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Na het nee. Europa in analyse (5)

Er daagt iets in het Oosten
Schets van een nieuwe ‘Ostpolitik’ voor de eu

jan marinus wiersma & matthias verhelst

De onmiddellijke reactie van de eu op de verkie-
zingsfraude in Oekraïne in november 2004 was 
adequaat. Maar de vragen rond de toekomstige 
positie van Oekraïne die de Oranje Revolutie 
vervolgens opwierp, heeft de eu slechts zeer ge-
deeltelijk kunnen beantwoorden. Het illustreert 
de ontoereikendheid van het eu-beleid ten aan-
zien van het oostelijk deel van ons continent.
 Nochtans groeit het besef dat grotere betrok-
kenheid bij de buurlanden van de eu noodzake-
lijk is. Het belangrijkste Europese beleidskader 
voor dit gebied is het Nabuurschapsbeleid, dat 
door de omwenteling in Oekraïne echter al lijkt 
te worden ingehaald.
 Intussen is de interne situatie in het grootste 
buurland van de eu, Rusland ¬ dat in het beleid 
een status aparte geniet ¬ reden tot zorg. Het 
huidige Europese Rusland-beleid biedt noch een 
lange-termijnvisie op de relatie met Rusland, 
noch antwoorden op vragen die zeker zullen rij-
zen, mocht de regio verder in beweging komen. 
In een deel van het Nabuurschap speelt Rusland 
nog altijd een rol van betekenis.
 Deze context vraagt om een herijking van de 

Europese Ostpolitik. Versterking en differentiatie 
van het Nabuurschapsbeleid, afstemming met 
het Rusland-beleid en betere interne coµrdinatie 
zijn hiervan de minimale ingrediënten. Dit 
artikel schetst de ontwikkelingen achter en de 
opgaven voor de New Eastern Dimension.1

het nieuwe midden

Het Nabuurschapsbeleid dat in de afgelopen 
twee jaar stapsgewijs is ontwikkeld, vormt het 
nieuwe kader voor de relaties tussen de eu en 
haar buurlanden.2 Het moet helpen voorkomen 
dat nieuwe scheidslijnen ontstaan of bestaande 
grenzen zich verharden. Naast economische 
ontwikkeling staat het verspreiden van de 
waarden van de Europese Unie ¬ democratie, 
rechtsstaat, respect voor minderheden en men-
senrechten en de transparantie van overheid en 
economisch systeem ¬ centraal. Het doel is een 
‘ring van vrienden’3 rond de eu te creëren, zon-
der naar lidmaatschap toe te werken.
 Uitbreiding was lange tijd het centrale in-
strument van het buitenlands beleid van de Eu-
ropese Unie: ‘[If] membership was on the cards 
with a state on its borders then the eu had a full 
policy; if membership was not planned then the 
eu had little foreign policy as such.’4 Die uitbrei-
ding is, vanuit die optiek, een groot succes. Het 
perspectief op toetreding heeft in de voorheen 
socialistische landen in Centraal-Europa tot 
een diepgaand hervormingsproces geleid, dat 
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democratie en rechtsstaat duurzaam verankert. 
Uitbreiding is het Europese model voor regime 
change.5 
 De uitdaging is nu om met het Nabuur-
schapsbeleid eenzelfde soort dynamiek op gang 
te brengen. De tactiek vertoont sterke gelijkenis 
met die van het toetredingsproces. De basis is 
conditionele versterking van de samenwerking. 
Via nationale actieplannen wordt op verschil-
lende beleidsterreinen stap voor stap toege-
werkt naar Europese normen. In ruil daarvoor 
biedt de Europese Unie technische en materiële 
ondersteuning (inclusief instrumenten bekend 
uit het uitbreidingsproces zoals twinning en 
uitwisseling van best practices) en belooft ze nau-
were economische en politieke samenwerking. 
Om succesvol te zijn is het cruciaal de juiste ba-
lans te vinden tussen de eisen die de eu stelt en 
de voordelen die er, bij afwezigheid van een toe-
tredingsperspectief, tegenover staan.6 De carrot 
mag niet te licht zijn in verhouding tot de stick.
 Het Nabuurschapsbeleid bestrijkt een enorm 
gebied. Het omvat naast de nieuwe buurlanden 
in het oosten (Wit-Rusland, Oekraïne en Mol-
davië) ook de Zuidelijke Kaukasus (Georgië, 
Armenië en Azerbeidjan) en de landen rond de 
Middellandse Zee, inclusief het Midden-Oosten, 
waarmee de eu sinds 1995 inniger relaties tracht 
op te bouwen in het kader van het Barcelona-
proces.
 Er zijn goede redenen aan te voeren om 
de nieuwe buurlanden in het Oosten eruit 
te lichten en voor hen een specifiek beleid te 
ontwikkelen. Het gaat om de landen waar de 
democratische transitie na het uiteenvallen van 
de Sovjet-Unie in de loop van de jaren negentig 
praktisch tot stilstand kwam, maar waar men 
recentelijk de draad weer lijkt op te pakken. Dit 
‘Nieuwe Midden’ omvat in ieder geval Oekraïne, 
Moldavië en Georgië, ook al is het laatste land in 
strikte zin geen buurland. Wit-Rusland neemt, 
zolang Lukashenko in het zadel zit, een aparte 
positie in.
 De ambitie van toenadering tot Europa heeft 
bij de recente omwentelingen in Oekraïne (no-
vember/december 2004) en Georgië (november 

