
lntervrew 

Interview met prof. dr. 0 Kuschpeta 

De Oekra'fne: het 
begin van de 
bevrijding 

Tevreden, maar afwachtend is de hou
ding van de Oekraiense bevolking op de 
stappen naar onafhanke/1jkheid van de 
voormalige Sowjet-republiek. De coup 
van augustus 1991 mislukte en opende 
de weg naar bevrijding. Aan het woord is 
prof. dr. 0 Kuschpeta, lid van de studie
commissie 'Nationaliteitenvraagstuk' van 
het Wetenschappel1jk lnstituut voor het 
CDA Hij was in augustus en september 
in de Oekraine. De redactie van Christen 
Democratische Verkenningen vroeg 
hem naar z1jn indrukken en verwachtin
gen 

Bij de ontwikkelingen in de Oekra1ne is 
prof. Kuschpeta persoonlijk betrokken: 'In 
1947 kwam ik naar Nederland, nadat ik de 
Oekra·lne in 1944 al had verlaten. lk was 
toen 20 jaar, gevormd door en betrokken 
bij het onafhankelijkheidsstreven van mijn 
geboorteland In de vorm van het volgen 
van de ontwikkelingen en waar mogelijk 
bijdragen leveren aan de juiste voorlich
ting heb ik dit engagement voortgezet. lk 
ben katholiek van de Oosterse rite. De re
denen waarom ik mijn land moest verlaten 
waren mijn geloof en mijn betrokkenheid 
bij het streven naar onafhankelijkheid. Van
daar dat ik al direct na mijn aankomst in 
Nederland contact zocht met katholieken 
en christenen. Daarom ging ik ook aan de 
katholieke hogeschool in Tilburg studeren. 
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En mijn eerste politieke contact was met 
dr. Ad Knaapen die toen voorzitter was van 
de jongeren van de KVP. Die had in het 
verzet een grote rol gespeeld en is door de 
Belgische regering onderscheiden. lk heb 
ontzettend veel aan hem gehad. Hij bracht 
mij in aanraking met het politieke, econo
mische en sociale denken van de KVP'. 

'lk kreeg de gelegenheid om voor de 
KVP-jongeren een informele notitie te ma
ken over de situatie in de Oekra·lne. Zo is 
via de KVP mijn belangstelling voor het 
CDA gegroeid. lnmiddels heb ik in 1962 de 
Nederlandse nationaliteit gekregen. lk ben 
een loyale burger van Nederland, maar 
blijf een Oekra·lner. Mijn betrokkenheid met 
mijn vaderland is gebleven. Er verschijnen 
heel veel Oekralense kranten en tijdschrif
ten in het Westen, en nu ook in de Oekral
ne zelf. lk publiceer daarin bewust. De po
litieke verworvenheden van democratische 
Ianden, in het bijzonder van Nederland, 
moeten worden getoond. De Oekra·lne is 
eeuwenlang onderdrukt geweest. De poli
tieke vorming was altijd beperkt tot een 
zich afzetten tegen. Politieke vorming is 
echter meer. De Oekra·lne heeft al in 988 
het christendom aangenomen en is de ba
kermat van het christendom in Oost Euro
pa. Zij is daarmee van oorsprong een 
christelijke natie. Met andere woorden: ook 
voor de eventuele inrichting van de onaf
hankelijke Oekra·lne kan gebruik worden 
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gemaakt van de politieke en sociaal-eco
nomische uitgangspunten van de christen
democratie.' 

