
Almere, 9 juli 2022 
 
Amice, 

Met grote instemming en waardering heb ik je analyse over de 
dramatische situatie in de Oekraine gelezen. Je geeft een gedetailleerd 
en nauwkeurig overzicht van de historische feiten en achtergronden.  

Of wij totaal onverwachts overvallen zijn door de Russen is voor mij de 
vraag. 

Als ik de herhaalde uitlatingen van Jaap de Hoop Scheffer goed 
interpreteer dan was er al lang reden tot ongerustheid. Immers zijn 
anderhalf uur durende gesprek met Poetin tijdens de NAVO conferentie 
in 2008 in Boekarest bevatte voldoende duidelijke signalen dat Rusland 
de NAVO avances van de Oekraine nimmer zal accepteren en Putin de 
aanspraak op de Krim eerder of later kracht zal bijzetten. Wij hebben 
verzaakt om ons hierop adequaat voor te bereiden. 

Een tweede element dat voldoende reden tot zorg moest opleveren voor 
de verantwoordelijke politici in Europa met, name Duitland en Frankrijk, 
was het veronachtzamen van de afspraken van Minsk. 

Na de annexatie van de Krim zijn er in Minsk (12 februari 2015) 
afspraken gemaakt over een autonoom bestuur binnen het staatsbestel 
van de Oekraine van de provincies Donetsk en Loegansk. Duitsland en 
Frankrijk stelden zich garant voor de uitvoering van dit akkoord. 

Het akkoord hield onder meer in dat er een dialoog zou worden 
opgestart die moest leiden tot verkiezingen in de regio's Donetsk en 
Loegansk. Het doel daarvan was om daar wettelijk meer zelfbestuur in 
te voeren. 

Ook zou daartoe de grondwet van de Oekraïne gewijzigd moeten 
worden, waardoor de decentralisatie van de districten Donetsk en 
Loegansk mogelijk wordt. Dit diende voor het einde van 
2015 gerealiseerd te zijn. 



 

12 februari 2015: de 5 ondertekenende partijen 

Van deze afspraken is niets terechtgekomen. Het tegendeel. De in 2019 
aangenomen nieuwe taalwet was een krachtige beweging in de andere 
richting. 

Ik weet dat in onze vredige westeuropese cultuur taal, religie en eigen 
identiteit geen bepalende rol spelen. Maar in dat, door vreemde 
overheersingen en oorlogen geteisterde, gebied in Oosteuropa spelen 
deze factoren een bepalende rol. 

Oekraine had in 2012 een liberale taalwetgeving geïntroduceerd, die 
voldeed aan alle normeringen naar Europese maatstaven van 
mensenrechten en erkenning van taalgebruik van minderheden. 

De nieuwe wetgeving van 2019 heeft hierdoor een streep gehaald.  

Het is nuttig om een blik te werpen op de kaart van de taal diversiteit 
van de Oekraine 



 

In de wet van 2019 is het Oekrains exclusief tot de taal verklaard die 
uitsluitend moet worden gebruikt in het onderwijs, in het juridisch 
verkeer, in het verkeer met de overheid, in publieke functies en bij het 
bekleden van publieke functies en ambten. Het gebruik van andere talen 
(waaronder het russisch) moet volgens deze wetgeving beperkt worden 
tot privé gesprekken en binnen de muren van de kerk. In het oosten van 
de Oekraine wonen 8 miljoen mensen die uitsluitend het Russisch 
beheersen. Er zijn Rusland kenners die beweren dat de taalwet van 
2019 de definitieve doorslag heeft gegeven voor Putins fanatieke besluit 
om militair in te grijpen. Naar men zegt hebben mensenrechten 
organisaties (met name in de Venetie conferentie) er toen op gewezen 
dat de wetgeving van 2019 een reactie van Rusland zal uitlokken. 

Tot zover de voorsignalen die wij niet tot ons hebben laten doordringen 
maar die wel een rol spelen bij de Russische agressie. 

Je hebt je wijselijk niet ingelaten met overpeinzingen over de afloop van 
dit vreselijke drama. 

Wel denk ik daar veel over. 



Gegeven het feit dat wij niet militair ingrijpen, maar slechts de dappere 
Oekrainers met advies, geld en materieel ondersteunen maak ik mij 
grote zorgen.  

Ik weet dat al de Oekrainers die zich opofferen en sterven voor hun land 
dit vol overtuiging doen. Mijn broer deed dat ook toen hij 16 jaar was en 
doodgeschoten werd door een Russische scherpschutter. 

Maar ik vraag mij af hoe ver wij mogen gaan. Moet de laatste Oekrainer 
opgeofferd worden als de strijd uitzichtloos is? Want dat is het als wij 
blijven volharden met non interventie van onze militairen. Of moeten wij 
naar een bestand streven en een acceptabele status quo 
uitonderhandelen? 

Als ik de geluiden uit de Verenigde Staten goed interpreteer dan denk ik 
dat onze bondgenoten er in geloven dat de sancties en de steun aan het 
bewonderenswaardige verzet van de Oekrainers, tot succes zal leiden, 
wat het herstel van de territoriale integriteit van de Oekraine betekent. 
Zelf geloof ik daar niet in. Zoals ik ook grote vraagtekens zet bij de 
doelmatigheid en het succes van de embargo's.  
 
Met hartelijke groet, 
 
Dzsingisz 
 
 


