
Negeer Poetin, dat steekt hem pas écht
Kr i m - c r i s i s

Als Rusland niet via
diplomatieke weg de crisis
rond de Oekraïne oplost,
dreigen de VS en de EU met
meer sancties. Maar welke zijn
nou het effectiefst?

Door onze redacteur
Caroline de Gruyter

WENEN. De Russische president Vladi-
mir Poetin hoorde nog niet dat Bank
Rossiya op de zwarte lijst was gezet, of
hij kondigde aan dat hij er een reke-
ning ging openen. Voortaan wilde hij
zijn salaris daar gestort hebben.

Ook over andere westerse straf-
maatregelen tegen de Russische an-
nexatie van de Krim maken ze in Rus-
land grappen. Topambtenaren op de
zwarte lijst zouden niets voor Poetin
betekenen: voor hen twintig anderen.
Bepaalde oligarchen op de lijst zou-
den de annexatie niet eens steunen.
En Poetin wíl juist dat rijke Russen
hun geld uit Europa weghalen – z o d at
ze in Rusland investeren.

„De sancties zijn een lachertje”,
zegt Vladislav Inozemtsev, hoogleraar
economie aan de Lemonosov-staats-
universiteit van Moskou. „Als Europa
de annexatie van de Krim ongedaan
wil maken, moet het anders te werk
gaan.”

Dwarsboom de wederopbouw

Bijvoorbeeld door Poetins plannen
voor de wederopbouw van de Krim,
tot voor kort een van de armste en
meest corrupte delen van Oekraïne, te
dwarsbomen. Rusland zit krap bij kas.
De president heeft daarom Russische
geldschieters gevraagd in de regio te
investeren. Als Europa en Amerika de-
ze mensen op een zwarte lijst zetten
zodra ze een cent in de Krim steken,
zullen ze zich tweemaal bedenken.

Daarnaast, zegt Inozemtsev, hoeft
Europa maar één ding te doen: lang-
zaam haar afhankelijkheid van Rus-
sisch gas en olie verminderen. Dit
brengt Poetin acuut in de problemen,
economisch en financieel. Zonder ex-
port van gas en olie heeft hij geen geld
voor alternatieve, nieuwe leidingen
naar het oosten.

Rusland importeert bovendien con-
sumptiegoederen, voedsel en medicij-
nen uit het Westen en betaalt die met
opbrengsten uit de verkoop van gas en
olie. Zonder die import wordt Rusland

financieel zwaar getroffen: ruim de
helft van de overheidsinkomsten
komt uit importheffingen. Door haar
gas- en olie-import uit Rusland te re-
duceren treft Europa, kortom, econo-
mische en financiële sancties tegelijk.

Laat hem lekker gaan

Het is beter, zegt Nick Witney van de
denktank European Council on Fo-
reign Relations, Poetin niet te confron-
teren, maar in zijn sop gaar te laten ko-
ken. Niets irriteert een president met
hegemoniale ambities meer dan straal
te worden genegeerd. Als de Europese
Unie stopt met constant reageren op
Poetin, kan zij zelf een strategie be-
de n ke n .

Tijdens de vorige Koude Oorlog
stonden veel Russen achter een ideo-
logie en achter hun leiders. Nu is dat
anders. Doorsnee-Russen hebben
weinig op met de Moskouse kliek rond
Poetin. Nu steunen zij, verblind door
de nationale media, de harde lijn te-
gen Oekraïne. Maar blijft dat zo, als zij
zien dat Oekraïne steeds rijker wordt
terwijl zij verarmen?

Hol zijn binnenlandse macht uit

„Als je Poetin wilt tergen”, zegt Ino-
zemtsev, „moet je twee dingen doen.
Eén: geld in Oekraïne pompen en het
land dichtbij Europa halen, zodat het
zich snel ontwikkelt. Dat maakt Rus-
sen jaloers en voedt hun verzet tegen
Po e t i n . ”

Twee: ook Rusland dichterbij Euro-
pa trekken. Inozemtsev: „Probeer af-
spraken te maken over vrij personen-
verkeer. Als Poetin hoort dat de Portu-
gese ambassade in Peru visa mag afge-
ven voor vrijwel heel Europa, inclusief
Rusland, haakt hij meteen af: dat is een
uitholling van zijn macht. Maar het is
wel wat veel Russen willen: vrij reizen
in Europa, westerse spullen kopen.”

Je hoort het in Europese wandelgan-
gen ook: hoe meer Europa als soft po-
we r haar principes trouw blijft en sa-
menwerking en solidariteit aanbiedt,
hoe meer ze de sympathie van de Rus-
sische bevolking kan winnen en Poe-
tin kan isoleren.

In plaats van onderhandelingen te
stoppen over het versoepelen van vi-
sumregels, zoals nu, zou Brussel ze
kunnen versnellen – en kijken wat er
gebeurt. Brussel kan honderdduizend
studentenbeurzen in Europa aan jon-
ge Russen bieden. Of zelfs het EU-lid-
maatschap. De Russische president
kan daar natuurlijk onmogelijk op in-
gaan. En dat is precies de bedoeling.

IL
LU

ST
R
AT

IE
 P
E
P
IJ
N
 B
A
R
N
A
R
D

SA N CT I E S

Obama: sancties tegen Rusland zullen het Westen ook raken

De Amerikaanse presi-
dent Obama heeft op-
nieuw gedreigd met sanc-
ties tegen Rusland als het
land op dezelfde voet
doorgaat in Oekraïne. Da t
zei hij gisteren tijdens de af-
sluitende persconferentie
van de NSS. Deze sancties
zullen Westerse econo-
mieën ook raken, aldus
Obama. Hij noemde Rus-
land niet meer dan „een re-
gionale grootmacht”.

Een aantal sancties is al
van kracht. Op 17 maart

legde Obama elf mensen
rondom de Russische pre-
sident Poetin een reisver-
bod op en bevroor hun te-
goeden. Op 20 maart
voegde hij twintig namen
aan die zwarte lijst toe,
waaronder die van Bank
Rossiya. Brussel deed het-
zelfde, eerst met 21 en toen
twaalf personen –maar án-
dere personen. De VS en
de EU gaan niet in zee met
partijen die zaken doen
met iemand op de zwarte
lijst.

Hoeveel er nog aankomt,
is onduidelijk.Aangezien
de Amerikanen noch de
Europeanen een oorlog
met Rusland willen, zijn
sancties het enige dwin-
gende politieke instru-
ment. Voor de EU, dat
geen leger heeft, zijn ze
hét instrument bij uitstek –
ze gebruikt ze steeds va-
ker, overal ter wereld. „We
zijn klaar voor de volgende
stap als de situatie ver-
slechtert”, zei Obama gis-
teren. Nieuwe sancties
mikken op de Russische

energiesector, financiën,
handel en wapenhandel.

Het idee was om met
‘lichte sancties’te begin-
nen, om Moskou niet
meteen keihard te straf-
fen en zo diplomatieke
uitwegen een kans te ge-
ve n . Als Poetin die niet ge-
bruikt, worden de duim-
schroeven aangedraaid.
Zo besloten zeven leiders
van de G8 maandag in Den
Haag het lidmaatschap van
Rusland voor onbepaalde
tijd te bevriezen


