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Eind november 2010 kwam de NAVO in Lissabon bijeen voor een topconferentie van 
regeringsleiders. Op deze bijeenkomst gaf ook de Russische president Dmitri Medvedev 
acte de presence. Het Bondgenootschap nam een nieuwe politieke strategie aan, het 
zogenaamde ‘Strategisch Concept,’ en gaf zoals gebruikelijk een verklaring uit na afloop 
van de topontmoeting. In zowel het Strategisch Concept als de Lissabon Verklaring 
speelden de relaties met de Russische Federatie een belangrijke rol. Dit artikel zet uiteen 
wat er in beide documenten is vermeld over NAVO-Rusland relaties. Vervolgens bekijk ik 
welke dossiers tot ‘hoofdpijn’ kunnen leiden. Ik sluit af met een blik op de toekomstige 
betrekkingen tussen Moskou en de Alliantie. 

Van ramkoers tot reset 

Om de relaties tussen Moskou en het Brusselse bondgenootschap goed te beoordelen, 
moeten we eerst eens terugkijken naar het recente verleden. Onder de vorige Amerikaanse 
en Russische leiders, Bush en Poetin, lagen Oost en West regelmatig op ramkoers. 
Bijvoorbeeld over (ongewenste inmenging van de andere partij in) de conflicten rond 
Kosovo, Tsjetsjenië, Irak en Georgië, over het Amerikaanse raketschild en over de 
uitbreidingsrondes van de NAVO. De kwestie ‘Georgië’ zou de climax zijn van deze 
confrontatiepolitiek tussen Oost en West, toen de NAVO voorjaar 2008 besloot dat dit land 
samen met Oekraïne op termijn mocht toetreden tot het Bondgenootschap. De latere 
Russische invasie van Georgië in augustus 2008 betekende een forse breuk in de 
betrekkingen.  

De nieuwe Amerikaanse president, Barack Obama, realiseerde zich dat het weinig zinvol was 
deze ramkoers met Moskou te bestendigen, te meer omdat hij Medvedev nodig had voor 
hete hangijzers als de oorlog in Afghanistan en de nucleaire aspiraties van Iran. Zodoende 
begon hij een toenaderingsbeleid jegens het Kremlin. Het eerste voorname resultaat van de 
Russisch-Amerikaanse koersverandering was START III, een nieuw verdrag tot vermindering 
van de strategische kernwapenarsenalen. Die verzoening tussen de VS en Rusland had ook 
consequenties voor de houding van de NAVO jegens Moskou. 

Lissabon teksten 

De documenten van ‘Lissabon’, het Strategisch Concept en de Verklaring van de Top, gaan 
gedetailleerd in op de relaties van het Bondgenootschap met Rusland. Naast zaken die direct 
de betrekkingen en samenwerking raken komen ook ontwikkelingen aan bod die langs 
andere wegen hierop van invloed zijn. De voornaamste punten uit deze documenten zijn als 
volgt: 

Gezien de gemeenschappelijke veiligheidsbelangen is de NAVO vastbesloten om samen met 
Rusland, in de vorm van een strategisch partnerschap neergelegd in de NAVO-Rusland Raad 
(NRR), een duurzame vrede op te bouwen in de Euro-Atlantische regio. De NAVO vormt géén 



bedreiging voor Rusland, integendeel, de veiligheid tussen de twee actoren is met elkaar 
verweven. De NAVO nodigt Rusland uit om de samenwerking te verdiepen op terreinen van 
gemeenschappelijk belang. 

De samenwerking met Rusland heeft geresulteerd in de gezamenlijke vaststelling van 
veiligheidsdreigingen in de 21e eeuw, waarmee praktische samenwerkingsprojecten gestalte 
krijgen in de volgende gebieden: Afghanistan, met inbegrip van drugsbestrijding; non-
proliferatie van massavernietigingswapens; de strijd tegen piraterij en terrorisme; en 
rampenbestrijding. Ook verwelkomt de Alliantie Moskous verbreding van de 
transportmogelijkheden voor ISAF naar Afghanistan over Russisch grondgebied. 

In het verband van de NRR wil de NAVO de volgende thema’s aan de orde stellen: 
implementatie van OVSE-beginselen; stationering van troepen, inclusief die waarvan een 
dreigende werking uitgaat; transparantie en uitwisseling van informatie over militaire 
doctrines en militaire opbouw; de ongelijke krachtsverhouding in kernwapens voor de korte 
afstand; en wapenbeheersing. 