2003) een belangrijke rol gespeeld. Intensievere 
banden met Europa moeten in de eerste plaats 
de ingeslagen hervormingskoers ondersteunen, 
zodat deze landen volwaardige democratieën 
kunnen worden. Niettemin figureert de (theo-
retische) mogelijkheid van lidmaatschap van de 
eu (die er voor de landen in het Barcelona-proces 
niet is) prominent in hun hervormingsstreven. 
De parlementsverkiezingen van maart 2005 
in Moldavië hadden een minder revolutionair 
karakter, maar ook hier was sprake van een pro-
Europese koerswijziging. 

 In dit licht bleek begin 2005 al meteen de 
beperkte diepte van het Nabuurschapsbeleid. De 
eu kon niet anders dan een substantiële verster-
king bieden van het, pas eind 2004 vastgestelde, 
actieplan voor Oekraïne. Dit toont aan dat regio-
nale differentiatie van het Nabuurschapsbeleid 
onontkoombaar is. De eu staat voor de mini-
male opgave de hervormingsdynamiek in het 
Nieuwe Midden krachtig te ondersteunen en 
een kader te bieden dat enigszins aansluit bij de 
ambities van de partnerlanden. 
 Een tweede reden om de landen van het 
Nieuwe Midden apart te nemen is Rusland, dat 
hen beschouwt als onderdeel van zijn ‘nabije 
buitenland’, waar het graag een vinger in de pap 
houdt. Voor de lange-termijnstabiliteit van deze 
regio, maar ook voor het succes van het Nabuur-
schapbeleid, is de opstelling van Rusland dan 
ook een cruciale factor. Voor de eu is het weinig 
zinvol te investeren in relaties met het Nieuwe 
Midden zolang Rusland niet wordt verleid op 
zijn beurt bij te dragen aan meer fundamentele 
veranderingen. Het Nabuurschapsbeleid voor 
het Nieuwe Midden moet dus rekening moet 
houden met Rusland. Maar vooral moet het Rus-
land-beleid van de eu in overeenstemming zijn 
met de doelen van het Nabuurschapsbeleid.
 Een derde reden voor differentiatie van het 
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Nabuurschapsbeleid is de uitbreiding van de 
Europese Unie met de acht Centraal-Europese 
landen in 2004. De nieuwe lidstaten hebben, 
vanwege hun geografische, maar ook politieke 
en culturele nabijheid groot belang bij de ont-
wikkelingen in de nieuwe buurlanden. Het is 
geen toeval dat de presidenten van Polen en 
Litouwen zo’n belangrijke rol speelden tijdens 
de omwenteling in Oekraïne. Voor hen is het 
Nabuurschapsbeleid ¬ en zeker de oostelijke 
dimensie daarvan ¬ de hoeksteen van het Euro-
pese buitenlandse beleid.7

