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Oekraïne, letterlijk ‘grensland’, is altijd een overgangs-
gebied geweest tussen oost (Rusland, de Sovjetunie) 
en west (Polen, het Habsburgse rijk). De onafhanke-
lijkheid heeft na 1991 de globale positie van het land 
niet wezenlijk veranderd. Rusland heeft de nieuwe toe-
stand formeel geaccepteerd, maar het blijft zijn buur 
behandelen als een soort satelliet. De Europese Unie 
biedt enig tegenwicht, maar onthoudt Oekraïne elk 
perspectief op lidmaatschap; daardoor valt Oekraïne 
als het ware buiten Europa. Er loopt ook een scheids-
lijn dwars door Oekraïne. Het westen van het land 
beschouwt zichzelf als Europees, inclusief de bijbeho-
rende democratische aspiraties, het oosten voelt zich 
vooral verbonden met Rusland en zijn meer autoritaire 
traditie.

Eind 2004 botsten deze twee richtingen in de 
Oranje Revolutie. In West- en Midden-Oekraïne ging 
de bevolking massaal de straat op uit protest tegen 
fraude bij de toen gehouden presidentsverkiezingen. 
De demonstranten wonnen het pleit en hun prota-
gonist Viktor Joesjtsjenko werd in een extra verkie-
zingsronde voor vijf jaar tot president gekozen. Maar 
toen het oranje tijdperk begin 2010 eindigde, keken 
Joesjtsjenko’s aanhangers katterig op zijn voorbije ter-
mijn terug. Hun gewezen held had jammerlijk weinig 
van zijn beloften gerealiseerd, terwijl de oranje coalitie 
al ruziënd was uiteengevallen.

Bij nieuwe presidentsverkiezingen kon Joesjtsjenko 
nog slechts 5,5% van de kiezers aanspreken. Er was 
een beslissende ronde nodig tussen de nummers een en 
twee: Joesjtsjenko’s bondgenoot van weleer, met wie hij 
daarna gebrouilleerd was geraakt, Joelia Tymosjenko 
(25%); en zijn tegenspeler van vijf jaar geleden en nu 
de uitgesproken favoriet, Viktor Janoekovytsj (35%).

In de tweede ronde wist Tymosjenko de achter-
stand nog een stuk in te lopen. Maar zij bleef steken 
op 45,5% en moest de overwinning met bijna 49% 
aan Janoekovytsj laten. Het Westen reageerde weinig 
geschokt. De oranje coalitie had er immers een potje 
van gemaakt; ook bestond de indruk dat Janoekovytsj 
sinds 2004 was bijgedraaid en pragmatischer en min-
der onverdeeld pro-Russisch was geworden.

De anti-oranjekrachten waren nu aan zet. Er werd 
een regeringscoalitie gevormd van Janoekovytsj’ Partij 
van de Regio’s met de Communistische Partij en het 
blok van parlementsvoorzitter Volodymyr Lytvyn; 
premier werd Mykola Azarov, net als Janoekovytsj af-
komstig uit de ‘Donetsk-clan’. De drie partijen had-
den geen meerderheid in de Verchovna Rada (het par-
lement), maar ze wisten met meer of minder oorbare 
methoden een aantal gedeputeerden uit de partijen 
van Joesjtsjenko en Tymosjenko naar hun zijde over te 
halen. Een verbod hierop van het Constitutionele Hof 
uit 2008 werd door het parlement inderhaast herroe-
pen, ‘een verontrustend anti-democratisch precedent’, 
schrijft de Amerikaanse Oekraïne-kenner Alexander 
Motyl.1 Om de regering toch nog een iets bredere ba-
sis te geven werd Serhi Tihipko, een coming man in 
de Oekraïense politiek, die in de eerste ronde van de 
presidentsverkiezingen met 13% derde was geworden, 
benoemd tot vice-premier, met economische hervor-
ming als portefeuille.