De Alliantie herbevestigt haar voortdurende betrokkenheid bij het Verdrag voor de 
Conventionele Strijdkrachten in Europa (CSE). De huidige situatie, waarbij de CSE-lidstaten 
van de NAVO het verdrag ten uitvoer brengen terwijl Rusland dat niet doet, mag niet 
voortduren. 

Ten aanzien van vermindering van kernwapens streeft de NAVO naar overeenstemming met 
Rusland over transparantie met betrekking tot Moskous kernwapens in Europa. En om deze 
wapens, gestationeerd nabij het grondgebied van NAVO-lidstaten, te verplaatsen. Verdere 
wapenbeheersingsstappen moeten rekening houden met de ongelijke verhouding van de 
omvangrijke Russische voorraden aan kernwapens voor de korte afstand. 

Het Bondgenootschap zal een raketverdedigingscapaciteit ontwikkelen om de Europese 
bevolking van de NAVO en het grondgebied en de strijdkrachten te beschermen, en nodigt 
Rusland uit om hierin samen te werken. Daartoe dienen de gezamenlijke oefeningen 
aangaande Theatre Missile Defence te worden hervat. Het Bondgenootschap gaat door met 
onderzoeken van mogelijkheden voor raketverdedigingssamenwerking met Rusland. De 
NAVO bevestigt haar bereidheid om samen met Rusland het koppelen van vigerende en 
geplande raketverdedigingssystemen te onderzoeken. 

Het voortduren van regionale conflicten in de Zuid-Kaukasus en Moldavië is een punt van 
zorg voor de Alliantie. De NAVO beklemtoont de territoriale integriteit, onafhankelijkheid en 
soevereiniteit van Armenië, Azerbeidzjan, Georgië en Moldavië, en zal inspanningen voor 
een vreedzame regeling van deze regionale conflicten blijven steunen. Het Bondgenootschap 
continueert de oproep aan Rusland om de erkenning van de onafhankelijkheid van de 
Georgische gebieden Zuid-Ossetië en Abchazië te herzien. De NAVO spoort Rusland aan om 
zijn verplichtingen met betrekking tot Georgië na te komen, zoals die met de EU op 12 
augustus en 8 september 2008 zijn overeengekomen. 

Voor de NAVO is een stabiele en betrouwbare energievoorziening, diversificatie van routes, 
leveranciers en energiebronnen, en de uitwisselbaarheid van energienetwerken van vitaal 
belang. Grondstoffenschaarste en een groeiende energievraag zijn huidige en toekomstige 
veiligheidsvraagstukken voor de NAVO, die direct van invloed kunnen zijn op de planning en 



operaties van de Alliantie. De afhankelijkheid van sommige NAVO-landen van buitenlandse 
leveranciers voor hun energiebehoeften neemt toe. Landen zijn in toenemende mate 
afhankelijk van energietransportverbindingen. Er is meer internationale inspanning vereist 
om aanvallen hierop of verstoring hiervan te kunnen keren.1 

‘Hoofdpijn’-dossiers 

Ik zal de verschillende aandachtsgebieden langslopen naar de mate van problematiek die ze 
kunnen vormen voor een bestendige samenwerkingsrelatie tussen Rusland en de NAVO. 

Allereerst het door het Bondgenootschap beoogde strategisch partnerschap met Moskou. 
Het is opvallend dat wanneer men in de internationale arena spreekt over een ‘strategisch 
partnerschap,’ dit dikwijls kennelijk de maskerade is voor een gecompliceerd partnerschap. 
Zo is het strategische partnerschap tussen de EU en Rusland al ruimschoots verlopen en 
verlopen de onderhandelingen voor een nieuwe samenwerkingsovereenkomst erg 
moeizaam. Moskou heeft ook met Beijing een strategisch partnerschap. Maar de ‘PR’ van 
vriendschap en samenwerking verhult dat Rusland ervaart dat China een steeds geduchtere 
concurrent wordt in zijn achtertuin, onder meer door illegale immigratie van Chinezen in het 
Russische Verre Oosten en forse Chinese investeringen in de voormalige Sovjetrepublieken 
van Centraal-Azië.  

