se di!plo!ma!tie, ze stemt ook tot na!den!ken over het Eu!ro!pe!se
pro!ject en de Eu!ro!pe!se iden!ti!teit. Van!daag zijn in Oekraïne bur!gers van alle leef!tij!den be!reid om te ster!ven voor de vlag
van hun land, en die van de Eu!ro!pe!se Unie. Zelfs het sym!bool van de Eu!ro!mai!dan-pro!test!be!we!ging is op de Eu!ro!pe!se
vlag geïnspi!reerd.
Deze bur!gers, die de koude en de ko!gels trot!se!ren, dro!men niet van een ver ide!aal, maar van een re!a!li!teit die dich!ter!bij
lijkt te komen: een vrij, mo!dern, wel!va!rend en de!mo!cra!tisch Oekraïne. Van een Eu!ro!pees Oekraïne dus.
Het con!trast kon niet gro!ter zijn met de lauwe be!lang!stel!ling die de bur!gers van onze 28 lid!sta!ten tonen voor de ko!men!de
Eu!ro!pe!se ver!kie!zin!gen van 25 mei. Een mooie bood!schap is dit voor wie zich laat mee!voe!ren door het groei!en!de pes!si!mis!me en eu!ro!scep!ti!cis!me in de Unie. De pa!ra!dox tus!sen de men!sen die in de EU wil!len en zij die er zou!den wil!len uit!stap!pen, is frap!pant. Het zou heel wat men!sen aan het den!ken moe!ten zet!ten.
Laten we dus aan de ma!ni!fes!tan!ten op het plein in Kiev den!ken en ons!zelf be!lo!ven om hen niet in de steek te laten, noch
om het ide!aal uit het oog te ver!lie!zen waar!voor zij be!reid zijn hun leven te wagen. Als de Oekraïners zich Eu!ro!pe!a!nen noe!men, moe!ten wij hen klaar en dui!de!lijk ant!woor!den: wij zijn al!le!maal Oekraïners.
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