 Op gelijksoortige wijze heeft de uitbreiding 
ook gevolgen voor het Europese Rusland-beleid. 
De nieuwe lidstaten houden er eigen ideeën op 
na over de relaties met dit land, dat zij nog altijd 
eerder als een potentieel veiligheidsrisico dan 
als een partner voor vrede zien. Terwijl Rusland 
voor landen als Frankrijk en Duitsland in de 
eerste plaats een belangrijke internationale part-
ner of energieleverancier is, zullen de nieuwe 
lidstaten, mede vanuit hun historische ervaring, 
meer nadruk leggen op veiligheidsaspecten en 
de staat van de democratie en burgerlijke vrijhe-
den in Rusland. Voor hen zijn de Europese rela-
ties met Rusland een centrale beleidsvraag. Het 
lidmaatschap van de eu vormt niet in de laatste 
plaats de ultieme veiligheidsgarantie, zeker nu 
de eu door de ontwikkeling van een gemeen-
schappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid 
een sterkere rol speelt op het internationale po-
litieke toneel. 
 De eu kan dit Centraal-Europese perspectief 
niet negeren. Het vormt noodzakelijkerwijs een 
element binnen de gezamenlijke Europese bena-
dering. Elke herijking zal de Centraal-Europese 
inbreng moeten meenemen. Zo niet, dan bestaat 
het gevaar van een breuk in de Europese benade-
ring van het Nieuwe Midden en Rusland.

poetins rusland

Terwijl de landen van het Nieuwe Midden heb-
ben gebroken met het verleden, is de situatie 
in Rusland zorgelijk. Poetin heeft vanaf 1999, 
eerst als premier en later als president, vele her-

vormingen in feite teruggedraaid. Na zes jaar is 
de conclusie onontkoombaar dat Rusland zich, 
ondanks de relatieve binnenlandse stabiliteit die 
Poetin tot stand heeft gebracht, niet heeft ont-
wikkeld in de richting van een democratie naar 
Europese snit.
 Poetins presidentschap kenmerkt zich door 
een streven de Russische staat te versterken, zo-
wel intern als extern. De nederlaag in de eerste 
Tsjetsjeense oorlog (1994-1996) is een symbool 
van de zwakte die hij wil tegengaan.8 Zijn eerste 
actie als premier was dan ook de hervatting van 

de militaire acties in de opstandige deelrepu-
bliek, die als een steeds urgentere bedreiging 
van de Russische veiligheid en integriteit werd 
beschouwd.
 Parallel aan de tweede Tsjetsjeense oorlog 
werkte Poetin aan het vergroten van het centrale 
gezag. Staatkundige hervormingen moesten de 
autonomie van de regio’s beperken. Bepaalde 
power ministries, zoals het Ministerie van Bin-
nenlandse Zaken, maar ook de veiligheidsdienst 
fsb, waaruit Poetin zelf afkomstig is, kregen veel 
meer macht. De door hem gecontroleerde partij, 
Verenigd Rusland, versterkte intussen haar po-
litieke positie. Onafhankelijke media werd het 
werken steeds moeilijker gemaakt. Het leidde 
in december 2003 tot een monsterzege bij de 
parlementsverkiezingen. De ovse concludeerde 
dat het hele democratische proces ¬ met een 
door de staatsmedia beheerste campagne ¬ 
geenszins aan de internationale democratische 
standaarden voldeed. Ruslandkenner André 
Gerrits typeerde Rusland na deze verkiezingen 
als een ‘stabiele non-democratie’.9 De presidents-
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verkiezing van maart 2004, die Poetins positie 
bevestigde, ontmoette vergelijkbare kritiek.
 Poetin voert zijn programma uit onder dek-
king van een relatief sterke economie, die echter 
vooral op de hoge olieprijs drijft en het uitblij-
ven van noodzakelijke, meer fundamentele, her-
vormingen verhult. De intransparantie van het 
economische systeem wordt geïllustreerd door 
de verwikkelingen rond het oliebedrijf Yukos, 
die de macht van het centrale politieke gezag en 
de zwakke positie van het juridische systeem 
blootleggen. Van de ‘dictatuur van de wet’, die 
Poetin bij zijn aantreden aankondigde, is weinig 
terechtgekomen.
 In zijn jaarlijkse toespraak voor de Duma op 
25 april 2005 wees Poetin nogmaals op de nood-
zaak de staat te versterken. Ondanks grote woor-
den over democratie en vrijheid, herbevestigde 
hij vooral het streven naar een specifiek Russi-
sche vorm van democratie: een die de macht van 
de staat wel kan aanvullen, maar deze niet mag 
overschaduwen.
 De kans bestaat echter dat Poetins strategie 
averechts uitpakt en juist tot destabilisatie 
leidt.10 Intussen eindigt de oorlog in Tsjetsjenië 
niet in een glorieuze overwinning. Dat heeft 
niet alleen binnenlandse gevolgen. Naar buiten 
toe heeft Poetin de strijd in Tsjetsjenië altijd als 
een puur binnenlandse aangelegenheid gepre-
senteerd, waarbij hij voortdurend verwijst naar 
de soevereiniteit van Rusland op eigen grondge-
bied. Anderzijds laat Poetin sinds 11 september 
2001 geen kans onbenut de strijd in Tsjetsjenië 
in te bedden in de strijd tegen het internationale 
terrorisme. Beide sporen zijn bedoeld om kritiek 
op het Russische optreden te pareren. De vele 
burgerdoden, schendingen van de mensenrech-
ten en de straffeloosheid van het Russische leger 
vormen echter aanleiding voor toenemende in-
ternationale kritiek. De relatie met Washington, 
die Poetin koesterde, maar ook die met de eu 
komen erdoor onder druk te staan. 
 Poetin heeft de ambitie om de positie van 
Rusland als mondiale speler te herstellen. Dat 
streven komt onder meer tot uitdrukking in 
de vn, waar Rusland met zijn zetel in de Veilig-

