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Donderdag, 25 januari 2018 14:30

We horen relatief weinig meer over het conflict in het oosten van Oekraïne, het gebied
waar enkele jaren geleden vlucht MH17 werd neergehaald door een Oekraïense SU-25.
Echter, schijn bedriegt, want het parlement in Oekraïne heeft een wet aangenomen die de
deur wagenwijd openzet voor een directe militaire confrontatie met Rusland.

Het Oekraïense parlement heeft een wet aangenomen die op dit moment nog wacht op de
handtekening van de Amerikaanse puppet president Petro Poroshenko die, wanneer eenmaal
ondertekend,
het
conflict in het oosten van het land dreigt te escaleren
tot een volledige oorlog met Rusland.
De aandacht van de wereld is op dit moment aardig afgeleid van het nog steeds aanwezige
conflict in het oosten van Oekraïne en maakt vooral Rusland zich op dit moment grote zorgen.

Het is enige tijd vrij rustig geweest aan “het front” in het oosten tussen de zelf uitgeroepen
republieken van Donetsk en Loegansk met Russische steun en het leger van Oekraine. Echter
aan het eind van 2017 begonnen de gevechten weer op te laaien en waren deze heviger dan ze
in lange tijd zijn geweest.

Dan vindt er afgelopen donderdag een volkomen nieuwe ontwikkeling plaats, waarbij een
nieuwe wet werd aangenomen door het parlement in Oekraïne, waarmee weleens een einde
kon komen aan de medewerking van Kiev aan de zogenaamde Minsk akkoorden . Bij ons is er
geen aandacht aan besteed, maar voor veel Russen staat het aannemen van deze wet gelijk
aan een oorlogsverklaring aan Rusland.
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De situatie werd dan ook afgelopen zondag uitgebreid besproken en geanalyseerd door Dmitry
Kiselyov, het hoofd van alle Russische televisie- en radiostations. Volgens Kiselyov zal deze
wet wanneer deze eenmaal is ondertekend door Poroshenko, de weg vrijmaken voor de
voorbereidingen voor een nieuwe oorlog, want uit de tekst valt op te maken dat er harde
oorlogszuchtige taal wordt gebruikt in de wet, wat een nieuwe benadering van het conflict
inhoudt.

De missie in het Donbass gebied wordt niet langer omschreven als een anti terrorisme operatie,
maar nu als het sturen van gewapende troepen tegen militaire formaties van de Russische
Federatie.

Onder de Minsk akkoorden werden de zelfbenoemde republieken van Donetsk en Loegansk
beschouwd als partijen die mee onderhandelen, volgens de nieuwe wet zijn het nu niet anders
dan bezettende machten toebehorend aan de Russische Federatie, waarbij Rusland wordt
aangemerkt als “aggressor”, de aanvallende partij in een conflict of degene die een oorlog
begint.

Deze nieuwe definities zullen het voor Oekraïne veel gemakkelijker maken om een oorlog te
starten, aldus Kiselyov. Volgens plaatselijke verslaggevers in Donetsk denken ook de inwoners
daar dat deze nieuwe wet het begin zal zijn van een (nieuwe) oorlog.

Zij spreken dan ook van “de stilte voor de storm”. Soldaten uit Donetsk laten vanuit de
loopgraven weten volledig klaar te zijn voor het komende gevecht met de vijand.

De wet is natuurlijk nog niet van kracht, maar dit alles toont aan dat de stemming in Kiev voor
escalatie van het conflict is. Poroshenko heeft ook al diverse keren de voorwaarden van de
Minsk akkoorden gebroken
, onder
andere door het organiseren van plaatselijke verkiezingen in het Donbass gebied en het zich
niet houden aan het afgesproken staakt het vuren. Iedere dag opnieuw zijn er aanvallen en
alleen tegenaanvallen hebben ervoor gezorgd dat Oekraïne geen terreinwinst heeft kunnen
boeken.
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De bevolking van het Donbass gebied lijkt volkomen afgeschreven te zijn door het bewind in
Kiev. Alle transportmogelijkheden naar het gebied zijn afgesneden, evenals
telecomverbindingen en ook worden pensioenen niet betaald, noch wordt zorg verleend aan
hulpbehoevenden. Voor Kiev telt de bevolking niet en zijn het simpelweg twee gebieden die
terugveroverd dienen te worden van de bezetters, waarbij het welzijn van de bevolking ergens
op een tweede plan of nog lager, staat.

Ook op economisch front gaat het niet goed met Oekraïne en heeft de EU geweigerd om een
krediet van 600 miljoen euro te verlengen, vanwege corruptie. Het IMF heeft onlangs geweigerd
om een tranche van 800 miljoen dollar over te maken, omdat het land nog geen hervormingen
heeft doorgevoerd. En ondertussen moet Oekraïne vanaf 2019 beginnen met het terugbetalen
van eerdere leningen. Dit komt neer op een bedrag van 14 miljard dollar per jaar, hetgeen
gelijkstaat aan de helft van de begroting van het land. Overigens is dit precies wat wij in eerdere
artikelen aangaven dat zou gebeuren en is exact volgens het script Hoe verover ik een land .

Dankzij de slechte economische situatie van het land zijn Poroshenko en zijn collega’s nog
minder populair geworden dan ze al waren en met steeds slechtere vooruitzichten bij
verkiezingen kan een oorlog voor hen wel eens politiek voordeel opleveren.

En hoewel er aanwijzingen zijn dat sommige Westerse leiders genoeg hebben van Kiev is het
een ander verhaal wat Amerika betreft. Zij hebben hun militaire steun voor het land uitgebreid
en hebben 350 miljoen dollar uitgetrokken voor “veiligheidsassistentie” aan Oekraïne in de vorm
van militaire trainers en zijn onlangs begonnen met het leveren van dodelijke wapens in de
vorm van het Javelin antitank raketsysteem. Dit trouwens helemaal gratis.

Terwijl men zich in Amerika zelf nog steeds druk maakt over de banden van Trump met
Rusland, beweegt het land zich in werkelijkheid steeds verder richting een echte confrontatie
met het Kremlin in de geopolitieke hotspot die Oekraïne heet.
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De vraag die zich nu opwerpt, is of Rusland gaat zitten wachten tot Kiev inderdaad een oorlog
begint of dat ze zelf het initiatief zullen nemen en hun superieure militaire macht gebruiken om
een militaire campagne te beginnen. Misschien vinden ze wel dat dit de enige beschikbare optie
is, voordat de situatie daar zodanig uit de hand gaat lopen waardoor er een directe confrontatie
ontstaat tussen Rusland en Amerika met haar NAVO partners, hetgeen niets minder dan een
Derde Wereldoorlog zou betekenen.

Maar, gelukkig hebben wij het associatieverdrag met Oekraïne, compleet met inlegvelletje van
onze grote leider
.
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