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Amerikaans president Barack Obama en Duits bondskanselier Angela Merkel tijdens een
diner in Berlijn. © reuters.
Mocht Rusland een humanitaire actie ondernemen om de door het regime in Kiev belegerde
bevolking in Oost-Oekraïne bij te staan, dan is die actie - in welke vorm ook "ongerechtvaardigd en illegaal". Dat hebben de president van de VS en de premier van GrootBrittannië, Barack Obama en David Cameron, gesteld na een telefoongesprek. Merkel treedt
hen daarin bij. Obama en Cameron hadden het over een "zogezegde" Russische humanitaire
actie, die sowieso in het teken van militair ingrijpen zou staan.
Ook met de Duitse bondskanselier Angela Merkel had Obama een telefoongesprek In een
communiqué liet het Witte Huis zaterdag weten dat ook Merkel vindt dat elke Russische
interventie, "zelfs onder humanitaire voorwendsels, onaanvaardbaar" is zonder de "duidelijke
en formele toelating" van de (interim-)regering van Oekraïne. Die "regering" wordt, hoewel
onverkozen en het gevolg van een staatsgreep of "revolutie", door het Westen wel legitiem en
de etnische en religieuze verscheidenheid van de Oekraïense samenleving representerend
bevonden. Binnenkort moet overigens blijken of Oekraïne nog wel een regering heeft, na het
ontslag van interim-premier Arsenij Jatsenjoek, dat eerst werd aanvaard en vervolgens weer
niet.
Gisteren al had de Amerikaanse ambassadrice bij de VN, Samantha Power, een fervente
voorstandster van "humanitaire interventies" volgens het R2P-principe (verantwoordelijk om
te beschermen), gezegd dat "eender welk Russisch ingrijpen" in Oekraïne, "daarbij inbegrepen
een tussenkomst onder het mom van het leveren van humanitaire hulp", volledig
"onaanvaardbaar en zeer verontrustend" zou zijn. Dat zou prompt geïnterpreteerd worden als
een "Russische invasie", aldus Power.

Orde herstellen
In Oost-Oekraïne zijn honderdduizenden mensen op de vlucht geslagen voor wat Kiev een
"antiterreuroperatie" noemt. Die operatie heeft, onder meer omdat zij gepaard gaat met
luchtbombardementen op grote steden als Donetsk en Loegansk, behalve veel militaire ook al
heel veel burgerdoden geëist.
Eerder vandaag had de Russische minister van Buitenlandse zaken, Sergej Lavrov, zijn
Amerikaanse ambtgenoot John Kerry om Amerikaanse steun gevraagd bij het uitwerken en
uitvoeren van een "op stapel staande" humanitaire Russische missie. Maar volgens Kerry
hoeft dat niet, want zo'n missie is de VS al aan het uitvoeren "in samenwerking met de
Oekraïense (interim-)overheid". Washington en Brussel beschuldigen Moskou al maanden
van het bewapenen van de rebellen/federalisten, terwijl de VS en de Navo Kiev steeds meer
militair bijstaan om "de orde in het land te herstellen".

