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De Oekraïnecrisis is anno 2015 nauwelijks meer weg te denken uit ons bewustzijn. Al 
meer dan een jaar kan men dagelijks in de krant lezen over de situatie in Oekraïne. Het 
lijkt echter alsof een van de hoofdrolspelers, Oekraïne zelf, steeds meer naar de 
achtergrond verdwijnt. Steeds vaker gaat berichtgeving over de gespannen verhoudingen 
tussen ‘het Westen’, in de vorm van de Europese Unie en de NAVO, en Rusland. Dat is niet 
geheel terecht: het was immers de inmiddels bijna 25 jaar durende Oekraïense zoektocht 
naar een eigen plaats in de wereld die de aanleiding vormde voor de crisis. Natuurlijk zijn 
de verhoudingen tussen het Westen en Rusland van belang, maar de vraag hoe Oekraïne 
zichzelf plaatst in diezelfde verhoudingen is evenzo relevant.  

‘Euromajdan’: Oekraïnes Europese revolutie? 

De crisis begon in november 2013 met massaprotesten in Kiev nadat de toenmalige 
president Viktor Janoekovitsj weigerde het associatieakkoord met de Europese Unie te 
ondertekenen. Op de achtergrond speelde daarbij voor Janoekovitsj een aantal zaken mee: 
enerzijds voelde Janoekovitsj zich niet op zijn gemak bij de eisen die de Europese Unie 
stelde. Janoekovitsj had immers weinig op met het morele programma van de EU 
(mensenrechten, rechtsorde, etc.). Voor hem was de verregaande samenwerking met de EU 
veeleer een economisch verhaal. De criteria van de EU lieten zich bovendien slecht rijmen 
met het autoritaire en corrupte karakter van het regime. Daarbovenop kwam nog dat de EU 
de vrijlating eiste van oud-premier Joelija Timosjenko, Janoekovitsj’ politieke rivaal, die na 
een schimmig proces veroordeeld was tot een gevangenisstraf van zeven jaar voor 
machtsmisbruik en verduistering. Kortom: het boterde al langer niet tussen de EU en 
Janoekovitsj.  

Rusland waarschuwt 

Anderzijds moet worden gezegd dat Rusland, dat de Oekraïense toenadering tot de EU 
natuurlijk niet zag zitten, via economische chantage Janoekovitsj haast had gedwongen het 
associatieakkoord met de EU niet te ondertekenen. Zo werden producten van 
chocoladeproducent Roshen, eigendom van de huidige Oekraïense president Petro 
Porosjenko, aan de Oekraïens-Russische grens tegengehouden wegens vermeende 
problemen voor de volksgezondheid. Douanefunctionarissen vertraagden de doorvoer van 
Oekraïense producten naar Rusland en het Russische gasbedrijf Gazprom zinspeelde op het 
moeten terugbetalen van de enorme Oekraïense gasschulden. Rusland gaf op die manier 
een sterke waarschuwing af dat Oekraïne bij toenadering tot de Europese Unie veel te 
verliezen had: Rusland was immers Oekraïnes grootste handelspartner. Bovendien had 
Rusland Janoekovitsj in economische termen meer te bieden: Rusland bood Oekraïne een 
korting op de gasprijs en een (voordelige) lening van $15 miljard om de economische crisis 



te stillen. Ruslands economische steun was groter dan die de EU toezegde en kwam ook nog 
eens zonder de lastige voorwaarden van Brussel.1 

Janoekovitsj’ probleem was echter dat grote delen van het volk zijn u-bocht niet konden 
waarderen: zij togen massaal de straat op in wat ‘Євромайдан’ (‘Euromajdan’) is gaan 
heten. Tijdens de demonstraties op het Kievse Onafhankelijkheidsplein (Majdan) maakten 
de demonstranten duidelijk dat wat hun betreft Oekraïne de toekomst in Europese richting 
moest zoeken. Een ander gehoorde oproep was dat de demonstranten wilden leven in een 
‘normaal land’, dat wil zeggen dat zij aangaven genoeg te hebben gehad van het corrupte 
regime van oligarchen dat het land vanaf de onafhankelijkheid in 1991 bestuurde.  