heidsraad nog altijd veel invloed kan uitoefenen. 
Het manifesteert zich ook in de relatie met de 
buurlanden van Rusland waar Poetin, meer dan 
zijn voorgangers, invloed wilde behouden. Maar 
de Russische opstelling in Moldavië en Georgië, 
waar tegen internationale druk in nog altijd Rus-
sische troepen aanwezig zijn, frustreert de op-
lossing van regionale conflicten. De inmenging 
tijdens de presidentsverkiezingen in Oekraïne 
en de positie van Moskou ten aanzien van het 
regime in Wit-Rusland illustreren de weinig 
constructieve rol die Rusland veelal speelt.11 De 
omwentelingen in Georgië en Oekraïne tonen 
de beperkingen van Poetins ‘clumsy realpolitik’12 
in Ruslands directe buitenland. Het akkoord dat 
Rusland en Georgië op 30 mei 2005 bereikten 
over de terugtrekking van Russische troepen 
wijst echter op een mogelijke kanteling in de 
opstelling van Moskou.
 Poetin hanteert een tamelijk instrumentele 
visie op de relaties met Europa, die voor hem geen 
doel op zich zijn, maar een instrument om de 
politieke en economische positie van Rusland te 
versterken.13 Hij richt zich vooral op de bilaterale 
relaties met de grote lidstaten, met name Frank-
rijk en Duitsland, maar ook Italië en Spanje, die 
Rusland over het algemeen mild benaderen. De 
eu, die vaak met verschillende monden spreekt 
en niet altijd heldere en eenduidige signalen 
geeft, is voor Rusland een lastige partner. Nu de 
eu echter de voornaamste overgebleven multi-
laterale instelling op het Europese continent is, 
neemt voor Rusland het belang van samenwer-
king sterk toe. Dat geeft de eu in potentie een 
zekere invloed op de ontwikkelingen in Rusland.

brussel-moskou

‘Russia and the eu describe their bilateral rela-
tionship as a “strategic partnership”. Yet neither 
side has done much strategic thinking on where 
their relationship is heading.’ (Katinka Barysch)14

In 1994 leggen Rusland en de eu de formele 
basis van hun samenwerking vast in een Partner-
ship and Cooperation Agreement, waarmee werd 