Relatie met Rusland, de NAVO en de EU
Onder Joesjtsjenko had de relatie met Rusland zwaar 
geleden, en van Janoekovytsj, al in 2004 de favoriet van 
het Kremlin, werd nu verwacht dat hij zich ging inzet-
ten voor een veel betere relatie. Een van zijn allereerste 
daden was inderdaad een akkoord met de Russische 
president Dmitri Medvedev, gesloten in april 2010 
in Charkiv. Het bepaalde dat Rusland zijn Zwarte-
Zeevloot 25 jaar langer in Sevastopol op de Krim 
mocht houden dan eerder was afgesproken, tot 2042 
in plaats van 2017; in ruil kreeg Oekraïne een korting 
op de prijs van Russisch gas van 30% (of 100 dollar per 
duizend kubieke meter), al kende de korting beperkin-
gen en gold deze voor maar negen jaar.2 Joesjtsjenko 
had tijdens zijn presidentschap nog op vertrek vóór 
2017 aangedrongen. In de opinie van James Sherr, 
onderzoeker aan het gerenommeerde Britse instituut 
voor internationale zaken Chatham House, leverde 
het akkoord Rusland ‘grotere geopolitieke winst’ op 
dan de oorlog met Georgië in augustus 2008.3
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de NAVO toe te treden. Het nieuwe concept voor de 
buitenlandse politiek, dat in juni 2010 door de Rada 
werd aangenomen, omschreef de internationale po-
sitie van het land als ‘niet-blokgebonden’, al sloot dit 
gemeenschappelijke oefeningen met de NAVO niet 
uit. Toetreding tot de Europese Unie behield wel een 
plaats op het verlanglijstje, maar voor de nabije toe-
komst verwachtte geen van beide kanten daar iets van.

Als een soort troostprijs kreeg Oekraïne, samen 
met Polen, het Europees kampioenschap voetbal in 
2012, waarvan de finale op 1 juli in Kiev zal plaats-
vinden. Veel Oekraïeners menen overigens dat de 
president hun land in dit verband wel erg plat heeft 
aangeprezen, door op het internationale economische 
forum in Davos afgelopen januari als speciale natio-
nale attracties de bloeiende kastanjes en ‘zich ontkle-
dende vrouwen’ te roemen.4 Het blijft afwachten of het 
economisch geplaagde Oekraïne alles tijdig op orde 
heeft. De Europese Voetbalbond had achteraf twijfels. 
‘Het was misschien fout het hun te geven’, verklaarde 

UEFA-voorzitter Michel Platini in maart jongstleden. 
‘Maar we hebben het hun gegeven.’5

Oekraïnes bereidwilligheid leek Ruslands eetlust 
slechts te vergroten. Kort na het akkoord van Charkiv 
toverde premier Vladimir Poetin een voorstel uit de 
hoed om de gasbedrijven van Rusland en Oekraïne, 
Gazprom en Naftohaz, te fuseren. In de praktijk zou 
Naftohaz dan door het veel grotere Gazprom worden 
opgeslokt, iets waar Janoekovytsj natuurlijk weinig 
voor voelde. Verder dan een eventueel gedeeltelijk ge-
meenschappelijk toezicht op de gaspijpleidingen, in 
ruil voor nieuwe prijskortingen, wilde hij niet gaan. 
Met dit idee hoopte hij, ongetwijfeld ten onrechte, 
Rusland ervan te weerhouden nieuwe pijpleidingen 
richting Europa aan te leggen buiten Oekraïne om, 
zoals de geplande Nord Stream door de Oostzee en 
South Stream door de Zwarte Zee (nu gaat 80% van 
de Russische gasexport naar Europa nog via Oekraïne, 
wat aanzienlijke doorvoeropbrengsten oplevert). 
Om de afhankelijkheid van Rusland te verminderen, 
sloot Janoekovytsj begin 2011 een akkoord om vloei-
baar aardgas uit Azerbeidzjan in te voeren naar een 
Oekraïense terminal, die in 2015 gereed moet zijn.6

Oekraïne lijkt terug bij de ‘multivectorale’ buiten-
landse politiek van Joesjtsjenko’s voorganger president 

Leonid Koetsjma, d.w.z. schipperen tussen Europa en 
Rusland om beide relaties maximaal te benutten. Het 
balanceert tussen twee onverenigbare opties: een dou-
ane-unie met Rusland, Kazachstan en Wit-Rusland, 
of een vrijhandelspact met de EU.7 In april dit jaar 
deed Rusland een op het oog zeer aantrekkelijk voor-
stel. Bij toetreding tot de douane-unie zou Oekraïne 
gas geleverd krijgen voor de binnenlandse Russische 
prijs, wat een jaarlijkse besparing van acht miljard dol-
lar zou betekenen.8 Maar daarmee zou het zich wel 
aan Rusland uitleveren en verdere Europese integratie 
kunnen vergeten. Dat is strijdig met de belangen van 
de aan Janoekovytsj gelieerde Oekraïense staaloligar-
chen.