Lijden 
Heeft het Westen wei voldoende begrip 
gehad voor het lijden van het Oekra·lense 
volk? Er was in Nederland een kerkelijke 
organisatie, het Apostolaat voor de Hereni
ging, dat behulpzaam was bij de opvang 
van Oekra·iense vluchtelingen. Oat was al 
een teken van een principieel goede hou
ding. Het Oekra·iense volk heeft door de 
geschiedenis heen geleden, maar wei het 
ergste onder bezetting van Stalin en van 
Brezjnew. Chroestjow had tenminste die 
verdienste dat hij met zijn destalinisatie 
honderdduizenden mensen heeft vrijgela
ten uit de concentratiekampen. Door hem 
kwam ook de eerste aanzet tot het herwin
nen van vrijheid. Oil lijden was ontzettend 
groot. lk kan dat het best aan de hand van 
een voorbeeld illustreren. Toen ik naar Ne
derland kwam, is in het najaar van 1947 
een boek uitgekomen in Nederlandse ver
taling van Viktor Krawtsjenko, getiteld 'lk 
verkoos de vrijheid'. Hij was een Oekra·iner, 
die als medewerker van de Sowjet-ambas
sade in Ottawa overgelopen is naar het 
Westen. Zijn boek is in praktisch aile talen 
vertaald. Oat was het eerste Nederlandse 
boek dat ik mocht lezen. Toen ik zijn be
schrijving las van de hongersnood, van de 
terreur en de onderdrukking die voor per
soonlijke beloning geen ruimte meer gaf, 
was mijn gedachte: Een Westerling kan dat 
niet begrijpen. Het is zo moeilijk vanuit de 
Westerse beschaving zich voor te stellen 
dat zo een onderdrukking mogelijk is. Als 
onderdrukking zo totaal is, is het lijden ook 
heel groot. 

Ouidelijk was daarbij dat de identiteit 
van het Oekraiense volk op het spel stond. 
Het beleid van het Kremlin was erop ge
richt een nieuw Sowjet-volk, een nieuwe 
Sowjet-maatschappij te stichten. Maar 
daarin zou het Russische volk, ook al is het 
nooit daartoe uitgenodigd, een beslissen
de rol spelen. Vandaar dat de Sowjet-cul-
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tuur werd gelijkgesteld aan de Russische 
cultuur, de Sowjet-literatuur aan de Russi
sche literatuur, de Unietaal aan de Russi
sche taal. Bovendien voerde Moskou een 
migratiepolitiek, zodat sleutelposities in de 
Oekraine in de handen van Russen kwa
men en het bestuur en de partij beheerst 
konden worden. Maar vooral door de on
derwijspolitiek is de Russificatie doorge
voerd. Oat was zo ver voortgeschreden, 
dat zelfs nu nog op scholen, vanaf de kleu
terscholen, het Russisch de voertaal is. Ze
ker 70% van het drukwerk in de Oekra·ine is 
in het Russisch, en maar 30% in het 
Oekra·iens, hoewel dat percentage nu 
langzaam stijgt. 

En dan de geloofsonderdrukking: die 
was afschuwelijk. In de jaren twintig, begin 
jaren dertig heeft Moskou de Oekra·iense 
orthodoxe autocefale kerk geliquideerd. 
De hele hierarchie, aile bisschoppen en de 
meeste priesters werden gearresteerd en 
vermoord. De kerken zijn in beslag gena
men en vernietigd. Kiew (Kiyiw) was de 
stad van de kerken. De meeste historische 
kerken zijn kapotgemaakt, omdat ze niet 
nodig waren. De godsdienst was opium 
van het volk. In het gunstigste geval wer
den ze opslagplaatsen. lk ben in 1990 in 
de Oekraine geweest. Een vroegere 
dorpsgenoot heeft mij zijn parochiekerk Ia
ten zien, die nu hersteld moet worden, die 
fungeerde als varkensstal. En dat is geen 
uitzondering. 

'De onderdrukking onder Stalin omvatte 
de liquidatie van de koelakken, de rijkere 
boeren. Oat moet letterlijk begrepen wor
den. Die zijn vermoord. In de hongersnood 
van 1932-33 moeten naar schatting tussen 
7 en 10 miljoen Oekra·lners zijn omgeko
men. Maar het totaal aantal slachtoffers 
van de Stalin-terreur moet tussen de 15 en 
20 miljoen mensen bedragen. Oat zijn ai
leen maar schattingen. Pas nu mogen ar
chieven worden opengemaakt en worden 
er massa-begraafplaatsen bekend. Onder 
Stalin is de Oekra·iense bevolking in totaal 
aantal gedaald. Door de terreur en door de 
migratiepolitiek. Vergeet niet dat buiten de 
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Oekra'ine minstens 7 miljoen Oekra·lners Ie
ven. Bij Wladiwostok zijn gebieden waar ai
leen Oekra'iners wonen. In Kazachstan, in 
de Baltische Ianden, er is geen enkele 
Sowjet-republiek waar geen Oekra'iners 
wonen. Er wordt gezegd dat Moskou te
genwoordig een miljoen Oekra'iners telt. 
Oat is zeker niet uitgesloten. Want de poli
tiek was erop gericht om het intellect van 
de Oekra'ine at te ramen en over te plaat
sen naar andere gebieden en in plaats 
daarvan vooral Russen naar de Oekra·ine 
te halen. Zo zijn er miljoenen mensen on
der de Sowjet-heerschappij verplaatst.' 