Na het nee. Europa in analyse  Jan Marinus Wiersma & Matthias Verhelst  Er daagt iets in het Oosten



s& d  6  |  20 0 5

40

beoogd de politieke dialoog te intensiveren. 
Het besef dat de eu en Rusland een groot aantal 
belangen delen ligt aan de samenwerking ten 
grondslag. In 1999 formuleerde de eu een Com-
mon Strategy on Russia, met het doel het strategi-

sche partnerschap met Rusland te versterken. De 
centrale doelstellingen die hierin waren gefor-
muleerd kwamen in feite neer op een volledige 
transitie van Rusland naar democratie en sociale 
markteconomie. 
 Brussel koesterde op dat moment een opti-
mistisch beeld van de toekomstige ontwikkelin-
gen binnen Rusland, uitgaande van de accelera-
tie en bestendiging van eerdere hervormingen. 
De tactiek was dan ook zwaar geënt op de voor-
waardelijke benadering die werd gekozen voor 
de toetredingslanden. Aangezien Rusland geen 
lid van de eu wil worden, maar een duurzaam 
zelfstandige positie nastreeft, had deze ‘toetre-
dingsstrategie zonder toetreding’ op de binnen-
landse ontwikkelingen weinig feitelijke invloed.
 De common strategy leidde vanaf 1999 wel tot 
een brede dialoog en praktische samenwerking 
op veiligheidsgebied. Maar de partners wisten 
maar zelden tot betekenisvolle gezamenlijke 
standpunten te komen.15 Niettemin zijn er ter-
reinen waar in grote lijnen overeenstemming is 
bereikt tussen de eu en Rusland. De ratificatie 
door Rusland van het Kyoto-protocol heeft het 
klimaatverdrag na de Amerikaanse terugtrek-
king gered. Daarnaast steunt Rusland het Inter-
nationaal Strafhof en is het land een belangrijke 
medestander van Europa in de verdediging van 
multilaterale instellingen.

 De dialoog tussen de eu en Rusland verliep 
echter steeds moeizamer. Om de samenwerking 
een nieuwe impuls te geven, werd besloten het 
streven naar algemene convergentie los te laten 
en een meer pragmatische benadering te kiezen. 
Op de eu-Rusland top van mei 2003 in Sint Pe-
tersburg wordt afgesproken toe te werken naar 
four common spaces: (i) economie, (ii) vrijheid, 
veiligheid en recht, (iii) externe veiligheid, (iv) 
onderzoek, onderwijs en cultuur.
 Na twee jaar onderhandelen werd op de eu-
Rusland top in mei 2005 overeenstemming 
bereikt over de road maps voor de samenwerking 
in elk van vier de ruimtes. Het akkoord kan wor-
den verwelkomd als een positief resultaat na een 
lange periode waarin wederzijdse irritatie de 
boventoon voerde. Maar het vertelt ons weinig 
nieuws over de richting waarin de relatie tussen 
de eu en Rusland zich zal ontwikkelen. De road 
maps bestaan uit een waslijst actiepunten, maar 
een dwingend tijdsschema ontbreekt. Het gevaar 
van vrijblijvendheid blijft bestaan, doordat ¬ 
meer nog dan bij de uitbreiding-light van het Na-
buurschapsbeleid ¬ een perspectief ontbreekt 
dat de gewenste dynamiek zou kunnen aanjagen.
 Het akkoord zwijgt over ontwikkelingen in 
de common neighbourhood, al lijkt Moskou een 
grotere rol voor Europa impliciet wel te accep-
teren. Hoewel de eu, door vast te houden aan de 
vier ruimtes als één pakket, enkele vage verwij-
zingen naar democratie en mensenrechten heeft 
afgedwongen, is de afwezigheid van een vijfde 
ruimte ¬ gewijd aan democratie ¬ een aanwij-
zing dat dit onderwerp ook in de toekomst gere-
geld onderaan de agenda zal komen te staan.16

