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Deze week weer de actualiteit in Mijn weekblad,
want er is veel dat mij blijft verbazen

Kleine historie van Oekraïne
Echt goed voorgelicht over de geschiedenis van
Oekraïne worden we door de media niet. Voor
mijn lezers dus maar een kort overzicht.
Bij de laatste democratische presidentsverkiezingen in februari 2010 werd Viktor Janoekovitsj met
49% de winnaar.. Het leek erop dat hij een neutrale politiek wilde gaan voeren tussen de Europese
Unie en Rusland. Hij probeerde verdragen met
Brussel te sluiten, zonder daarbij evenwel Moskou
van zich te vervreemden. Zijn regime ging echter
al snel dictatoriale trekken vertonen en de corruptie vierde hoogtij. Janoekovitsj verrijkte zichzelf,
zijn familie en zijn politieke vrienden enorm.
Een volksopstand dwong hem te wijken naar
Moskou, maar Poetin gaf hem geen politieke
steun wegens zijn bewezen corruptie. Wel noemde Rusland de opstand een coup. Een groot deel
van deze regering zou bestaan uit 'terroristen en
fascisten'. Helemaal ongelijk hadden ze niet. De
nationalistische achterban van de ‘vrijheidspartij’
Svoboda vormde een belangrijk onderdeel van de
demonstranten die Viktor Janoekovitsj verdreven.
Deze partij was berucht om haar xenofobe, homofobe, racistische en vooral antisemitische standpunten. Sinds 27 februari 2014 maakt Svoboda
deel uit van de overgangsregering, waarvoor het 4
van de 20 ministers leverde.
Intussen bezette Rusland de Krim waarna een
omstreden 'volksreferendum' uitwees dat de meerderheid van de Krimbevolking zich wilde aansluiten bij Rusland. De westerse media hebben sindsdien vrijwel kritiekloos een anti-Russische koers
gevolgd, spelend met herinneringen aan de koude
oorlog. We kunnen alleen maar hopen dat die
oorlog koud zal blijven. Al is dat in Oekraïne zelf
niet het geval.

Een merkwaardige coalitie
Deze week berichtte De Volkskrant dat de
Verenigde Naties een document over de rechten
van vrouwen hebben aangenomen dat een grote
achteruitgang betekent vergeleken met eerdere
VN-afspraken. Een eerdere versie werd afgezwakt
door een conservatieve lobby die werd gevormd
door Rusland, Indonesië, het Vaticaan en een
groep Afrikaanse landen. Dit manifesteert zich in
een voor buitenstaanders vaak onnavolgbaar gevecht om paragrafen, zinnen en woordkeus. Deze
‘onheilige alliantie’, zoals tegenstanders het noemen, werd aanvankelijk aangevoerd door het Vaticaan en enkele moslimlanden. De laatste jaren
blaast Rusland luid mee in het conservatieve koor.
Blijkbaar zoekt Poetin op allerlei terreinen bondgenoten in zijn strijd om de hegemonie tegen de
door Amerika geleide westerse wereld. Veel meer
dan toeschouwers zijn wij niet.

Marcella, een van onze verzorgenden, bracht
haar wintervakantie door in het zonnige Australië. Deze foto getuigt ervan.