Een ander aspect dat de betiteling van ‘strategisch partnerschap’ tegenspreekt is dat waar 
de NAVO stelt dat Rusland géén dreiging betekent voor de Alliantie, dat anderzijds alle 
Russische veiligheidsdocumenten - de nationale veiligheidsstrategie, het concept 
buitenlands beleid en de militaire doctrine - de NAVO wél als zodanig beschrijven.2 Voorts 
heeft Dmitri Medvedev een omvangrijke herstructurering en herbewapening van de 
Russische strijdkrachten in werking gezet die in 2020 voltooid moet zijn. Moskou 
reorganiseert zijn leger naar westers model: parate troepen op korte termijn op lange 
afstand inzetbaar, voorzien van modern wapentuig. Hoewel het maar de vraag is of deze 
ambitieuze plannen geheel gerealiseerd kunnen worden - generaals keren zich tegen de 
gigantische inkrimping van het officierscorps en de militaire industrie kan onvoldoende 
wapens leveren - heeft de modernisering van het Russische leger ook consequenties voor de 
verhoudingen met de NAVO.  

Zelfs met een moderne en goed bewapende krijgsmacht zal Rusland geenszins het militaire 
vermogen verwerven dat het had ten tijde van de Sovjetunie. Rusland vormt daarmee dus 
geen bedreiging voor de NAVO. Het is echter wel denkbaar dat het Kremlin zich met de 
militaire modernisering een regionale power projection-capaciteit verwerft waarmee het de 
Alliantie kan dwarszitten.3 Bijvoorbeeld inzake energie rond de Kaukasus, waarover later 
meer. Dat kan een schadelijke werking hebben op het beoogde ‘strategische partnerschap’ 
tussen de NAVO en Rusland. 

Praktische samenwerkingsprojecten bieden waarschijnlijk nog de meeste kans op succes: 
beide partners geven hieraan vooral uitvoering omdat dit hun eigen belangen dient. Het 
Kremlin laat NAVO-transporten over zijn grondgebied naar ISAF in Afghanistan toe, waarmee 
de druk van de Pakistan-route wordt weggehaald, die regelmatig platligt door 
Talibanaanvallen. De transportcorridor over Russisch grondgebied is ook in het belang van 
het Kremlin, want als de NAVO faalt in Afghanistan dan krijgen Rusland en de Centraal-



Aziatische landen te maken met de problematiek van (een nieuw Talibanregime in) 
Afghanistan. Daarom ook leidt Rusland in het kader van de NRR Afghaanse anti-
drugsfunctionarissen op en levert het in samenwerking met de NAVO militair materieel, 
waaronder Mi-17 helikopters, aan Kaboel.4 

Het terrein van wapenbeheersing is ook een mijnenveld voor de NAVO-
Ruslandsamenwerking. In december 2007 heeft de toenmalige president Poetin het CSE-
verdrag opgeschort, ook al was dat volgens het verdrag niet mogelijk. De Russische onvrede 
bestaat onder meer uit het feit dat NAVO-landen het vernieuwde verdrag niet wilden 
ratificeren zolang Moskou zijn troepenmachten continueerde in Moldavië (Transdnjestrië) 
en Georgië.5 Het gevolg is dat sindsdien wederzijds geen wapenbeheersingsinspecties meer 
plaatsvinden, wat afbreuk doet aan de OVSE/CSE beginselen van vertrouwenwekkende en 
veiligheidsbevorderende maatregelen.  

Er lijkt weinig schot in de zaak te zitten, te meer omdat er in de Georgische separatistische 
regio’s Abchazië en Zuid-Ossetië sinds de Russische oorlog tegen Georgië van augustus 2008 
juist meer Russische troepen bij zijn gekomen; van vertrek is dus al helemaal geen sprake 
meer. Deze patstelling rond CSE druist ook in tegen de genoemde voorstellen van de NAVO 
ten gunste van transparantie, en het bevorderen van informatie-uitwisseling over als 
dreigend ervaren stationering van troepen en over militaire opbouw. 

Eenzijdige vermindering van het Russische tactische nucleaire wapenarsenaal nabij de 
grenzen van de NAVO vormt ook een obstakel voor verbetering van de betrekkingen met 
Moskou. Rusland had baat bij minder strategische kernwapens, zoals thans geregeld is met 
de VS in het START III-verdrag. Daarmee kan Moskou oude kernwapensystemen opruimen, 
wat ook minder kost aan onderhoud en beveiliging, en het gespaarde geld aanwenden voor 
de aanschaf van nieuwe, moderne strategische kernwapens. Dit betreft echter een nucleaire 
reductie van beide partijen. Het is zeer onwaarschijnlijk dat het Kremlin akkoord gaat met 
eenzijdige vermindering van zijn tactische kernwapens als de NAVO daar niets tegenover zet.  

