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Scholz waarschuwt voor kernoorlog
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De Duitse bondskanselier Scholz staat enorm onder druk om meer -en
vooral zwaardere- wapens te leveren aan Oekraïne. Uit binnen- en
buitenland komt veel kritiek op zijn terughoudendheid. Scholz zegt
vrijdag in een interview met Der Spiegel dat Duitsland
verantwoordelijk is voor vrede en vrijheid in Europa en dat zijn
hoogste prioriteit is het afwenden van een nieuwe wereldoorlog of een
kernoorlog.
"Ik doe alles om een escalatie te voorkomen, die tot een Derde Wereldoorlog
leidt. Er mag geen kernoorlog komen", zegt Scholz in het interview.
De Russische president Poetin heeft in het verleden gedreigd dat hij landen die
Oekraïne te hulp schieten met zware wapens, als een directe bedreiging ziet en
dat ze zich daarmee partij maken in het conﬂict. Zo'n directe confrontatie tussen
Rusland en een NAVO-land wil ook de NAVO koste wat kost voorkomen.
Toch willen veel andere EU-landen wel zwaardere wapens leveren aan Oekraïne
zodat dat land zich kan verdedigen tegen de Russische aanval. Duitsland blijft
daar terughoudend in. Scholz beweegt in kleine stapjes. Deze week zegde hij toe
dat Duitsland wel Oost-Europese landen wil steunen die zware wapens, zoals
tanks, afstaan aan Oekraïne. Duitsland zal dan nieuwere tanks aan die landen
afstaan. Ook mag Oekraïne bepaalde wapens inkopen bij de Duitse wapenindustrie
en de Duitse regering zal die betalen. Daarbij gaat het niet om zware wapens.
Oppositiepartij CDU/CSU maar ook veel politici van de regeringspartijen SPD,
Groenen en FDP willen dat Duitsland meer levert en niet voortdurend het land is
dat afremt in EU- en NAVO-verband. Ze hebben ook kritiek op de zeer summiere
en vage communicatie van Scholz. Voorzitter van de defensiecommissie van de
Bondsdag, Marie-Agnes Strack-Zimmermann, heeft hem gevraagd zijn koers uit te
komen leggen in de Bondsdag. Een eerste poging daartoe heeft de kanselier nu in
Der Spiegel gedaan. Behalve de vrees voor verdere escalatie van de oorlog, geeft
Scholz ook praktische redenen voor het niet leveren waar Oekraïne om vraagt. Het
Duitse leger heeft niet veel wat het nu nog extra kan leveren. En het moderne,
zwaardere wapentuig vereist scholing. Het oude Sovjetmaterieel uit Oost-Europa
kan sneller en makkelijker worden ingezet, omdat het Oekraïense leger daar
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ervaring mee heeft. Lees meer bij Der Spiegel (betaalmuur) en bij Tagesschau
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