Ideologische kernpunten 

Een tweetal momenten tijdens de demonstraties kan als indicatief worden beschouwd voor 
de bovengenoemde ideologische kernpunten van de demonstranten. De eerste daarvan is 
het neerhalen van het Leninmonument op de Chresjtsjatik, Kievs hoofdstraat, op 8 
december 2013. Een menigte demonstranten haalde, het Oekraïense volkslied zingende, het 
beeld neer.2 Bij deze actie was een aantal vlaggen prominent aanwezig: de nationale, die 
van de Oekraïense extreemrechtse nationalistische partij Svoboda (vrijheid), de vlag van de 
Organisatie van Oekraïense Nationalisten (een nationalistische organisatie uit de jaren ’30 
en ’40) en de vlag van de EU. Het moment kan niet anders dan symbolisch worden 
genoemd. Het standbeeld van Lenin stond voor de demonstranten symbool voor het regime 
van Janoekovitsj, maar ook voor het communistische verleden en in bredere zin voor de in 
hun ogen negatieve rol die Rusland in de Oekraïense geschiedenis heeft gespeeld. De 
aanwezigheid van de Europese vlag gaf de toekomst aan die zij voor ogen zagen.  

De onthullingen over de weelde en luxe en de corruptiepraktijken van het regime 
Janoekovitsj gelden als indicatief voor de tweede leuze die tijdens ‘Euromajdan’ werd 
gebezigd: het willen leven in een ‘normaal land’. Na de vlucht van president Janoekovitsj 
verschaften demonstranten zich toegang tot het presidentiële landgoed Mezjihirja, gelegen 
even buiten Kiev. Het landgoed dat ooit staatseigendom was, was inmiddels via allerlei 
ingewikkelde constructies privaat eigendom geworden van firma’s gelieerd aan de familie 
Janoekovitsj. De demonstranten troffen een wereld van weelde en luxe aan die niet anders 
dan door het ‘graaien’ van het corrupte Janoekovitsj-regime verkregen kon zijn. Op het 
terrein werden onder andere een luxe Fins landhuis, een collectie bijzondere auto’s, een 
nagemaakt piratenschip en een privédierentuin aangetroffen.3 Juist van dit soort corruptie 
hadden de demonstranten genoeg, het was immers niet voor het eerst dat Oekraïners 
gepoogd hadden van het corrupte oligarchen regime af te komen: de Oranjerevolutie van 
2004 had in wezen dezelfde inhoud, alleen was die revolutie na het aanvankelijke slagen al 
snel verwaterd door de groeiende onenigheid tussen de twee leiders van het oranje-kamp: 
president Viktor Joesjtsjenko en Joelija Timosjenko. 

‘Euromajdan’ is een illustratie van de morele aantrekkingskracht (soft power) van de EU: 
voor de demonstranten is Europa essentieel voor het bestrijden van de corruptie van het 
voormalige regime én biedt de EU Oekraïne de plaats op de kaart van Europa die het 
volgens de demonstranten zou moeten hebben. Bij het Oekraïense Europese engagement 
moeten echter wel twee kanttekeningen worden geplaatst. Allereerst geldt dat het 
engagement bij lange na niet door de gehele bevolking van het land wordt gedeeld. Met 



name in het Russischtalige oosten wordt dit niet zo breed gedeeld als in de hoofdstad Kiev 
en in het westen van het land. Anderzijds is het maar de vraag of een deel van de 
Europagezinde politieke bewegingen en hun aanhangers er waarden op na houden die 
compatibel zijn met Europa’s uitgangspunten. Een van de vlaggen die verscheen bij het 
neerhalen van het Leninstandbeeld spreekt boekdelen: de vlag van de Organisatie van 
Oekraïense Nationalisten (OOeN), een fascistische organisatie, die medeverantwoordelijk 
was voor de gruwelen van de Holocaust in Oekraïne en in de nadagen van de Tweede 
Wereldoorlog etnisch geweld heeft ontketend tegen de Poolse minderheid in West-
Oekraïne. Oekraïense nationalistische bewegingen zoals Svoboda (die tijdens de 
parlementsverkiezingen in oktober 2014 net niet de kiesdrempel haalde van 5%, maar in 
2012 nog 7,9% van de stemmen trok) vereren de leden van de OOeN als helden en dat laat 
zich slecht rijmen met het Europese adagio dat een Holocaust nooit meer mag gebeuren. 

Oekraïnes zoektocht naar een plaats in Europa 

Het Europese engagement van ‘Euromajdan’ komt niet zomaar uit de lucht vallen. Al tijdens 
de beroeringen die Gorbatsjovs glasnost en perestrojka naar Oekraïne brachten werd er 
gesproken over het vermeende Europese karakter van het land en werd onafhankelijkheid 
door Oekraïense nationalisten gezien als een ontwikkeling die daar recht aan zou doen. 
Europa kan zelfs als een van de kernpunten van het Oekraïense politieke discours worden 
beschouwd. Het buitenlands beleid van Oekraïnes eerste president Leonid Kravtsjoek was 
gebaseerd op het principe van de ‘terugkeer naar Europa’. Kravtsjoek was de laatste 
partijleider van de Communistische Partij van Oekraïne tijdens het perestrojka-tijdperk en 
had zich op het einde van de Sovjetunie bij de Oekraïense nationalisten en hun eis voor 
onafhankelijkheid gevoegd. Uiteraard niet voor niets: hij en een deel van de 
communistische nomenklatoera behielden door dit politieke gemanoeuvreer hun 
machtspositie en konden zodoende uitgroeien tot de huidige oligarchenklasse.  