Janoekovytsj wil niet verder gaan dan een partner-
schap met de douane-unie, bij voorkeur gekoppeld aan 
een nieuwe verlaging van de gasprijs. Vooralsnog heeft 
hij ook niet toegegeven aan de Russische druk om de 
onafhankelijkheid van Zuid-Ossetië en Abchazië te 
erkennen. Evenmin is hij bereid het Russisch naast het 

Oekraïens tot staatstaal te verheffen. Volgens Tomas 
Valasek van het Londense Centre for European Reform 
verkiest Oekraïne, om geen Russische satelliet te wor-
den, quasi-neutraliteit. Officieel blijft het streven naar 
aansluiting bij de Europese Unie,9 maar de weigering 
van die kant Oekraïne een perspectief op lidmaat-
schap te bieden leidt ertoe dat het land ‘zich naar bin-
nen keert’.10

Machtsconcentratie
Binnenslands is Janoekovytsj uit op concentratie van 
de macht bij de presidentiële staf. Om de verschillende 
partijen met de Oranje Revolutie te verzoenen, had 
het Oekraïense Constitutionele Hof eind 2004 beslo-
ten tot inperking van de presidentiële bevoegdheden, 
een maatregel die Janoekovytsj krachtig had verdedigd 
zolang het Joesjtsjenko betrof. Maar in oktober 2010 
hief het hof, aangevuld met een aantal pro-Janoeko-
vytsj-gezinde nieuwe mensen, deze beperkingen op, 
omdat ze onconstitutioneel zouden zijn. De premier 
plus de voornaamste ministers worden voortaan weer 
aangesteld door de president in plaats van het parle-
ment. De oppositie sprak van machtsusurpatie. Een 
maand later werd de termijn van het zittende parle-
ment, waarin Janoekovytsj immers een meerderheid 

Oekraïne lijkt terug bij de ‘multivectorale’ buitenlandse politiek van Koetsjma
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had bijeengesprokkeld, met een jaar verlengd, tot de 
herfst van 2012.11

Janoekovytsj pakte ook de oppositie aan. In de-
cember 2010 stelde het Openbaar Ministerie, onder 
een door Janoekovytsj benoemde nieuwe Procureur-
Generaal, een strafrechtelijk onderzoek in tegen Joelia 
Tymosjenko. Zij werd ervan verdacht als premier een 
bedrag van omgerekend 320 miljoen euro, afkomstig 
van de verkoop van CO2-uitstootrechten in het kader 
van het Kyoto-protocol, illegaal te hebben gebruikt 
om achterstallige pensioenkosten te dekken. Voorlopig 
werd zij niet gearresteerd, maar zolang het onderzoek 
duurt, mag zij Kiev niet verlaten. Zij verwierp de be-
schuldigingen en noemde het onderzoek een politiek 
gemotiveerde heksenjacht.12 Uit protest blokkeerden 
haar aanhangers de zaal van de Rada, waarop een stuk 
of veertig gedeputeerden van de Partij van de Regio’s 
de oppositie met stoelen en hun vuisten te lijf gingen.13

Ook Tymosjenko’s bondgenoten werden vervolgd, 
zoals voormalig minister van binnenlandse zaken Joeri 
Loetsenko, die in december 2010 werd gearresteerd op 
verdenking van ambtsmisbruik (hij zou onder meer een 
chauffeur hebben ingehuurd wiens leeftijd de door de 
regering gedecreteerde leeftijdslimiet overschreed).14 
In afwachting van zijn proces zit hij in de gevangenis. 
Gewezen minister van economische zaken Bohdan 
Danylysjyn ontliep strafvervolging door naar Tsjechië 
uit te wijken, waar hij politiek asiel kreeg. Eind mei 
kwam er de beschuldiging bij dat Tymosjenko begin 
2009 in een deal met Rusland Oekraïne grote financië-
le schade had toegebracht door een veel te hoge gas-
prijs af te spreken (zie: www.bbc.co.uk/news/world-
europe-13520048).