Onderwerping aan Moskou 
Hoe is de economische, culturele, politieke 
situatie in de Oekra'ine nu, of Iaten we zeg
gen aan de vooravond van de coup van 19 
augustus? Kuschpeta: 'Het meest in het 
oog springend is de onderwerping van de 
economische structuur van de Oekra·ine 
aan de belangen van de hele Unie. Er zijn 
bedrijfstakken ontwikkeld die normaliter 
niet nodig zouden zijn, economisch-ratio
neel niet verantwoord. Er zijn discrepanties 
in de opbouw van de bedrijfstakken en tus
sen de bedrijfstakken. Het industriele ap
paraat, de machines en zo, zijn verouderd. 
Als gevolg van de centralisatie van de 
Sowjet-economie is er in de Oekra'ine bij
voorbeeld geen enkele papierfabriek. Oat 
komt Moskou ook nu nog goed uit, wan
neer in tijden van politieke campagnes de 
toevoer van papier ineens kan worden ge
blokkeerd. De bedrijven zijn van een be
drijfseconomisch onverantwoorde giganti
sche omvang. Door datal is het eigen eco
nomisch vermogen van de Oekra'ine, dat 
heel groat is, fundamenteel aangetast. Oat 
is ook te zien. Mijn geboortedorp is niet 
meer te herkennen, zozeer is het achteruit
gegaan. Gebouwen in de steden zijn niet 
onderhouden. Het woningtekort is niet ai
leen niet opgelost, maar aile woningen zijn 
ook nog eens van zo slechte kwaliteit, dat 
woongenot niet adequaat is en herstel on
mogelijk. Hetzelfde geldt voor overheids
gebouwen, ziekenhuizen en kantoren. En 
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ze zijn niet aangepast aan de veranderde 
ontwikkelingen. 

De infrastructuur is onderontwikkeld. 
Het transportwezen is kwalitatief erg 
slecht. lnformatie, die zo'n belangrijke rol 
speelt in de moderne tijd, is ouderwets. 
Het is al een probleem om naar een ande
re republiek te bel len. Een telefoongesprek 
naar het buitenland moeten mensen min
stens 3 a 4 dagen van te voren aanvragen. 
Oat alles heeft tot gevolg dat de economie 
stagneert en dat niemand weet waar je 
moet beginnen om een nieuwe start te rna
ken. De Oekra·ine heeft dan tenminste nog 
het voordeel dat ondanks alles de eigen 
landbouwproduktie grater is dan de vraag 
in het eigen land. Het hongerprobleem is 
dus niet acuut. Het is voor huisvrouwen 
vreselijk moeilijk om het huishouden te 
voeren. Zij moeten er veel tijd en energie 
voor investeren. Maar gevaar voor hon
gersnood bestaat niet. 

Het sociale en culturele Ieven is mede 
daarom niet goed ontwikkeld. Het ergste 
is, dat de intermenselijke contacten prak
tisch kapot zijn. Oat merk je als je een trein
kaartje wilt kopen, als je in winkels of res
taurants komt, aan de manier waarop je 
behandeld wordt. Toch is juist door de on
derdrukking en het lijden het uithoudings
vermogen van de mensen die het er goed 
van hebben afgebracht groot. Vandaar dat 
er nu ook nog geen sprake is van geweld
dadige sociale of andere spanningen. 
Mede daardoor zijn de verhoudingen tus
sen minderheden en de autochtone bevol
king niet gespannen, in ieder geval zijn er 
geen conflicten. Wat ook van belang is, is 
dat de bevolking vee I waarde hecht aan de 
verworven vrijheid en democratie. Oat 
heeft de mislukte coup bewezen. Maar dui
delijk is dat er nog heel veel gedaan moet 
worden. Het geestelijk Ieven kan zich nu 
normaal beginnen te ontplooien. De ker
ken hebben kans om verloren terrein te 
herwinnen en religieus Ieven te gaan ont
wikkelen. 