 Voor Europa is het cruciaal het evenwicht te 
vinden tussen waarden en belangen. Een meer 
pragmatische benadering is, gezien de realiteit 
van de ontwikkelingen in Rusland, niet onver-
standig. Concrete afspraken op specifieke terrei-
nen kunnen, ook op het gebied van democratie 
en rechtsstaat, meer opleveren dan hoogdra-
vende politieke verklaringen zonder gevolg. De 
noodzaak gezamenlijke belangen te dienen, mag 
er niet toe leiden dat de gedeelde waarden van de 
agenda verdwijnen.
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 Een aantal voorvallen toont aan dat de eu 
wel degelijk invloed kan uitoefenen op de Rus-
sische opstelling. Dat is, zeker gedeeltelijk, toe 
te schrijven aan de toename van het economi-
sche en politieke gewicht van de eu door de uit-
breiding en de gelijktijdige ontwikkeling van 
een gezamenlijke externe politiek. Dit gaat ge-
paard met een meer assertieve opstelling van 
de eu die geïllustreerd wordt door het zelfze-
kere optreden van de eu in Oekraïne ¬ feite-
lijk tegen het zere been van Moskou ¬ en door 
de Europese weigering in te gaan op de extra 
voorwaarden die Moskou voorafgaand aan de 
uitbreiding in 2004 stelde met het oog op haar 
belangen in de nieuwe lidstaten.17 In beide  
gevallen heeft Moskou zich bij de feiten neer-
gelegd.

 Een dergelijke assertieve opstelling kan ech-
ter alleen effectief zijn als de lidstaten hun eigen 
belangen inkaderen binnen de gezamenlijke 
Europese strategie. Want niet alleen Poetin 
koestert zijn bilaterale relaties. Ook Chirac, 
Schrµder en Berlusconi benutten graag hun 
directe contacten met Rusland. Maar al te vaak 
levert dit spanningen op met de gezamenlijke 
positie. Een Duitse gasdeal kan de Europese on-
derhandelingspositie aanzienlijk ondermijnen 
en vriendschappelijke ontmoetingen tussen het 
Elysée en het Kremlin vertroebelen het Europese 
politieke signaal. Bovendien maakt Poetin graag 
gebruik van dit soort mogelijkheden om de lid-
staten van de eu uit elkaar te spelen.
 Niet alleen tussen de lidstaten verloopt de 
afstemming soms moeizaam, ook tussen de 
Europese Raad en de Europese Commissie doen 
zich coµrdinatieproblemen en verschillen van 

inzicht voor. Bovendien houden de afdelingen 
van de Europese Commissie er vaak nog hun 
eigen Rusland-beleid op na.18 Dat probleem her-
haalt zich overigens bij de wederzijdse afstem-
ming van de Europese Rusland-strategie en het 
Nabuurschapsbeleid. De verantwoordelijkheid 
voor de relaties met Rusland ligt namelijk in 
de eerste plaats bij de Raad, terwijl het Nabuur-
schapsbeleid grotendeels de verantwoordelijk-
heid van de Commissie is.

eisen aan de ‘ostpolitik’

Op basis van het bovenstaande kunnen we een 
aantal eisen aan een nieuwe Europese Ostpolitik 
formuleren. In de eerste plaats moet het Na-
buurschapsbeleid gedifferentieerd worden om 
in te spelen op de veranderende situatie in het 
Nieuwe Midden. Daarbij is een betere balans 
nodig tussen de eisen van de eu enerzijds en de 
voordelen die versterkte samenwerking biedt 
anderzijds, om zo een hervormingsdynamiek 
op gang te helpen brengen. Het zou naar onze 
mening onverstandig zijn de optie van lidmaat-
schap volledig uit te sluiten, maar het is duide-
lijk dat het interne debat in de eu momenteel 
een rem vormt op verdere uitbreidingsplannen. 
De versterking van de banden met de landen in 
het Nieuwe Midden is echter noodzakelijk, on-
geacht de voortgang en uitkomst van dit debat.
 Ten tweede moet er wederzijdse afstemming 
plaatsvinden tussen het Europese Rusland-beleid 
en het Nabuurschapsbeleid. Concreet betekent 
dit dat, mocht een loyaliteitsconflict optreden, 
democratisering in en versterking van de sa-
menwerking met het Nieuwe Midden prioriteit 
heeft. Daarnaast moeten de ontwikkelingen in 
het Nieuwe Midden en de oplossing van bevro-
ren conflicten in de common neighbourhood vast 
onderdeel zijn van de politieke dialoog tussen de 
eu en Rusland. Ook moet de uitbreiding van de 
eu verdisconteerd worden in het beleid, hetgeen 
zich zou vertalen in een centralere plaats van de 
regio in het Europese externe optreden. 
 Ten derde, de doelstelling van democrati-
sering en versterking van de rechtsstaat moet 
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De versterking van de Europese 
banden met de landen in het 
Nieuwe Midden is noodzakelijk, 
ongeacht de voortgang van het 
uitbreidingsdebat
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duurzaam de basis vormen van zowel het Na-
buurschapsbeleid als het Rusland-beleid. De 
benadering van Rusland moet echter noodza-
kelijkerwijs gebaseerd zijn op realisme over de 
ontwikkelingen binnen Rusland en de invloed 

