(Lees ook het vervolg op de Open Brief: https://bit.ly/3v363ZS )
Open brief
Voor het te laat is
Rusland heeft Oekraïne overvallen. De verontwaardiging daarover is terecht. De beelden
van wat de oorlog aanricht spreken boekdelen. Dat Poetin het internationale recht aan zijn
laars lapt staat buiten kijf. Maar deze oorlog komt niet uit de lucht vallen. Poetin maakte al
lange tijd duidelijk dat een NAVO-lidmaatschap voor hem de rode lijn is die niet ongestraft
mocht worden overschreden. Het Westen bleef echter categorisch weigeren Poetin tegemoet
te komen.
Wat ons zorgen baart is dat het antwoord van het Westen op de oorlog niet is uit alle macht
te proberen de oorlogvoerende partijen zo snel mogelijk tot een akkoord te bewegen maar:
bewapenen en nog eens bewapenen. Dat heet dan steun aan het heldhaftige Oekraïense
volk maar betekent wel dat de oorlog voortduurt met alles wat daar aan verschrikkingen bij
hoort. Onduidelijk is of het Westen nog een idee heeft waar de oorlog eindigt. Tot de laatste
Oekraïner gesneuveld is? Of tot Oekraïne de oorlog gewonnen heeft? Wat moeten wij ons
daar precies bij voorstellen?
Wat ons ook zorgen baart is dat de inzet van de oorlog intussen niet meer een lokale oorlog
tussen Rusland en Oekraïne is maar, zoals onze minister van buitenlandse zaken Hoekstra
onlangs verklaarde, tussen twee ideologieën, een krachtmeting tussen democratie en
autocratie. Als dat zo is, dan is Rusland – en hetzelfde geldt voor het eveneens
autocratische China - geen onderhandelingspartner meer. Dan is het alleen nog maar de
vijand die verslagen moet worden. Dan is de oorlog, ook als die in Oekraïne beëindigd wordt,
in feite nooit voorbij. En dat in een wereld die juist is aangewezen op samenwerking, willen
wij de globale crises, klimaat en armoede, nog kunnen oplossen.
Wij roepen de Europese politiek op: keer terug van de heilloze weg van het bewapenen van
Oekraïne en het verder isoleren van Rusland. Voorkom een totale, uitzichtloze oorlog in
Europa voor het te laat is!
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