'De milieuvervuiling is verschrikkelijk 
Oat is een van de gevolgen van het ver-
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keerde economische beleid. De water
voorziening is heel slecht. Mede daarom 
gaat de volksgezondheid achteruit, onder 
invloed van de ramp bij Tsjernobyl Vrijwel 
overal waar je komt zie je dat de natuur 
aangetast is. Oat is een groot probleem, 
want er zijn geen middelen om een schone 
industrie op te zetten met de nodige instal
laties. De investeringspolitiek was cen
traal, werd door Moskou gevoerd. Zij was 
vooral gericht op het scheppen van nieuwe 
arbeidsplaatsen, waardoor de bedrijven 
van niet-rationele grootte waren. Van de 
andere kant duurde de bouw van een nieu
we fabriek zo lang, dat hij bij oplevering al 
weer ouderwets was. Daardoor is erg vee! 
kapitaal vernietigd.' 

De mislukte coup 
U was in augustus in de Oekra·lne, in de 
hoofdstad Kiew. U heeft dus meegemaakt 
hoe de coup van Janajew c.s. van 19 
augustus in de Oekra·lne doorwerkte. Hoe 
kwam die op u over? Kuschpeta: Op de 
eerste plaats merkte ik op de eerste dag 
dat telefonische contacten met het buiten
land moeilijker werden. Mede daarom 
kreeg ik associaties met 13 december 
1981 in Polen. Uiterlijk was er bij de bevol
king niets te merken, maar je had het ge
voel dat angsttrauma's van vroeger terug
keerden. De vrijmoedigheid van de men
sen, die op de 18e augustus in gesprekken 
nog bleek, was ineens verdwenen. De 
mensen waren gereserveerd. Aile media 
stonden onder controle, zodat je het ge
voel kreeg dat de coup-plegers de touw
tjes in handen hadden. Toch ben ik de 19e 
augustus 's middags al in contact geweest 
met politici, die protestactiviteiten begon
nen te ontwikkelen. Zij hielden elke paar 
uur een persconferentie. De mensen had
den contact met Moskou, Leningrad en re
laties verspreid over de Oekra·lne, tenein
de telkens te peilen hoe de situatie was. 

De coup verliep in Kiew anders dan in 
Moskou of Leningrad. Juist die twee centra 
hadden de putschisten willen uitschakelen 
en zelf onder controle willen krijgen. Maar 
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de geruchtenmachine begon wei te wer
ken. Oat er tanks naar Kiew optrokken Oat 
er concentraties van militairen waren. Of 
die geruchten op waarheid berustten was 
moeilijk na te gaan In de stad kon je het 
niet zien. lk deed mee aan demonstraties 
voor het parlementsgebouw en toen kwa
men er zes grote militaire helicopters om 
paniek te zaaien, maar de bevolking re
ageerde boos en riep: 'Weg ermeel' Bij 
sommige demonstraties werd ik gevraagd 
om een toespraak te houden, wat ik ook 
gedaan heb. De milities maakten het wei 
onmogelijk dat de demonstraties goede 
geluidsinstallaties kregen, en ze zeiden 
wei dat de bijeenkomsten illegaal waren, 
maar verder deden ze niets. Op de zondag 
voor de coup was er nog een demonstratie 
tegen het Unieverdrag van president Gor
batsjow toegestaan. lk zou daar spreken. 
Er kwam een kolonel van de veiligheidspo
litie naar mij toe. Hij vroeg naar mijn papie
ren. Die waren in orde. En hij zei: 'Demon
streert u tegen het Unieverdrag? Ga uw 
gang maar, want dat Unieverdrag komt er 
toch niet'. Met andere woorden: ook onder 
de milities had het democratiseringspro
ces en het streven naar onafhankelijkheid 
steun gekregen. Later hoorde ik dat de 

Ook onder de milities 
heeft het 
democratiseringsproces 
steun gekregen 

voorzitter van het Oekra·lense parlement. 
een ex-communist, eerst nog een afwach
tende houding aannam, om pas op het 
laatste moment zijn positie te hoeven be-
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palen. Het gezag van de coup-plegers 
was, kortom, wei formeel gevestigd over 
de Oekra·lne, maar het kreeg geen prakti
sche uitwerking. 

