OEKRAINE MOET MET SEPARATISTEN
ONDERHANDELEN ZEGT POETIN
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De Russische president Vladimir Poetin vindt het nu wel eens tijd voor onderhandelingen
tussen Oekraïense autoriteiten en pro-Russische separatisten over een einde van het conflict in
het oosten van het land. In een toespraak op een forum van de Russische jeugd vergeleek hij
het Oekraïense leger met nazi-Duitsland tijdens de Tweede Wereldoorlog.
‘Het wordt tijd voor inhoudelijke gesprekken’, stelde de Poetin vrijdag. ‘Iedereen moet
beginnen beseffen welke rechten de mensen in het zuidoosten van het land hebben.’ Volgens
de president is de manier waarop het Oekraïense leger de controle over die regio probeert te
heroveren dan ook ‘vergelijkbaar met de praktijken van nazi-Duitsland in Sint-Petersburg
tijdens de Tweede Wereldoorlog’.
‘Mensen met een andere visie op de geschiedenis zullen het oneens zijn met mij, maar mij
lijkt het dat Russen en Oekraïners zo goed als één volk zijn’, verklaarde de man aan zijn
studentenpubliek. Hij ontkende dat Rusland op zoek is naar conflict, maar herinnerde er wel
aan dat het land een van de grootste kernmachten ter wereld is en klaar moet zijn om ‘te
antwoorden op agressie’.
Donderdag werd de druk op Rusland nog verhoogd door de algemene beschuldiging van het
Westen dat Rusland het conflict op de spits dreef door Russische militairen naar het oosten
van Oekraïne te sturen - wat door Rusland officieel nog steeds ontkend wordt. Daags nadien
noemde Navo-baas Anders Fogh Rasmussen die ‘inval’ nog een flagrante schending van de
soevereiniteit van Oekraïne’.
‘Militair ingrijpen moet laatste optie zijn’

In de marge van een vergadering tussen de Europese buitenlandministers in Milaan zei Didier
Reynders vrijdag dat een militaire interventie in Oekraïne de allerlaatste optie moet zijn. Hij
geeft in dit stadium de voorkeur aan diplomatieke oplossingen en sancties. ‘We gaan toch
geen militair raderwerk in gang zetten.’ Zelfs wat economische sancties betreft, spoort de
minister aan tot voorzichtigheid en overleg met de Verenigde Staten.
De Europese ministers zullen vrijdagnamiddag de situatie in het oosten van Oekraïne
bespreken. De economische sancties lijken hun doel te missen, maar het is voorlopig niet
duidelijk welke weg dan wel moet worden ingeslagen. De VS hebben al laten weten geen
enkele optie uit te sluiten bij de steun aan Kiev.
Eerder vandaag had Poetin de pro-Russische rebellen al opgeroepen een humanitaire corridor
op te zetten voor de Oekraïense troepen die in het oosten van het land omsingeld zijn. In een
VN-rapport weerklonk intussen ook al grote bezorgdheid over het stijgende aantal doden door
het conflict.
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