die de eu daarop heeft. De pragmatische bena-
dering zou evenwel aangevuld kunnen worden 
met initiatieven gericht op versterking van de 
democratie, civil society en onafhankelijke media.
 De conditionele benadering van uitbreiding 
en Nabuurschapsbeleid komt terug in de four 
common spaces-benadering. Deze zal in Rusland 
alleen succesvol zijn voorzover de resultaten 
ervan in overeenstemming zijn met Poetins 
strategie. Dat betekent, ten vierde, dat de eu 
zich assertief moet opstellen, waar haar doel-
stellingen ¬ bijvoorbeeld het oplossen van 
bevroren of sluimerende conflicten en de ver-
sterking van de samenwerking met het Nieuwe 
Midden ¬ conflicteren met die van Rusland. 
Rusland stelt zich richting Europa op een zeer 
machtspolitieke wijze op. Indien nodig moet 
Europa dat kunnen beantwoorden door gebruik 
te maken van haar politieke gewicht. Een betere 
coµrdinatie tussen de Europese instellingen en 
respect van de lidstaten voor de gezamenlijke 
positie zijn hiervoor absolute voorwaarden. Een 
Europese ‘minister van buitenlandse zaken’, zo-
als voorzien in het ontwerp voor een Europese 

Grondwet, zou aan deze coµrdinatie overigens 
substantieel bijdragen.
 Een meer assertieve houding en noodzake-
lijke kritiek mogen echter niet tot internationale 
vernedering van Rusland leiden, maar moeten 
vergezeld gaan van resultaatgerichte samen-
werking. De eu heeft tenslotte grote belangen 
bij een goede relatie met Rusland. Het land is 
een van de belangrijkste energieleveranciers en 
een groeimarkt voor de eu. Rusland is ook een 
onmisbare partner bij het waarborgen van de 
veiligheid en stabiliteit in Europa, in de strijd 
tegen de georganiseerde criminaliteit en bij het 
streven te voorkomen dat Russisch nucleair ma-
teriaal in verkeerde handen belandt.
 Toenemende internationale isolatie van 
Rusland door een steeds kritischer houding van 
de internationale gemeenschap is, hoe intuïtief 
wenselijk ook, niet raadzaam. Isolatie zou een 
verbetering van de interne situatie namelijk 
niet dichterbij brengen, terwijl het de Europese 
belangen zou schaden en de oplossing van de 
problemen in de common neighbourhood ernstig 
zou kunnen bemoeilijken.
 Tot slot, het gaat hier om een potentieel in-
stabiele regio, hetgeen grotere en meer gerichte 
betrokkenheid noodzakelijk maakt. Daarbij is 
het van even groot belang het ruimere kader niet 
uit het oog te verliezen. Europa moet zich voort-
durend rekenschap geven van de rol die Rusland 
elders speelt. Hoe zit het met Russische relaties 
in het Midden-Oosten, Iran en China? Welke rol 
speelt de vs? Welke betekenis hebben de recente 
ontwikkelingen in Centraal-Azië of de recente 
pro-Europese heropleving van het samenwer-
kingsverband guam?19 De intensivering van de 
Russische energieleveringen aan India en China 
is geen straffeloos te negeren externe factor, 
maar een ontwikkeling met mogelijk vérstrek-
kende gevolgen. Wil Europa dergelijke ontwik-
kelingen mede vorm geven, dan mag het zich 
niet als toeschouwer opstellen.
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Waar haar doelstellingen 
conflicteren met die van Rusland 
moet de eu zich assertief opstellen. 
Voorwaarden hiervoor zijn betere 
coördinatie tussen de Europese 
instellingen en respect voor  
de gezamenlijke positie
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