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snelle, zuivere Oekraïense militaire overwinning 
-gedefinieerd als het verdrijven van de Russen 
uit heel Oekraïne, inclusief de Krim- maar klein 
is. Hij pleitte dan ook voor onderhandelingen. 
Uiteindelijk moet elke oorlog immers aan de 
onderhandelingstafel beslecht worden. Hoe 
sneller er een staakt-het-vuren uit de brand 
wordt gesleept en er vredesgesprekken worden 
opgestart, hoe groter de kans om verdere 
escalatie en vele extra slachtoffers te vermijden. 
Laten we daarbij vooral niet vergeten dat 
Rusland (evenals de NAVO) een verwoestend 
kernwapenarsenaal ter beschikking heeft. 

Interessant is dat zelfs een van de meest 
invloedrijke denktanks in de VS, de nauw met het 
Pentagon verbonden RAND Corporation, zopas 
een analyse van de oorlog publiceerde die pleit 
voor het vermijden van een langdurig conflict 
en waarschuwt voor het niet te onderschatten 
risico van de inzet door Rusland van tactische 
kernwapens. Het is onbegrijpelijk dat gespeculeerd 
wordt op het feit dat een in het nauw gedreven 
Moskou dit nooit zou doen. Wat een ongelofelijk 
roekeloos en dom risico! Een wereldwijde nucleaire 
holocaust gevolgd door een nucleaire winter is een 
angstaanjagend vooruitzicht voor de mensheid en 
al het leven op deze planeet. Blijkbaar is de wereld 
al vergeten dat een invasie van Rusland in Oekraïne 
vóór 24 februari 2022 ook zeer onwaarschijnlijk 
geacht werd. 

VS-president J.F. Kennedy concludeerde na 
de Cubaanse rakettencrisis van oktober 1962, 
die bijna uitmondde in een nucleaire oorlog, dat 
kernwapenmachten rechtstreekse confrontaties 
moeten vermijden omdat de tegenstanders 
anders tot de keuze kunnen worden gedwongen 
tussen een smadelijke nederlaag of het 
inzetten van kernwapens. Zelfs Henri Kissinger, 
de voormalige VS-minister van Buitenlandse 
Zaken, die nochtans een rabiate opponent is 
van Rusland, waarschuwde onlangs voor een 
escalatie tussen Moskou en het Westen en 
pleitte eerder al voor vredesonderhandelingen 
om een nucleaire oorlog te voorkomen.

Voorlopig gaat het doden en verminken 
echter onverminderd door, worden steden 
en dorpen met de grond gelijk gemaakt en 
worden massaal granaten, bommen en raketten 
ingezet zonder veel effect op de positie van de 
frontlinies. De enige duidelijke overwinnaar is 
de met bloed doordrenkte wapenindustrie die 
recordwinsten boekt.

Als anti-oorlogsbeweging pleiten we voor een 
onmiddellijk staakt-het-vuren. De diplomatie mag 
niet langer aan de zijlijn staan. Het doel moet een 
rechtvaardige, maar ook duurzame vrede zijn, 
waarbij voor de verschillende lagen van dit conflict 
een onderhandelde oplossing wordt gezocht. 
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De tweede reeks van 
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de emancipatorische 
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hand van geschiedenis en 
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bij extra miljarden voor 
vernietigingswapens levert 
tegenwoordig onmiddellijk 
het label ‘vriendje van 
Poetin’ op. Het is een zeer 

gevaarlijke evolutie.
In het nieuwe 

boek van journalist 
Christophe Callewaert 
en vredesactivist Ludo 
De Brabander wordt het 
verdwijnen van het kritisch 
denken over bewapening 
en militarisering 
geanalyseerd.
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Stap mee op met Vrede 
vzw tijdens de nationale 
betoging tegen de oorlog 
in Oekraïne op zondag 26 
februari te Brussel. We zijn 
nog op zoek naar vrijwilligers 
die de rol van steward op 
zich willen nemen. Iets voor 
jou? Stuur een mailtje naar 
emmelien@vrede.be
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Eén jaar na de illegale Russische invasie 
in Oekraïne evolueert de oorlog daar in de 
richting van een directe confrontatie met 
de NAVO. In plaats van de massale inzet van 
vreedzame middelen om de oorlog zo snel 
mogelijk de kop in te drukken -bijvoorbeeld via 
diplomatieke druk op de verschillende partijen 
om te onderhandelen- werd van bij het begin 
de kaart van de militaire escalatie getrokken. 
De oorlogsmachine dendert ondertussen 
ongehinderd voort en wint zelfs aan snelheid. 

Oekraïne kan rekenen op de militaire 
steun van de Verenigde Staten en tal van 
Europese NAVO-landen. Tijdens de afgelopen 
maanden zijn de wapenleveringen aan 
Oekraïne opgevoerd en uitgebreid met zwaar 
offensief materieel, waaronder honderden 
infanteriegevechtsvoertuigen uit de VS, Zweden, 
Frankrijk en Duitsland. Dit militair assortiment 
wordt nu ook aangevuld met Duitse, Britse en 
Amerikaanse aanvalstanks, en de Oekraïense 
president Zelensky haalt ondertussen alles uit 
de kast om zijn westerse bondgenoten ervan 
te overtuigen hem gevechtsvliegtuigen toe 
te sturen. Dit alles illustreert de heersende en 
quasi ongecontesteerde oorlogslogica.