Keuze voor het Westen of de Euraziatische optie? 

Zijn opvolger Leonid Koetsjma werd verkozen met een pro-Russisch programma, maar daar 
kwam weinig van terecht toen hij eenmaal in het zadel zat. Koetsjma bleek nog sterker dan 
Kravtsjoek te lobbyen voor Europese integratie en zocht ook toenadering tot de NAVO. Het 
Europese engagement van Oekraïne bereikte een voorlopig hoogtepunt na de Oranje-
revolutie: president Joesjtsjenko propageerde de snelle toetreding van het land tot zowel de 
NAVO als de EU. Het kalfde wel enigszins af onder het bewind van Viktor Janoekovitsj, maar 
was tot ‘Euromajdan’ nooit geheel afwezig. Er is echter nooit echte consensus geweest over 
een politieke keuze: aan de linkerkant van het politieke spectrum waren er legio politici die 
Europese integratie en toenadering tot de NAVO afwezen. Er leeft nog altijd een sterk 
sentiment dat Rusland als een broedervolk beschouwt en het land liever in een Russische 
sfeer ziet rondhangen. De aantrekkingskracht van de EU en de NAVO moet toch ook worden 
gezien als een gevolg van de jaren ’90: het communisme was als economisch systeem in 
diskrediet gebracht en de Sovjetunie en het Warschaupact hadden de Koude Oorlog niet 
overleefd. Het kapitalisme, Europa en de NAVO waren echter nog springlevend en oefenden 
daarom een sterke mate van aantrekkingskracht uit op de Oekraïense elite, net zoals ze dat 
in andere voormalige sovjetlanden en satellietstaten hadden gedaan. 



Het andere alternatief dat Oekraïne had was toenadering tot Rusland, de zogenaamde 
Euraziatische optie. Deze geopolitieke theorie is gebaseerd op pan-Slavische wortels en gaat 
er van uit dat Oekraïne veel dichter bij Rusland en Belarus staat dan bij Europa, maar ook 
dat er toenadering moet worden gezocht tot andere landen van de voormalige Sovjetunie, 
en dan met name in de Kaukasus. In sommige varianten van dit Eurazianisme, dat aan het 
begin van Koetsjma’s presidentschap even regeringsbeleid is geweest, is het niet de 
bedoeling dat Oekraïne in een Euraziatische politieke constructie onderhorig zou zijn aan 
grote broer Rusland. Veeleer wordt Oekraïne in dergelijke visies voorgesteld als een 
geopolitieke schakel die de verbinding vormt tussen het Westen en het Oosten. Hierbij kan 
gedacht worden aan de Oekraïense rol in de coalitie van GUAM-landen (Georgië, Oekraïne, 
Azerbeidzjan en Moldavië; tussen 1999-2005 zelfs GUUAM dankzij de deelname van 
Oezbekistan). Desondanks zijn er voldoende stemmen in Oekraïne die meegaan in 
Euraziatische schema’s die vanuit Rusland worden geprojecteerd: in dergelijke geopolitieke 
visies is Oekraïne wel degelijk onderdeel van de Russische wereld en vormt het daar zelfs 
een essentieel onderdeel van. Zo behoorde deze visie tot het politieke programma van de 
Communistische Partij van Oekraïne.4 

Overspeelde Joesjtsjenko zijn hand? 

Vastgesteld moet worden dat de Europese aspiraties van Oekraïne tot op heden nooit echt 
zijn geslaagd . Redenen daarvoor zijn veelledig en gelegen bij zowel Oekraïne als de 
Europese Unie. Aan Oekraïense zijde zijn dat enerzijds de verdeeldheid in het land, 
anderzijds heeft de politieke elite weinig belangstelling getoond in hervormingen die het 
landsbestuur transparanter maakten en daarmee meer te conformeren aan de Europese 
eisen voor rule of law. Maar ook vanwege soms weinig realistische doelstellingen: na de 
Oranjerevolutie zette president Joesjtsjenko vol in op toetreding tot de EU en de NAVO, 
terwijl de lidstaten van die beide organisaties daar overduidelijk nog niet aan toe waren.  