'Aileen de communistische partij had al 
op de 18e augustus instructies gekregen 
voor activiteiten tijdens de coup. Zij heeft 
deze instructies ook trouw opgevolgd. Oat 
is de reden waarom de communistische 
partij later in de Oekra·lne verboden is. En 
er waren ook wei oudere mensen, die met 
hun medailles rondliepen en in gesprek
ken op straat zeer arrogant waren en een 
houding uitstraalden van: nu is er eindelijk 
weer eens een streng regime waarin de 
partij de Ieiding heeft. De jongere genera
tie was daartegen gekant, al is zij niet zo 
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massaal de straat op gekomen als in Mos
kou. Maar in Kiew was de noodzaak er ook 
niet zo toe aanwezig als in Moskou of Le
ningrad. In die steden werd namelijk daad
werkelijk geprobeerd met tanks, militairen, 
KGB-troepen de macht over te nemen. In 
de Oekra1ne is dat niet geprobeerd.' 

Na een paar dagen bleek dat de coup 
mislukte. Kuschpeta 'Toppolitici hebben 
het initiatief tot het verzet genomen. Oat 
moet ik toelichten. Het parlement van de 
Oekra·lne bestaat uit 450 !eden. Daarbin
nen is een oppositie gevormd die zich 
Volksraad noemde. Die heeft ongeveer 
140 a 150 leden. De rest, zeker een groep 
van 239, heeft zich als een communisti
sche fractie gemanifesteerd en kritiekloos 

Meer dan 8000 mensen verza
melen zrch op het Centrale plein 
in Krew op 21 augustus. voor 
een massale bi1eenkomst. geor
ganiseerd door de Oekra·iense 
opposrtre, om te protesteren te
gen de coup rn Moskou. (toto 
ANP) 
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Moskou gevolgd. De meesten van hen 
orienteerden zich aan het beleid van Gor
batsjow, maar er waren ook elementen die 
zich aan de coup conformeerden. De eer
ste secretaris van de communistische par
tij bijvoorbeeld. Het initiatief om weerstand 
te bieden aan de putsch kwam juist van de 
Volksraad. Die organiseerde overal in het 
land vergaderingen. Hij riep een algemene 
staking uit en onderhield contact met Mos
kou en Leningrad om op de hoogte te blij
ven van de laatste ontwikkelingen. En 
daaruit vormde zich een soort leidersteam. 
Daarna werd het initiatief genomen om aile 
democratische partijen bij elkaar te roe
pen. Zij vormden een coalitie die zich de 
"Zelfstandige Democratische Oekra·lne" 
noemde'. 

'En van toen af werd aile actie gecobr
dineerd. Het gebouw van de Oekra·lense 
schrijversbond werd het hoofdkwartier van 
dit verzet. Zij hielden regelmatig vergade
ringen, persconferenties en dergelijke. 
Ook de consuls van de Verenigde Staten, 
Canada, Duitsland, Tsjecho-Siowakije lie
pen er binnen om hun steun te betuigen. Er 
was dus al een anti-coup aan de gang. Die 
informatie verzamelde, verwerkte en aan 
de pers doorspeelde. En die verzet pleeg
de. Parlementsleden bezochten bijvoor
beeld legereenheden om ze proberen om 
te praten. In Kiew hebben zich groepen 
van officieren gevormd die tegen de coup 
waren en soldaten opriepen bevelen van 
de coup-leiding niet op te volgen. Oat was 
ook een steun in de rug. AI snel keerde 
zich het tij tegen de leiders van de coup. In 
de Oekra'ine werd dit vertaald in de steeds 
sterker wordende overtuiging dat demo
cratie en bevrijding aileen verkregen kon
den worden door het lossnijden van de 
band met Moskou. Op zaterdag 24 augus
tus, vijf dagen na de coup-paging, kwam 
het Oekra'iense parlement bijeen. Een lang 
en heftig debat volgde. Tienduizenden 
burgers stonden op het plein voor het par
lementsgebouw te demonsteren. En uitein
delijk verklaarde het parlement zich met 
slechts een stem tegen voor de onafhan-
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kelijkheid van de Oekra·lne. Ook de voor
malige communisten waren om.' 