Het is onmiskenbaar dat de NAVO -die met haar 
blinde uitbreidingsdrang naar het Oosten mede 
aan de basis ligt van dit conflict- in toenemende 
mate betrokken geraakt bij de oorlog in Oekraïne 
Niet alleen met meer wapens, maar ook met 
inlichtingen, adviseurs en trainingen. Secretaris-
generaal van de Verenigde Naties, Antionio 
Guterres, zei op maandag 2 februari 2023: “De 
vooruitzichten op vrede blijven afnemen. De 
kans op verdere escalatie en bloedvergieten 
blijft toenemen. Ik vrees dat de wereld niet al 
slaapwandelend richting een ‘bredere oorlog’ gaat. 
Ik vrees dat ze dat doet met haar ogen wijd open.”

Het is geen eenvoudige kwestie. Oekraïne 
heeft het recht om zich te verdedigen tegen 
de Russische agressie. Anderzijds dreigt de 
heersende oorlogslogica het conflict alleen te 
verlengen en uit te breiden, met alle gruwelijke 
gevolgen van dien. De ultieme doelstelling van 
de wereld zou toch moeten zijn om de oorlog 
zo snel mogelijk te stoppen? Wapenleveringen 
-zeker van zwaar aanvalstuig dat ook in Rusland 
kan ingezet worden- lijken zich echter in te 
schrijven in een lange slijtageslag, met als 
doelstelling een totale militaire overwinning 
op Rusland ten koste van veel menselijk leed 
en mensenlevens aan beide zijden. Toch is 
er momenteel niet de minste indicatie dat 
alternatieve paden zelfs maar overwogen 
worden door de betrokken politieke leiders.

Stafchef van het VS-leger, Mark Milley, stelde 
in november vorig jaar al dat de kans op een 
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Als staten oorlog voeren, zijn het hun inwoners 
die de prijs betalen. Oekraïense burgers moeten 
sinds de Russische invasie toezien hoe dorpen 
en steden verwoest worden, en hoe mensen 
verwond geraken en gedood worden. Lang niet 
iedereen heeft in een dergelijke situatie de neiging 
om aan de oorlogswaanzin te participeren of ze 
te bestendigen. Toch worden burgers -aan beide 
zijden- verplicht om als soldaten het slagveld te 
vervoegen.

De voornaamste strategie die de Verenigde 
Staten en de EU-landen, waaronder België, 
momenteel volgen om de oorlog in Oekraïne 
tot een einde te brengen, is het sturen van 
militaire steun en wapentuig naar het land. Het 
doen overhellen van het militair overwicht naar 
de Oekraïense kant, moet Kiev een complete 
militaire overwinning schenken. Vredespolitiek, 
gekenmerkt door een streven naar het zo 
snel mogelijk staken van het bloedvergieten 
via vreedzame middelen, is vervangen door 
oorlogspolitiek. Landen als België zouden 
nochtans ook kunnen werken aan een de-
escalatie van het conflict. Asiel verlenen aan 
mensen die niet langer het vuile werk van hun 
politieke leiders willen opknappen, is daar een 
voorbeeld van.

Het opvangen van met name Russische soldaten 
die niet (langer) wensen te vechten of burgers 
die de legerdienst weigeren, is het minste wat 
we zouden kunnen doen om zand te strooien in 
de raderen van Poetins oorlogsmachine. De EU 
discussieert al een half jaar over wat te doen met 
deze Russische oorlogsvluchtelingen. De Belgische 
premier De Croo stelde in het TV-programma 
De Zevende Dag (25 september 2022) dat “het 

een moeilijk signaal zou zijn ten opzichte van de 
vele Oekraïense vluchtelingen om opeens ook 
Russen te gaan opvangen” – een argument dat 
op geen enkel vlak hout snijdt. Ook de Russische 
vluchtelingen zijn immers het slachtoffer van 
Poetins oorlogspolitiek.

De Croo gaat uit van de illusie dat alle burgers 
uit eigen beweging gaan vechten, bijgevolg 
zouden de Russische burgers een persoonlijke 
verantwoordelijkheid dragen voor de oorlog. 
Op basis van dit idee kan vervolgens een 
moreel oordeel geveld worden: Oekraïense 
soldaten zijn dapper, Russische soldaten zijn 
oorlogsmisdadigers. Nochtans is de participatie 
aan de oorlog voor veel soldaten van beide 
strijdende partijen geen kwestie van vrije keuze. 
Achter de geroemde of juist verfoeide ‘wil’ om 
te gaan vechten gaat in veel gevallen een morele 
en politieke dwang schuil. Mensen kunnen vaak 
niet anders dan hun leven op het spel zetten 
voor ‘het vaderland’.

In september vorig jaar schortte Oekraïne het 
internationaal erkend recht op gewetensbezwaar 
op. Oekraïense dienstweigeraars en deserteurs 
riskeren gevangenisstraffen van respectievelijk 
drie tot twaalf jaar. Russische deserteurs 
kunnen tien jaar in de gevangenis belanden. De 
militaire dienstplicht weigeren (o.a. door het 
land te proberen verlaten) of deserteren zijn dus 
beslissingen die grote risico’s inhouden. Mensen 
die breken met de oorlogspolitiek van hun staat 
en hun leiders, die om principiële redenen 
weigeren om burgers en soldaten van een ander 
land te doden, verdienen onze waardering en 
onze steun. Hoe anders kan de spiraal van geweld 
doorbroken worden?

GEWETENSBEZWAARDEN EN
DESERTEURS VERDIENEN STEUN!
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