Europa kan echter ook een gebrek aan echt engagement worden verweten: vanwege alle 
interne Europese beslommeringen heeft de EU Oekraïne, maar ook andere voormalige 
deelrepublieken van de Sovjetunie, zoals Moldavië, nooit echte perspectieven willen bieden. 
Het in 2009 ingestelde Oostelijk Partnerschapsprogramma van de EU was overduidelijk 
bedoeld om Europa’s oostelijke buren een goedkoop alternatief te bieden voor 
daadwerkelijk lidmaatschap van de EU.  

Een goed voorbeeld van hoe deze Oekraïense en Europese factoren elkaar versterken en 
niet leiden tot toenadering was zichtbaar in de ontwikkeling van de Oekraïens-Europese 
betrekkingen na de verkiezing van Viktor Janoekovitsj tot president van Oekraïne. 
Aanvankelijk leek het namelijk juist beter te gaan tussen de EU en Oekraïne: Janoekovitsj 
had gematigdere doelstellingen ten aanzien van Europa dan voorganger Joesjtsjenko. Die 
gematigdere doelstellingen sloten goed aan bij wat de EU kon en wilde bieden: hoogstens 
een associatieakkoord en een vrijhandelsakkoord. Dat dit heeft kunnen ontsporen tot 
‘Euromajdan’ is, naast de rol van Rusland, mede te wijten aan Janoekovitsj zelf: de 
overeenkomst tussen Rusland en Oekraïne van 2010 waarin Rusland Oekraïne een lage 
gasprijs toezegde in ruil voor het verlengen van de huur van de Russische marinebasis op de 
Krim (die aanvankelijk in 2017 zou verlopen) werd in Brussel met argusogen aanschouwd. 
Maar de toegenomen autoritaire trekken van Janoekovitsj zetten nog veel meer kwaad 
bloed in Brussel.5 



‘Euromajdan’ en verder 

Zou het na ‘Euromajdan’ nu anders gaan? Oekraïne staat er slecht voor. President 
Porosjenko staat voor grote uitdagingen: het land is door het oude regime compleet 
uitgehold en achtergebleven. Bovendien hebben elementen van het oude regime nog 
steeds de nodige politieke en financiële machtsmiddelen in Oekraïne. Daarbovenop komt 
nog eens Poetins hybride oorlog in het oosten van Oekraïne. Al met al geldt dat Oekraïne nu 
op een kritiek punt is aangekomen: als het nu niet lukt om de weg naar een meer 
transparante manier van landsbestuur in te slaan dan is het maar de vraag wanneer er zich 
weer een kans voordoet. De parlementsverkiezingen van oktober 2014 hebben een 
duidelijke meerderheid gegeven voor Europees- en hervormingsgezinde partijen.6 Het 
belangrijkste is dat de nieuwe coalitieregering van premier Arseni Jatsenjoek niet dezelfde 
fout maakt als de politici na de Oranjerevolutie. Ze kunnen zich geen interne verdeeldheid 
veroorloven.  

Aan de andere kant is het nu tijd dat de EU de verwachtingen, die Europese politici als Guy 
Verhofstadt en Hans van Baalen schiepen toen zij de demonstranten op de Majdan 
toespraken in februari 2014, daadwerkelijk waarmaakt.7 De EU heeft de kans om Kiev bij te 
staan: allereerst bij het verzinnen van een antwoord op de Russische hybride oorlog. De 
sancties die nu tegen Rusland zijn ingesteld zijn mede reden voor het niet verder uit de hand 
lopen van het conflict in Oost-Oekraïne. Poetin lijkt bereid te zijn een hoge prijs te betalen 
voor zijn positie in het Oekraïneconflict, maar lijkt anderzijds ook niet bereid tot een 
grootschalige Russische interventie. Naast sancties kan hierbij gedacht worden aan het 
wederopbouwen van militaire instituties van het verwaarloosde Oekraïense leger.  

Tegelijkertijd moet Europa Oekraïne ook bijstaan bij het wederopbouwen van het volledig 
uitgeholde institutionele bestel van het land en stappen maken inzake energiebeleid. 
Daarbij hoort ook Europese financiële steun voor Oekraïne, uiteraard op voorwaarde dat 
hervormingen daadwerkelijk worden doorgevoerd. Het zijn de broodnodige hervormingen 
die op de langere termijn voor een oplossing moeten zorgen. Oekraïne hervormen zal een 
proces van lange adem zijn, waarbij langdurige hulp van Europa nodig is. De EU heeft dus 
een sleutelpositie: het is echter maar de vraag of de EU die positie op zich wil nemen of dat 
ze net zoals in het verleden de eigen interne beslommeringen dermate veel prioriteit geeft 
dat het niet of nauwelijks in staat zal zijn om Oekraïne adequaat bij te staan. In dat geval 
zullen oude politieke krachten in Oekraïne weer de overhand krijgen en zal het land nog 
verder wegzakken in corruptie en afdrijven richting Rusland.8 
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