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Merkel in Moskou voor laatste bezoek
als kanselier aan Poetin
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Angela Merkel is vandaag in Moskou voor haar laatste bezoek als
kanselier aan de Russische president Poetin. Ze spreekt hem op de
dag dat het precies een jaar geleden is dat de Russische
oppositieleider Navalny werd vergiftigd.
De vergiftiging van Navalny en zijn veroordeling tot een Russisch strafkamp begin
dit jaar belasten de Duits-Russische betrekkingen nog steeds zwaar, zei Merkels
woordvoerder Steﬀen Seibert voorafgaand aan het bezoek. Duitsland nam Navalny
vorig jaar op en gaf hem de gelegenheid van de vergiftiging te herstellen in een
ziekenhuis in Berlijn. In niet mis te verstane bewoordingen eiste Merkel destijds
opheldering van de Russische regering.
Merkel zei vrijdag na aankomst in Moskou blij te zijn Poetin te kunnen ontmoeten.
"Zelfs als vandaag diepgaande verschillen tussen ons bestaan, spreken we met
elkaar en dat moet ook zo blijven gebeuren en de Duits-Russsische betrekking
classiﬁceren en kwaliﬁceren." Ze legde een krans bij het graf van de onbekende
soldaat in Moskou en herinnerde aan de aanval van nazi-Duitsland op de SovjetUnie, dit jaar 80 jaar geleden.
Merkel en Poetin spreken vandaag onder meer over de situatie in Afghanistan,
over Belarus en het protest tegen dictator Loekasjenko, over het conﬂict in OostOekraïne en over de gaspijpleiding Nordstream 2. Duitsland wil dat, ook nu de
gaspijplijn Russisch gas via de Oostzee naar Duitsland transporteert, Oekraïne als
gastransitland gehandhaafd blijft. De afspraken over de doorvoer van Russisch
gas door Oekraïne lopen tot 2024, maar Duitsland heeft beloofd zich ervoor in te
zetten dat die met 10 jaar worden verlengd.
Met betrekking tot het conﬂict in Oost-Oekraïne kan "Rusland zeer veel meer doen
dan het doet" om voor een oplossing te zorgen, zei Seibert voorafgaand aan
Merkels vertrek. In Oost-Oekraïne strijden sinds 2014 pro-Russische rebellen en
Oekraïense regeringstroepen met elkaar om de macht. Duitsland en Frankrijk
bemiddelen al langer in het conﬂict. Eerder dit jaar kwam de situatie op scherp te
staan toen Rusland troepen in het grensgebied met Oekraïne stationeerde.
Het is Merkels 19e bezoek aan Moskou sinds ze in 2005 kanselier werd. Vooral in
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de eerste jaren van haar kanselierschap spraken Merkel en Poetin elkaar vaak.
Merkel spreekt Russisch, dat ze als kind leerde in de DDR, en Poetin spreekt
Duits, omdat hij tijdens de Koude Oorlog jarenlang voor de Russische geheime
dienst KGB in de DDR werkte. In de loop van de jaren zijn de spanningen tussen
Duitsland en Rusland steeds verder toegenomen, vooral na de Russische
annexatie van de Krim in 2014. Toch heeft Merkel de lijnen met Moskou altijd
opengehouden.
Komende zondag bezoekt Merkel Oekraïne, waar ze in Kiev ook een krans bij het
graf van de onbekende soldaat zal leggen en de doden van de pro-Europese
revolutie van 2014 zal herdenken. Lees meer bij Frankfurter Rundschau,
RND en Tagesschau
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