Het is zeker denkbaar dat de regering-Tymosjenko 
niet altijd volgens de regels heeft gehandeld. Politici 
en managers in Oost-Europa in het algemeen zijn er 
nog onder het slecht functionerende planeconomische 
systeem aan gewend geraakt zaken gemakkelijk na-
levo te regelen. Hier kan men zich echter probleem-
loos aansluiten bij de verklaring van de Amerikaanse 
ambassade in Kiev van eind 2010: ‘Wanneer op een 
paar uitzonderingen na alleen functionarissen worden 
aangepakt die zijn verbonden met de vorige regering, 
wordt de schijn gewekt van selectieve vervolging van 
politieke tegenstanders.’15 (Of de in maart dit jaar ge-
opende zaak tegen Koetsjma op beschuldiging van 
betrokkenheid bij de moord in 2000 op een kritische 
journalist werkelijk tot een veroordeling leidt, moet 
worden afgewacht.)

Na de Oranje Revolutie had Oekraïne een naam 
verworven als het enige post-Sovjetland (buiten de 

Baltische staten) met relatief eerlijke verkiezingen. 
De vraag was of die reputatie de machtswisseling 
zou overleven. Op 31 oktober 2010 vonden er voor 
het eerst onder Janoekovytsj’ presidentschap (lokale) 
verkiezingen plaats. Bij een opkomst van circa 50% 
eindigde de Partij van de Regio’s met rond de 36% 
als eerste, ver vóór de rest: Tymosjenko’s partij haal-
de slechts zo’n 13%, terwijl geen enkele andere partij 
boven de 7% uitkwam. Het had echter ook te maken 
met oneerlijke concurrentie, want in sommige belang-
rijke regio’s was Tymosjenko’s partij niet eens tot de 
verkiezingen toegelaten. Niet alleen de oppositie riep 
moord en brand, ook onafhankelijke waarnemers con-
stateerden ernstige tekortkomingen. De Amerikaanse 
regering stond niet alleen met haar conclusie dat de 
verkiezingen niet beantwoordden aan de standaarden 
van openheid en eerlijkheid.16

Verontrustend bij deze verkiezingen was ook 
de opkomst van de rechts-radicale partij Svoboda 
(‘Vrijheid’), die 5,2% behaalde, vooral geconcentreerd 
in West-Oekraïne; zij verwierf een meerderheid in 
de gemeenteraad van Lviv en werd de grootste frac-
tie in de provincieraden van Lviv, Ivano-Frankivsk en 
Ternopil.17 Volgens critici komt dit het Janoekovytsj-
kamp goed uit: Svoboda kan dienen als een gemakke-
lijk verslaanbare oppositie, die bovendien naar buiten 
toe kan worden gepresenteerd als lelijk alternatief voor 
de o zo gematigde Partij van de Regio’s.18

Als een van de verworvenheden van de Oranje 
Revolutie gold ook de persvrijheid, maar onder 
Janoekovytsj raakte deze opnieuw onder druk. Op 
de persvrijheidsindex van Reporters Without Borders 
duikelde Oekraïne van plaats 89 in 2009 naar plaats 
131 in 2010 (de lijst omvat 178 landen, met Rusland 
op plaats 140).19 De in de Verenigde Staten geves-
tigde onafhankelijke organisatie Freedom House, die 
het democratisch gehalte van landen meet, stelde op 
grond van zulke ontwikkelingen haar beoordeling van 
Oekraïne bij van ‘vrij’ naar ‘gedeeltelijk vrij’.20

Begin 2011 kondigde Janoekovytsj een ingrijpende 
hervorming aan van het gehele politieke systeem, een 
‘historische’, ‘unieke’ hervorming.21 Al moet de volle-
dige invulling daarvan nog worden afgewacht, tot nu 
toe stemmen de resultaten niet erg hoopvol.

