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Het conflict tussen Georgië en Rusland

08/10/2008 Marc Jansen - verbonden aan de Leerstoelgroep Oost-Europese geschiedenis en 

Oost-Europakunde van de Universiteit van Amsterdam 

Op 8 augustus 2008 escaleerde het conflict tussen Georgië en Rusland over de situatie in 

Abchazië en Zuid-Ossetië: twee autonome gebieden die zich na het uiteenvallen van de 

Sovjetunie begin jaren negentig van Georgië hadden afgescheiden. Hoewel Rusland 

formeel de territoriale integriteit van Georgië erkende, had het in de bloedige burgeroorlog 

waarmee de afscheiding gepaard ging, de separatisten onofficieel gesteund. Er werden 

wapenstilstandsakkoorden gesloten en Rusland leverde een contingent peacekeepers om 

toe te zien op de naleving hiervan. 

Maar Rusland was geen neutrale partij in deze “bevroren conflicten”. Na de wapenstilstandsakkoorden 

zette het zijn steun aan de separatisten voort. Volgens Georgië was er sprake van een “sluipende 

annexatie”. Inwoners van Abchazië en Zuid-Ossetië kregen Russische paspoorten, genoten Russische 

pensioenen en maakten gebruik van de Russische roebel. President Micheil Saakasjvili, aan de macht in 

Georgië sinds de “rozenrevolutie” van eind 2003, had twee uitgesproken doelstellingen: hij wilde de 

verloren gebieden terugverwerven, en hij wilde aansluiting van zijn land bij westerse organisaties als de 

Europese Unie en de NAVO. 
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De betrekkingen met Rusland werden steeds grimmiger, helemaal na twee gebeurtenissen eerder dit 

jaar. In februari scheidde Kosovo zich officieel af van Servië en werd tegen fel Russische protest in 

erkend door de meeste westerse landen; en in april besloot de NAVO tijdens topoverleg Georgië evenals 

Oekraïne weliswaar nog niet toe te laten tot de wachtkamer, maar hield expliciet de deur voor beide 

landen in een later stadium open. Hierna was er nog maar een vonkje nodig om het conflict over 

Abchazië en Zuid-Ossetië tot uitbarsting te brengen. Voor dat vonkje zorgde Saakasjvili op 7 augustus, 

toen hij met veel geweld de hoofdstad van Zuid-Ossetië Tschinvali binnenviel. Zelf houdt hij vol dat het 

een defensieve actie was, nadat Osseetse milities Georgische dorpen in het gebied onder vuur hadden 

genomen en Russische troepen waren begonnen binnen te rukken. Een onderzoek moet nu uitwijzen of 

hier iets van waar is (tot nu toe is het bewijs erg dun), evenals of de Georgiërs zich schuldig gemaakt 

hebben aan “genocide”. Volgens de Russen zouden bij de aanval op Tschinvali circa tweeduizend 

dodelijke burgerslachtoffers zijn gevallen, maar voorlopig heeft dit meer weg van “black pr” (waarmee 

niets goeds gezegd wil zijn over het overdadige Georgische geweld). Rusland maakte van de 

gelegenheid gebruik, en niet alleen om met groot militair vertoon de Georgiërs definitief uit Zuid-Ossetië 

en Abchazië te verdrijven. Het rukte ver op Georgisch grondgebied op en vernielde de militaire en ook 

een groot deel van de economische infrastructuur. Pas na moeizame bemiddeling van de EU begon de 

terugtrekking, maar ondanks aandringen van de EU niet uit Abchazië en Zuid-Ossetië. Rusland erkende de onafhankelijkheid van de beide 

zelfverklaarde staten en stationeerde er permanent een troepenmacht van tegen de achtduizend militairen. 

De resolutie die het Europees Parlement hierover heeft aangenomen, is naar mijn oordeel terzake en afgewogen. Belangrijk is dat er een 

internationaal onderzoek plaatsvindt naar wat zich in werkelijkheid heeft afgespeeld; als blijkt dat daartoe aanleiding is, dan moet 

inderdaad het Internationaal Strafhof worden ingeschakeld. Ik ben het dus eens met de voor- en niet met de tegenstemmers. Ik ken 

alleen de argumenten van een van laatsgenoemden, Erik Meijer van de SP. Hij vindt dat de resolutie partij kiest voor Georgië en poogt 

“Rusland te straffen, te isoleren en te omsingelen door de NATO vanwege de erkenning van de onafhankelijkheid van Abchazië en Zuid-
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Ossetië”. Dat kom ik in de resolutie niet tegen. In de loop van de geschiedenis zijn er wel vaker nieuwe onafhankelijke staten in Europa 

ontstaan, zegt hij, en Kosovo hoeft de niet de laatste in de reeks te zijn. Dat zou waar kunnen zijn, maar zoals de zaak er nu voorstaat 

zijn Abchazië en Zuid-Ossetië geen echte onafhankelijke staten maar Russische protectoraten. Het lijkt me juist dat de internationale 

gemeenschap, inclusief het Europees Parlement, dat niet zomaar laat passeren. En dan heb ik het nog niet eens gehad over de vele 

tienduizenden Georgiërs die uit de beide gebieden zijn verdreven, die in de nieuwe constellatie weinig kans hebben ooit naar hun huis en 

haard terug te keren. 
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