Voorts beziet Moskou dit potentieel aan korte afstandswapens als een compensatie voor de 
westerse superioriteit aan conventionele wapens. Bovendien zou Medvedev in het kader van 
deze discussie het vuurtje in de Europese NAVO kunnen gaan opstoken om dan ook de 
vermeende stationering van Amerikaanse tactische kernwapens in landen als België, 
Duitsland en Nederland te beëindigen.6 Een ander argument wat de Russen kunnen 
gebruiken om eenzijdige vermindering of verplaatsing oostwaarts van hun tactische 
kernwapens af te wijzen, is dat hun conventionele strijdkrachten in transitie zijn, waarvan de 
toegenomen kwetsbaarheid wordt ondervangen door het nucleaire wapenarsenaal. 

Raketverdediging is zo mogelijk één van de heetste hangijzers tussen Rusland en de NAVO. 
Op de Lissabon Top heeft het Bondgenootschap president Medvedev plechtig beloofd dat 
Rusland mag deelnemen aan het - niet langer meer bilaterale Amerikaanse missile defence 
shield met enkele Europese staten - gezamenlijke raketschild van de NAVO. Maar al vrij snel 
na de top van 19-20 november 2010 ontstonden de eerste breuken in deze samenwerking. 
Al op 30 november waarschuwde Medvedev in zijn ‘State of the Union’ tot het Russische 
parlement dat als de NAVO deze toezegging niet na zou komen, Rusland zich dan 
‘genoodzaakt’ zag nieuwe (nucleaire?) wapensystemen te plaatsen om het gevaar van het 
westerse raketafweersysteem te keren.7 En de NAVO heeft inmiddels bekend gemaakt dat 



de raketverdedigingssamenwerking met Rusland zal bestaan uit de koppeling van de twee - 
Russische en NAVO - systemen, waarbij elk de over zijn territorium overvliegende raketten 
voor zijn rekening neemt.8 Zo is het vliegende hoogtepunt van ‘Lissabon’ al weer hard op de 
grond geploft. 

Een volgend probleemgebied is het voortduren van de zogenaamde ‘frozen conflicts’ in de 
Zuid-Kaukasus en Moldavië. Het betreft de pro-Russische separatistische regio 
Transdnjestrië in Moldavië, de regio’s Zuid-Ossetië en Abchazië in Georgië, en de 
Azerbeidzjaanse regio Nagorno Karabach die door Armenië wordt bezet. Voor al deze 
separatistische regio’s geldt dat Moskou zijn invloed aldaar, al dan niet ondersteund met 
Russische troepen, wenst te continueren omdat Rusland deze gebieden, net als de overige 
voormalige Sovjetrepublieken, ziet als zijn achtertuin met een bijbehorend recht tot (militair) 
optreden. Het voortzetten van de eigen invloed heeft voor het Kremlin de logische keerzijde 
dat het afkerig is van pogingen van landen in deze regio’s om zich aan te sluiten bij westerse 
instituties als NAVO en EU. Met de militaire bezetting van Zuid-Ossetië en Abchazië in 
Georgië lijkt die beleidslijn aardig gelukt.  

Hoewel de NAVO ook in Lissabon weer lippendienst bewees aan de toekomstige toetreding 
van Georgië tot het Bondgenootschap, weet iedereen dat dat niet gaat gebeuren zolang 
Russische grensbewakers de grens tussen de separatistische regio’s en Georgië beveiligen en 
Russische troepen op minder dan vijftig kilometer afstand van Tbilisi staan. De pro-westerse 
aspiraties van Azerbeidzjan wenst Moskou ook in te dammen middels het conflict rond 
Nagorno Karabach. Tegenover de steeds sterkere roep vanuit Bakoe - ondersteund met een 
jarenlange forse verhoging van het defensiebudget - om Nagorno Karabach 
gewapenderhand terug te nemen, staat Moskous in 2010 vernieuwde veiligheidspact met 
Armenië.9  

Bovendien zijn Rusland en Armenië partners in de Collective Security Treaty Organisation 
(CSTO): een alliantie onder Russische leiding met een militaire bijstandsclausule, 
vergelijkbaar met artikel 5 van het NAVO-verdrag. Mocht Bakoe tot de aanval overgaan in 
Nagorno Karabach dan zal Moskou niet schromen om ‘verdragsplichtig’ Jerevan te hulp te 
komen, nadat de eerste Armeense soldaat is gesneuveld. Daarbij zal Azerbeidzjan het 
voorbeeld van Georgië van augustus 2008 nog goed voor ogen staan. Kortom, Rusland wenst 
zijn invloed in de ‘frozen conflicts’ te bestendigen en zal er alles aan doen om versterking 
van de westerse (NAVO, EU) positie in die regio’s te voorkomen. Ook dit zal een ‘hoofdpijn’-
dossier blijven. 

