
W
ie lijdthet
meestonder
desancties?
WeetRusland
hetWesten
werkelijk te
raken,of
blijkthet

vooral zichzelf te treffen?Enwieheeft
hetgrootsteuithoudingsvermogen?
Dezevragenstaan indesanctieoorlog
inhet centrumvandebelangstelling
enworden invele rekensommenen
tabellenuitgewerkt, somsgepaard
metdoemscenario’s.Natuurlijk zijn
sanctiesbedoeldompijn tedoenen
dus ishetgoed teproberendeeffecti-
viteit temeten.Maarde fixatieopde
uitwerkingvandesanctiesoveren
weer leidt af vandebelangrijkevra-
gendievoorde toekomstmoeten
wordengesteld,namelijkwat isde
strategievanhetWestenommetRus-
landomtegaanenvooralhoekanhet
Westenhelpenomde landendiena
hetuiteenvallenvandeSovjet-Unie
zijnontstaanzichalsdemocratische
rechtsstatenmeteengezondeecono-
mie teontwikkelen.De sancties zijn
immersgeendoelopzichenook
geenspeeltjesommeetepesten.
Denadrukopdesancties leidtbo-

vendien tot eeneenzijdige fixatieop
Rusland, terwijldeaandachteven-
zeermoetuitgaannaarOekraïneen
deandere landenaandeoostgrens
vandeEU.
DieexclusieveaandachtvoorRus-

land isnietnieuw.Nadeopeningvan
het IJzerenGordijnwasdestrategie
vanhetWesten, vooralonderDuitse
invloed,omRuslandtehelpen inzijn

transformatieprocesnaareen libe-
raledemocratiemeteenvrijemarkt-
economie.Ook toenstakdepolitieke
aandachtvoordeandere landen in
hetoostenschril af bijdie voorRus-
land,dit zeer totongenoegenvanon-
dermeerPolen. Eenpijnlijknevenef-
fect vandezepolitiekwasdatRusland
eenrelatief vrijehandkreeg inzijn
buurlandenpolitiek,waardoor in
Moskoude indrukkonontstaandat
diebuurlandennogsteeds totRus-
landsachtertuinof invloedssfeerbe-
horen.Hetgewensteeffect, eenmo-
dern liberaalRusland,bleef uit. In
plaatsdaarvanwerdhet landmeer re-
pressief naarbinnenenagressief
naarbuiten.Niemandheeftnogecht
hoopdatRuslandspolitieknuopeens
verandert endathet landdenationa-
le soevereiniteit en territoriale inte-
griteit vandevoormaligeSovjetrepu-
bliekenplotselinggaat respecteren.

Denadrukzoudaarominhetver-
volgmeermoetenkomente liggen
ophetversterkenvanOekraïneende

overige landendieRusland tot zijn in-
vloedssfeer rekent. Eenstabiele staat
meteen legitiemeregeringeneen
goed functionerendeeconomiezijn
debestegaranties tegeneffectieve in-
mengingvanbuiten.Concretepro-
gramma’sdusomhet staatsapparaat
te versterken,de rechtsstaat teont-
wikkelen,debureaucratie efficiënter
temaken, corruptie tebestrijden,po-
litiekepartijenmeer structuur tege-
ven,politie en leger temoderniseren,
onderwijs te verbeteren,omenkele
kleineproblementenoemen.

Genoeg tedoen.Maar juistopdit
vlakgebeurt veel teweinig, terwijlhet
tochbijhetEuropeeszelfbegrippast
omniet-militaire,maarcivieleoplos-
singenvoorconflicten tezoeken.Bo-
vendien ishiernadeval vandeBer-

lijnseMuurook,wederomvooral
doorDuitsland,denodigeervaring
opgedaantoende landenvanhet
voormaligeOostblokzichzelf op-
nieuwmoestenuitvindenenalle in-
stitutiesopnieuwmoestenopbou-
wen.Natuurlijk, dit kostgeld, veel
geld,maargelddatbeterbesteed
wordtdanhetverliesdatde sancties
veroorzaken. Europese solidariteit en
goedbegrepeneigenbelangsluiten
hiernaadloosopelkaaraan.Welva-
renderechtsstatenaanderandenvan
Europazijndebestegarantie voor
vredeenstabiliteit.

EnRuslanddan?Allereerstmoet
hetWestenaccepterendathetdeRus-
sischepolitiekniet zomaarkanver-
anderen.Daarvoor ishet imperiale
zelfbewustzijn te sterkenhet land
domwegtegroot.Depostmoderne
dromerij vanEuropawaarinnet
wordtgedaanof de rest vandewereld
ookhetextremenationalisme,hetge-
bruikvangeweld, et ceteraheeft afge-
zworenenalles viadiplomatiekan
wordenopgelost, isnaïef.De sancties
zijnnoodzakelijk,maarermoet tege-
lijkertijd sprakezijnvaneenhelder
strategischconcepthoeRusland te
bewegenweercoöperatief teworden
inde internationalediplomatie.

Endatbetekentookdatde landen
vanEuropaendeVSmetéénmond
moetensprekenenditookzohelder
naarMoskoucommunicerendathier
geenenkelmisverstandoverkanont-
staan. Elke schijnvanverdeeldheid is
funest. Te snelhet compromiszoeken
leidtwaarschijnlijk slechts totde in-
schattingvanPoetindathetWesten
zwakenverdeeld is.