Begin van bevrijding 
Hoe is de stemming nu onder het Oekra
iense volk? Is voor hem nu het moment van 
de bevrijding aangebroken? Kuschpeta: 
'De mensen reageren laconiek. Zij hebben 
in het verleden al genoeg teleurstellingen 
meegemaakt. Ook tijdens de jaren van de 
Russische Revolutie heeft het idee geleefd 
dat een onafhankelijke republiek mogelijk 
zou zijn. Oat is door de Bolsjewieken weer 
de kop ingedrukt. De onderdrukking werd 
voortgezet. Toen kwam Chroestjow, die wat 
m·lj betreft in de geschiedenis van de Sow
Jet Unie een niet minder positieve rol heeft 
gespeeld dan Gorbatsjow. Chroestjow 
heeft het terrein voor Gorbatsjow voorbe
reid. Hij wekte aan het begin van de jaren 
zestig grate verwachtingen. De literatuur in 
de Oekra·lne maakte een reveil mee. En 
toen sloeg in 1972 Brezjnew toe. Oat was 
weer een teleurstelling. In de tijd van glas
nost en perestroika waren er ook ups en 
downs, van enerzijds grate mogelijkheden 
en anderzijds de steeds sterker wordende 
reactionaire krachten in de kringen rand 
Gorbatsjow. Oat was ook de oorzaak van 
de coup. Vandaar dat de bevolking nu la
coniek reageert: tevreden, maar afwach
tend.' 

'Tach geloof ik dat dit het begin moet zijn 
van de bevrijding. Als ik de pers volg, merk 
ik dat er praktisch geen oppositie bestaat 
tegen de onafhankelijkheid. Oat neemt niet 
weg dat er vooral onder de Russische min
derheid wei tegenstanders zijn, maar er is 
tot nu toe geen politieke groepering naar 
voren gekomen die principieel tegen de 
onafhankelijkheid is. Op 1 december is er 
een referendum gehouden over de vraag 
of de Oekra·lne onafhankelijk moet worden. 
Aile leden van het parlement, ook de ex
communisten, zijn voor de onafhankelijk
heid. Aile kranten die vroeger van de 
communistische partij waren, nemen een 
loyale houding aan ten opzichte van de on
afhankelijkheid. Zij hebben de lezers ge-
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adviseerd bij het referendum ja te zeggen 
tegen onafhankelijkheid.' 

Hoe wordt nu praktisch gevolg gegeven 
aan het streven naar onafhankelijkheid? 
Kuschpeta: 'Oat gebeurt in de eerste 
plaats door de wetgevende arbeid van het 
Oekra'lense parlement. De bezetting ervan 
is nog niet ideaal. Het werkt nog niet zo ef
ficient als het zou kunnen, maar in ieder 
geval is om te beginnen al de constitutie 
veranderd. Zij is inmiddels aangepast aan 
de onafhankelijkheidsverklaring. De pre
ambule die verwees naar de Oktober-revo
lutie is geschrapt. De naam "Oekra'lense 
Socialistische Sowjetrepubliek" is veran
derd in "Onafhankelijke Staat Oekra1ne". 
Aile ideologische paragrafen zijn verwij
derd. Ten tweede is er een Wet op de na
tionaliteit aangenomen. Het is nu niet meer 
mogelijk voor burgers van de Oekralne er 
twee nationaliteiten op na te houden, na
melijk van de Oekra·lne en van de Sowjet 
Unie, maar uitsluitend geldt nog de Oekra
iense nationaliteit. Op economisch gebied 
doet men het nodige om naar de markt
economie over te gaan. Men wil ook een ei
gen valuta in het Ieven roepen. En de Oe
kra'lne heeft onlangs geweigerd om een 
economisch verdrag met de Unie te on
dertekenen. Oat zou steun hebben bete
kend voor Gorbatsjows opvatting dat daar
mee een begin zou zijn gemaakt met het 
ontstaan van een nieuwe Unie. De Oekra·l
ne is principieel tegen de groei naar een 
nieuwe soort unie van de vroegere Sowjet
republieken. Het woord "Unie" is volledig 
in diskrediet geraakt.' 