Op het eerste gezicht lijkt energieveiligheid géén issue te zijn tussen de NAVO en Rusland. 
Nadere bestudering levert echter een ander beeld op. Terecht is het Bondgenootschap zich 
goed bewust van de toenemende schaarste aan energiebronnen, door de groeiende vraag 
van India en China en het uitputten van bestaande olie- en gasbronnen. En ook de 
beveiliging van toevoerwegen is een actuele veiligheidsfactor geworden, zoals we zien bij de 
piraterij nabij Somalië. In de laatste regio valt goed samen te werken met de Russen, maar 
dat geldt niet voor regio’s waar Moskou zijn eigen belangen heeft.  

Zo is er eigenlijk al jarenlang een stille Koude Oorlog gaande tussen Rusland en het Westen, 
daar waar het gaat om energiestromen uit de Kaukasus en Centraal-Azië. Daarbij speelt het 
eerder genoemde Azerbeidzjan een hoofdrol. Vanuit dit land stromen alternatieve gas- en 



oliepijpleidingen - de door de EU geïnstigeerde Nabucco, alsmede BTC en BTE - naar het 
Westen, om de Europese afhankelijkheid van Russische energiebronnen te verminderen.10 
Dat inzicht is er zeker in het Westen gekomen na de gasconflicten tussen Rusland en 
Oekraïne van 2005/6 en 2008/9, waarbij de gaskraan naar veel Europese EU/NAVO landen 
ook dichtging. Het Kremlin - dat tevens de Russische olie- en gasmaatschappijen beheert 
sinds de oligarchen zijn weggejaagd of opgesloten - kijkt echter niet doelloos toe. Moskou 
probeert steeds het Westen een stap voor te zijn door met de andere alternatieve 
energiepartners in Centraal-Azië, in het bijzonder Kazachstan en Turkmenistan, al langjarige 
leveringscontracten af te sluiten. Dan blijkt dat energie wel degelijk een belangrijke factor is 
in de verhoudingen tussen NAVO en Rusland, waarbij het toekomstperspectief allesbehalve 
rooskleurig is. 

Lissabon: panacee? 

Het moge duidelijk zijn dat ‘Lissabon’ weliswaar een doorbraak in de moeizame relatie 
tussen de NAVO en Rusland is geweest, maar niet een duurzame oplossing betekent van alle 
obstakels die een goede samenwerking in de weg staan. We moeten reëel zijn. Het is niet 
realistisch om aan te nemen dat alle ‘hoofdpijn’-dossiers tot een oplossing gebracht kunnen 
worden. Dat betekent ook dat de toekomstige relatie van de Russische Federatie met het 
Bondgenootschap er één zal blijven van pieken en dalen. Des te meer reden om thema’s te 
zoeken waarbij samenwerking tot wederzijds genoegen is. Daarbij moet het uitgangspunt 
zijn dat hoe dwars Moskou ook zal liggen op bepaalde dossiers, samenwerking en 
toenadering desondanks voorop moeten staan. Zo is Moskou tegenwoordig genegen mee te 
gaan met het Westen om door diplomatieke druk te voorkomen dat Iran kernwapens 
verkrijgt en heeft het in de VN-Veiligheidsraad géén veto uitgesproken tegen 
westerse/NAVO-inzet voor een no-flyzone boven Libië. Dat zijn belangrijke winstpunten in 
de samenwerking. 

De betrekkingen tussen de Alliantie en het Kremlin op politiek-strategisch niveau zullen 
frequent gekenmerkt blijven door polemiek. Daarmee moeten we dan maar leren leven. 
Stilzitten is echter geen optie. Tegelijkertijd dienen we samenwerking op lagere, minder 
politiek-gevoelige niveaus zoveel mogelijk te versterken. Dat kan bijvoorbeeld door militair-
operationele activiteiten, zoals de operaties bij Somalië, Theatre Missile Defence-oefeningen 
en uitbreiding van de bestaande NRR-samenwerking in Afghanistan. En omdat de jeugd de 
toekomst heeft, moet veel meer moeite gestoken worden in uitwisselingsprojecten, 
bijvoorbeeld tussen studenten en tussen cadetten.11 Daarmee bewijzen we ook dienst aan 
de OVSE-beginselen van vertrouwenwekkende en veiligheidsbevorderende maatregelen. 
Laat ‘Lissabon’ dan maar het startsein zijn voor dit soort laagdrempelige activiteiten, dat 
levert meer op dan discussies op topniveau! 
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