Economische hervorming?
Joesjtsjenko had de handicap dat Oekraïne onder zijn 
bewind keihard werd getroffen door de economische 
crisis; de regering moest zich voor hulp wenden tot 
het Internationaal Monetair Fonds. Het IMF stelde 
daarbij strenge voorwaarden in de vorm van pijnlijke 
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economische hervormingen. In 2010 leefde de econo-
mie iets op, niet genoeg om het IMF verder te negeren.

De economische hervorming moet nog altijd van 
de grond komen. Zo is de corruptie niets verminderd. 
Herfst 2010 gingen wel duizenden middelgrote en 
kleine ondernemers de straat op, uit protest tegen de 
door het IMF afgedwongen nieuwe belastingwet, die 
hen extra hard trof. Moeilijk te accepteren voor het 
IMF, voorzag Janoekovytsj de wet nu van een veto, 
waarna het parlement deze moest amenderen. Ook 
moet de gasprijs voor huishoudelijk gebruik met vijftig 
procent stijgen, terwijl de pensioenleeftijd voor vrou-
wen omhoog moet van 55 naar 60 jaar.22 In december 
werd, in het kader van een operatie om het ambtena-
renkorps met 30 procent te korten, het aantal ministe-
ries van twintig tot zestien verminderd. Vice-premier 
Tihipko verloor hierbij veel van zijn macht en hij werd 
opgezadeld met de ondankbare taak het pensioenstel-
sel te hervormen.23

Perspectief
Voor een eindoordeel is het nog te vroeg, maar de trend 
lijkt duidelijk. Volgens de in de Verenigde Staten geves-
tigde Oekraïne-kenner Taras Kuzio is het nieuwe be-
wind uit op de invoering van een ‘geleide democratie’ 
en de ‘poetinisering’ van Oekraïne. Maar daarbij mis-
kent Janoekovytsj volgens Kuzio de stemming onder de 
bevolking, veronderstelt hij ten onrechte dat er apathie 
heerst.24 Kuzio acht het onvermijdelijk dat de democra-
tische en nationalistische oppositie juist zal groeien.25

Het zal Janoekovytsj niet lukken de democratie in 
Oekraïne te elimineren, meent ook de Oekraïense poli-
ticoloog Mykola Riabchuk. De civil society is weliswaar 
te zwak gebleken om fundamentele veranderingen in 
het systeem te bewerkstelligen, maar zij is energiek ge-
noeg om ‘autoritaire druk te weerstaan en de belang-
rijkste burgerrechten en -vrijheden op een vreedzame, 
geweldloze manier te verdedigen’. De Oekraïense en 
Russische politiek zijn wel vergeleken met respectieve-
lijk een gekkenhuis en een kerkhof, schrijft Riabchuk, 
een vergelijking die volgens hem toch net in het voor-
deel van Oekraïne uitvalt: ‘In een gekkenhuis kun je in 
theorie worden genezen, op een kerkhof niet.’26

Janoekovytsj zou, als hij zijn autoritaire koers 
voortzet, weleens een tweede Oranje Revolutie kun-
nen uitlokken.27 Hij zal wellicht eerder vroeger dan 
later op zijn schreden moeten terugkeren.28 Voorlopig 
kan men in ieder geval concluderen dat Janoekovytsj 
het onder Joesjtsjenko gevormde pluralistische sys-
teem in snel tempo demonteert. Zijn argument daar-
bij is dat na jaren van chaos de orde moet worden her-

steld. Maar of de nieuw verworven macht, zoals het 
betoog voortgaat, ook inderdaad zal worden gebruikt 
voor broodnodige hervormingen, valt nog te bezien. 
Tussen mei 2010 en februari 2011 is Janoekovytsj’ 
populariteit volgens een gezaghebbend opiniebureau 
bijna gehalveerd, van 46,9% naar 25,8%.29 Hoewel dit 
nog altijd bijna het dubbele is van het percentage van 
nummer twee, Tymosjenko (14,8%), zal hij ter voorko-
ming van verder wegzakken impopulaire maatregelen 
in het vervolg mogelijk liever uit de weg gaan.
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