'De Oekra'lne is vervolgens begonnen 
met de opbouw van een eigen Ieger. De 
KGB bestaat niet meer. Wei is inmiddels 
de Oekra'lense Nationale Veiligheidsdienst 
in het Ieven geroepen. Het opvallende 
daarvan is, dat men gebruik wil maken van 
de tradities van het Oekra·lense anti-Duitse 
en anti-Sowjet verzet tijdens de Tweede 
Wereldoorlog. In verschillende redevoerin
gen zijn er al toespelingen gemaakt om het 
anti-Sowjet verzet te rehabiliteren. Als eer
ste stap naar een eigen Ieger heeft het par-
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lement besloten dat de strijdkrachten die in 
de Oekra'lne gelegerd zijn, alsook de mari
ne, volledig en uitsluitend onder zijn gezag 
staan. De opperbevelhebbers hebben hun 
loyaliteit aan het parlement verklaard. Zij 
communiceren niet meer met Moskou, 
maar met de Oekra'lense minister van De
fensie, generaal Morosow. Ook hij heeft 
zich volledig achter de onafhankelijkheids
verklaring gesteld. Ondanks protesten van 
Gorbatsjow heeft het parlement besloten 
een eigen defensiemacht op te richten ter 
grootte van meer dan 400.000 man. Er 
staan in de Oekra'lne ook kernwapens op
gesteld. De politieke partijen hebben zich 
erover uitgesproken die te liquideren in het 
kader van onderhandelingen in Geneve en 
Wenen. De Oekra'lne wil kernwapenvrij 
zijn, maar de republiek wil aileen via on
derhandelingen met de andere kernwa
penlanden tot die situatie komen.' 

Europese orientatie 
We moeten ons dus wei gaan realiseren 
dat de Oekra·lne een land met de economi
sche potentie van Frankrijk, met 53 miljoen 
inwoners, met een Ieger van 400.000 man 
en kernwapens, een forse nieuwe mogend
heid wordt in Europa. Hoe gaat zij zich bui
tenlands-politiek opstellen? Kuschpeta: 
'Vergeet niet dat, ondanks de bezetting 
door Rusland vanaf de zeventiende eeuw, 
de Oekralense oppositie altijd Europees 
en christelijk was georienteerd. Aile ge
zaghebbende politici zijn er nu op uit zich 
naar het Westen, naar Europa te richten. Zij 
voelen zich van oorsprong een Europese 
natie en willen erbij horen. Oat mag het 
voornaamste uitgangspunt van het Oekra
iense buitenlandse beleid genoemd wor
den. Ten tweede willen zij de grenzen, zo
als die nu zijn, niet veranderen. Er zijn nog 
verschillende delen van de historische 
Oekra'lne die buiten de huidige republiek 
liggen. Maar er zijn ook buurlanden die de 
grenzen zouden willen corrigeren. Daarom 
is de Slotakte van Helsinki het tweede uit
gangspunt voor het Oekra·lense buiten
landse beleid. Derde uitgangspunt is het 
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streven naar economische en politieke sa
menwerking met de buren. Door de ge
schiedenis heen zijn de Pools-Oekra·iense 
betrekkingen allesbehalve hartelijk ge-

We moeten ons realiseren 
dat de Oekra·fne een forse 
nieuwe mogendheid in 
Europa wordt 

weest. Toch is er tegenwoordig sprake van 
een belangrijke toenadering tussen beide 
Ianden. Deze is gebaseerd op de stelling 
Polen kan niet zonder een onafhankelijke 
Oekra·ine, de Oekra'ine kan niet zonder een 
onafhankelijk Polen. Het zou mij dus niet 
verwonderen als de Oekraine het initiatief 
zou nemen om te komen tot een gemeen
schappelijke mark! met Polen, Tsjecho
Siowakije, Hongarije, Roemenie, Wit-Rus
land, de Baltische Ianden. 

Oat sluit economische relaties met Rus
land overigens niet uit. Het is van vitaal be
lang om goede betrekkingen met een 
nieuw Rusland te hebben, maar dan bila
teraal, zonder referentie aan de Unie.' 

Hoe moet Nederland zich gaan opstellen 
tegenover de nieuwe politieke situatie in 
Oost Europa? Met onafhankelijke Baltische 
republieken, een onafhankelijk Wit-Rus
land, en een onafhankelijke Oekra'ine? 
Kuschpeta 'Nederland en de EG moeten 
in ieder geval een andere houding gaan 
aannemen dan zij ten opzichte van Joego
slavie hebben gedaan. De EG heeft zich in 
eerste instantie voor behoud van de fede
ratie uitgesproken, met aile negatieve ge
volgen vandien. West Europa zal zich wat 
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dit betreft op zijn minst neutraal moeten 
opstellen. En niet als de Amerikaanse pre
sident Bush nog in juli van dit jaar in Kiew 
zeggen dat de Unie behouden moet blij
ven. Wanneer het Oekraiense volk zich uit
spreekt voor onafhankelijkheid moet men 
niet te lang wachten met de erkenning van 
de Oekra·ine. Er moet zo snel mogelijk min
stens een consulaat geopend worden. Ten 
eerste biedt dat de mogelijkheid democra
tische politieke ontwikkelingen positief te 
kunnen be.invloeden Oekra'ieners staan 
daarvoor open. Het is daarnaast econo
misch voor Nederland van enorm belang 
om betrekkingen met de Oekra1ne aan te 
gaan. Voor de Oekra'ine is het oak belang
rijk, bijvoorbeeld voor de kennisover
dracht, met name op het terrein van de 
landbouw en van economisch beleid. De 
Oekra·ine staat erg open voor Nederland. 
Nederland kan niet verdacht worden van 
machtspolitieke aspiraties ' 

