WILLY CLAES: “WE BEVINDEN ONS IN EEN
WERELDWIJDE SYSTEEMCRISIS”
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Oud-secretaris-generaal van de NAVO Willy Claes vreest dat het westen op een economische
oorlog met Rusland afstevent en heeft daar geen goed oog in. "De wereld vliegt met
indrukwekkende snelheid op een betonnen muur af", klinkt het defaitistisch in een interview
met het weekblad Knack.
Claes ziet de wereld sinds hij secretaris-generaal af is (hij vervulde de functie van 1994 tot
1995) in sneltempo veranderen, bijvoorbeeld op het vlak van spionage en privacy. "Geen
enkel communicatiesysteem valt af te schermen. (...) Orwell heeft gelijk gekregen, en sneller
dan we allemaal dachten. We bevinden ons in een historische impasse. We maken een
internationale systeemcrisis mee, en daardoor stevent de wereld met indrukwekkende snelheid
op een betonnen muur af. En niemand die nog controle uitoefent."
Claes ziet het vooral bergaf gaan in de westerse relaties met Rusland en president Vladimir
Poetin. "Tot vandaag heeft meer dan 80 procent van de stafmedewerkers van het Kremlin een
achtergrond bij de Russische geheime dienst. Die mensen zijn net als Poetin gevormd tijdens
de Koude Oorlog. Volgens hen voert Rusland nog altijd diezelfde Koude Oorlog. En 'wij' - de
VS en de EU - blijven de vijand." Rusland kampt sinds de ontbinding van de Sovjet-Unie dan
ook met een minderwaardigheidscomplex waar Poetin - "de gevangene van zijn eigen
populariteit" - handig op inspeelt.
Economische oorlog
Tot een militair conflict ziet Claes het niet meteen komen, al vreest hij wel degelijk voor een
economische oorlog. "De Russische boycot van Poolse groenten is bijvoorbeeld allesbehalve
onschuldig. Als Poetin morgen dat embargo uitbreidt tot België, zitten we in Haspengouw met
een zwaar economisch probleem. Zeventig procent van onze peren en appelen is bestemd

voor de export naar Rusland."
Een mogelijke oplossing? Claes ziet naar eigen zeggen graag "wat meer principiële
standvastigheid". "Dat geldt trouwens ook voor een Europese lidstaat als Hongarije. Onder
Viktor Orban is dat land zich aan het ontwikkelen tot een neofascistische, autoritaire staat. En
de EU laat betijen."
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