De rode lijnvaneendergelijkepoli-
tiekmoetzijndatnationale soeverei-
niteit en territoriale integriteitniet
geschondenmogenworden.Wan-
neerdezevoorwaardegeaccepteerd
wordt, kanRuslandweer indevaart
dervolkerenwordenopgenomenen
ishetWestenbereidRuslandals rela-
tievegrootmachtophetwereldto-
neel teaccepterenendebandenmet
Moskouweeraan tehalen.Hetgaat er
nietomRuslandteverzwakken,maar
omdeandere landenteversterken.
Alleenzij kunnenuiteindelijkRus-
landuitde illusiehelpendat zijniets
andersdanzwakkesatellietstaten
zijn,die zichvoordeexpansiedrift
vanhetWesten latenmisbruiken.
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In de Haagsewijken Schilderswijk en Transvaal gooi-
en demonstraties voor en tegen de IS olie op het vuur.

Z
ondag was het voor de zoveelste keer raak op en
rond de Hoefkade in de Haagse Schilderswijk. Met
grootmachtsvertoonmoest deMobiele Eenheid er
aan te pas komen om rechts-radicale demonstran-

ten en IS-aanhangers uit elkaar te houden. Politiemensen
werden bekogeldmet stenen en vuurwerk, journalisten,
persfotografen en cameramensen werden belaagd en ge-
molesteerd.
DebewonersvandeHaagsevolkswijkenTransvaal en

Schilderswijkeisenvanhetgemeentebestuurenvande lan-
delijkeautoriteitendatereeneindekomtaandevelede-
monstratiesdiedezezomerhunstratenen (speel-)pleinen
onveiligmaken. Zewijzenopde tochalgespannensituatie
tussenverschillendegroepen indedichtbevolktemulti-etni-
schebuurten.Ondernemersvrezenvoorhunnering. Som-
migenprijzenhetoptredenvanwijkagenten, anderenkla-
genover intimidatie endiscriminatie. ZelfsdeNationale
Ombudsmanmoest inactiekomen;hij zagoverigensgeen
aanleidingomdepolitie ingebreke te stellen.
Radicalemoslimjongeren lietenop24 juli eenpro-Gazade-

monstratieontaarden ineenweerzinwekkendemanifesta-
tie vanantisemitischextremisme.Demonstrantenbedekten
hungezicht, zwaaidenmetzwartevlaggenals steunbetui-

gingaande terroristenvande ISenscandeerden ‘Doodaan
de Joden’. EenonnozeleburgemeesterVanAartsenzager
aanvankelijkgeenkwaad in,maarhetOpenbaarMinisterie
steldeopbasis vancamerabeeldenuiteindelijk terechtver-
volging in tegenenkelewetsovertreders.
HetHaagsegemeentebestuurmaakteditweekendwe-

deromeentaxatiefoutdoor toestemmingtegevenvooreen
MarsvandeVrijheid tegende IS-jongeren inopnieuwTrans-
vaal endeSchilderswijk.Deverdedigingvanhet stadhuis,
datde routevandedemonstratieonderwegwerdverlegd
omeenclash tussenrechts-radicalenenmoslimextremisten
tevermijden,doetgekunsteldaan.
Wanneerdekansbestaatopgeweldplegingendusom-

standersgevaarkunnen lopen, isdat een legitiemereden
voordepolitie enhetgemeentebestuuromgeentoestem-
ming tegevenvooreendemonstratieopdeplekdiedeorga-
nisatorenhebbenuitgekozen.Handhavingvandeopenbare
ordeprevaleertbovendevrijheidvandemonstratie.Debe-
wonersvandevolkswijkenwezen terechtopmeergeschikte
locaties voordemonstraties, zoalshetHaagseMalieveld.
DenHaag isnietuniek;debrandhaarden inhetMidden-

Oostendoen in tal vanEuropese stedenmet islamitischebe-
wonersdevlamindepanslaan. Escalatiemoetdoorhetbe-
voegdgezagwordenvoorkomen.Afwachtenhoedemon-
stratiesontsporen isgeenoptiemeer.

Hans Wansink

Terwijl we ontwikkelings-
landen leren belasting te
innen om daarmee een
publieke sector op te bou-
wen, zijn we die in Neder-
land aan het afbreken.
We verpakken dit pro-
ces in de vrolijk stem-
mende term‘partici-
patiesamenleving’.
Het werkt heel simpel: je
vraagt burgers diensten
te leveren in het algemeen
belang en probeert het te
verkopen als eigen be-
lang.Wie wil er niet wonen
in leuke, verzorgde straat-
jes met veel groen? Zo

kon het gebeuren dat be-
woners in de Mickey Mou-
sestraat in Almere elkaar
nu in de haren vliegen
over het onderhoud van ri-

olering en bestrating.
Voor de leek zaken die
wat verder voeren
dan een vrijwillig ge-

veltuintje, maar in Al-
mere blijkbaar geen ba-

sisvoorziening meer.
‘Mandeligheid’noemen ze
het in Almere, nalatigheid
is een betere term. Daar-
op is het passende ant-
woord: geen belasting be-
talen. Carlijne Vos
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Afwachtenhoedezaak
ontspoort isgeenoptie
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KruitvatDenHaag

HelpOekraïnemet
opbouwstaatsapparaat

Vorige week lagen de supermarkten in Moskou nog vol met groente en fruit. Foto EPA
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Sanctieoorlog

Europa moet de zwakke
satellietstaten van Rusland
helpen zich tot sterke de-
mocratieën te ontwikkelen.

Ton Nijhuis is di-
recteur van het
Duitsland Insti-
tuut van de Uni-
versiteit van
Amsterdam.
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Elkeschijnvan
verdeeldheid
tegenover
Ruslandis funest