'Op de lange termijn moet de Oekra1ne 
zich oak kunnen aansluiten bij de Europe
se Gemeenschap, uiteraard als zij kan vol
doen aan de voorwaarden die de EG stelt 
aan het lidmaatschap. We moeten wat dat 
betreft geen verschillen maken tussen Mid
deneuropese en Oosteuropese Ianden ' 

Als de nieuwe staten als de Oekra1ne 
zich richten op Europa en Moskou min of 
meer de rug toekeren, verandert daarmee 
oak de positie van Rusland. Kuschpeta 
'Hoe dan oak, het karakter van Rusland is 
anders. Het is een Euro-Aziatische mo
gendheid. Europees Rusland is wat grond
stoffen betreft arm. Het is aangewezen op 
de ontwikkeling van Siberie. Oat kan het ai
leen met de hulp van Japan en de Ver
enigde Staten en in de derde plaats met de 
Europese Gemeenschap Komt die hulp er 
niet, dan raakt Rusland in een verschrikke
lijk moeilijke economische situatie.' 

Zouden christelijke waarden een nieuwe 
bindende kracht kunnen gaan vormen 
voor de Oekraine van de toekomst? Kan de 
christen-democratie er iets gaan beteke
nen? Kuschpeta: 'lk ben ervan overtuigd. 
Christelijke waarden krijgen er enorme be-
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Interview 

tekenis. Er zijn al contacten aangeknoopt 
tussen de Europese Unie van Christen Oe
mocraten en drie politieke partijen in de 
Oekra·lne de Christelijk Democratische 
Partij, de Democratische BoerenpartiJ en 
de Oekra·lense Republikeinse Partij, die nu 
de grootste partij is in de Oekra·lne.' Zij 
zoeken relaties met de christen-democra
tie. De kansen voor de christen-dernocra
tie hangen ook van onze houding af. Ver
geet niet dat de Oekra·lense katholieke 
kerk in de tijd van vervolging nauwelijks 
morele steun kreeg uit het Westen. Er is tot 
nu toe te weinig belangstelling voor de 
Oekra·lne geweest. Als dat verandert, staat 
er niets in de weg aan de opbouw van een 
christen-democratische beweging. Het re
ligieuze Ieven bloeit sterk op. Oit zal ook 
politieke consequenties hebben.' 

Theo Brinkel 
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De Oekra1ense Republ1ke1nse parliJ is m april 1990 op
gericht ZiJ komt voort uit de Oekra·lense Helsinki Un1e 
Na de verkieZingen van maart 1990 besch1kt ziJ over 
een fract1e van 13 leden 1n het parlement Voorzitter IS 
de vroegere pol1tieke gevangene Lewko Le1kjanenko. 
De part11 IS onderdeel van Roech, de volksbeweging 
voor plur1formite1t en onafhankeliJkheid 
De Oekra·iense Chr1stei1Jk Democratische Part1j heeft 
haar aanhang vooral1n de Westelijke Oekra1ne. Haar I e
den ZIJrl hoofdzakel11k kathol1ek. VoorZitter IS Vasil Sitch
ko, voormal1g pol1t1ek gevangene De part1j heeft n1et 
aan de verk1ezmgen deelgenomen en heeft zodoende 
ook geen leden 1n het parlement 
De Oekra·lense Democratische BoerenpartiJ komt voort 
u1t een in1tiatiefgroep u1t Lwow en is op 9 1un1 dit Jaar op
gerlcht Deze parliJ tell onder haar leden volksverte
genwoordigers, landbouwexperts, boeren en intellec
tuelen. De parliJ gaat ervan uit dat herstel van de boe
renstand sleutelvoorwaarde is voor de economische 
wederopbouw van de Oekraine. Zij staat evenwel open 
voor aile groepen 1n de samenleving. 
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