
typisch voor de postcommunistische landen. Het lijkt wel of we hier 
te maken hebben met een kritisch publiek dat voor eens en voor 
altijd wil afrekenen met de demonen van het verleden. Tijdens het 
communisme hadden leden van de politieke klasse immers vaak 
een geprivilegieerde toegang tot rijkdom. Misschien is de hang naar 
transparantie over persoonlijke vermogens en zakelijke connecties 
hier dus een poging om de politici van vandaag duidelijk te maken 
dat praktijken uit het verleden niet meer getolereerd zullen worden. 
Zelfs al komt er geen juridische veroordeling, 'trial by newspaper' 
kan minstens even effectief zijn. 

Volgens Ivan Gabal, een van de bekendste Tsjechische 
politieke commentatoren, valt uit de afwikkeling van de jongste 
politieke crisis in Tsjechië uiteindelijk een positieve conclusie te 
trekken: het publiek heeft duidelijk gemaakt dat een beleidsmaker 
afgestraft kan worden voor zijn betrokkenheid in ondoorzichtige 
economische activiteiten, ook al hadden die activiteiten geen zicht¬ 
baar effect op zijn politieke beslissingen. De Tsjechische politieke 
klasse is nog steeds te veel aangetast door corruptie, meent Gabal in 
een interview op de website van Radio Praha. Deze crisis toont aan 
dat op zijn minst het publiek en de media schoon schip willen 
maken. 

POLEN IN WIT-RUSLAND: EEN BOKSMATCH 
MET INTERNATIONAAL KARAKTER 

| Machteld Venken 

De bilaterale relaties tussen Polen en Wit-Rusland bevinden 

zich sinds kort op een ongekende diepte beneden het vriespunt. Het 
partijtje diplomatiek spierbalrollen rond de NGO 'Vereniging van 
Polen in Wit-Rusland' (Zwiqzek Polnków na Bialomsi, ZPB) doet een 
hoge inzet vermoeden. Het draait dan ook rond de plaats van Wit-
Rusland op het Euraziatische continent. Is de Wit-Rus een Rus in de 
ruime zin van het woord of sluit hij meer aan bij de West- en Mid-
den-Europese traditie? Is msskij equivalent voor zowel rossijski als 
ruski? 
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Organisaties die aan de controle van het centralistische Wit-
Russische machtsbestuur ontsnappen, hebben het al langer moeilijk 
in YVit-Rusland. In 1996 verwierf de Wit-Russische president Alek-
sandr Lukasenka (sinds 1994 aan de macht) via een grondwetswijzi¬ 
ging, waarvoor de bevolking in een zwaar gemanipuleerd referen¬ 
dum haar fiat gaf, een naar Europese normen ongewone machtspo¬ 
sitie. De centralisatie van de macht ging verder nadat de president 
het democratisch verkozen parlement verving door een Nationale 
Vergadering van aangestelde marionettenfiguren. Ook de onafhan¬ 
kelijke media moesten het onderspit delven. Na mysterieuze ver¬ 
dwijningen van opposanten en journalisten, kozen enkele tijdschrif¬ 
ten en een radiozender in 1999 het hazenpad en verplaatsten zij hun 
activiteiten naar het nabijgelegen Bialystok in Polen. Enkele jaren 
later was het de beurt aan de onderwijsinstellingen. Het gerenom¬ 
meerde Jakub Kolaslyceum te Minsk, dé stek voor kinderen van de 
artistieke intelligentsia, verloor zijn erkenning in 2003. Sindsdien 
wordt er enkel nog officieus op theekransjes bij vrienden gedoceerd. 
Maar ook vandaag gaat de slag om de totale controle verder. Waar¬ 
schijnlijk zal de verplichting voor verenigingen om vanaf dit jaar 
een officieel geregistreerd werkadres te hebben, dat afwijkt van de 
private woonplaats, de doodsteek vormen voor de nog overblij¬ 
vende kleine oppositiegroepjes. Deze verordening treft ook de vere¬ 
niging van Polen in Wit-Rusland die naast een hoofdkantoor in 
Grodno een privaat regionaal netwerk heeft en met haar om en bij 
de 20.000 leden één van de laatste doornen in het oog van Luka¬ 
senka is. 

Het monddood maken van de Poolse minderheid was nodig 
na het aantreden van de verkozen Anzelika Borys tot voorzitster 
van het ZPB in maart 2005. De dynamische 31-jarige Wit-Russische 
van Poolse afkomst deed een frisse wind waaien in het hoofd¬ 

kwartier te Grodno. Haar eerste zorg was het bijspijkeren van on¬ 
derricht in de Poolse taal en het waken over de correcte geschied¬ 
schrijving van de Kresy. Dit gebied ligt in het westelijk deel van 
Litouwen, Wit-Rusland en Oekraïne en behoorde tot vóór de Twee¬ 

de Wereldoorlog tot Polen. Anzelika Borys streek Lukasenka tegen 
de haren in met haar uitspraak dat russkij voor haar wel degelijk 
ook ruski betekent. De president blijft immers trouw aan de leuze 
van zijn eerste verkiezingscampagne en streeft naar een politieke, 
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economische en militaire toenadering tot Rusland. Het terugschroe¬ 
ven van onderwijs in het Wit-Russisch (en elke minderheidstaal) en 
het verbod op handboeken over het ontstaan van de Wit-Russische 
geschiedenis met het Hertogdom van Polock (9e -13e eeuw) dat zich 
onafhankelijk van Kiëv ontwikkelde, pasten mee in Lukaèenka's 
vijfjarenplan van 1995. De betekenis van russkij is voor hem 
éénduidig rossijski. 

De Wit-Russische machthebbers ondernamen verschillende 

pogingen om het ZPB het zwijgen op te leggen. In mei kreeg de ve¬ 
reniging haar bulletin Glos znnd Niemnn (Stem van aan de Niemen) 
niet meer gedrukt, en in juni bleken twee vervalste versies, uitge¬ 
geven door de Wit-Russische autoriteiten, in omloop. Politiecon¬ 
troles zetten het ZPB gedurende enkele maanden het mes op de 
keel. Tot een officiële botsing kwam het pas op 27 juli, toen zowat 
het hele ZPB-bestuur gearresteerd werd en de Wit-Russische auto¬ 
riteiten Tadeusz Kruczkowski tot hoofd benoemden. Anzelika Borys 
en twee oppositiejournalisten, Andrzej Pisalnik en Andrzej Poczo-
but, bleven aangehouden. Als gevolg hiervan namen de diploma¬ 
tieke spanningen tussen Polen en Wit-Rusland toe en werden de 
Poolse en Wit-Russische ambassadeurs teruggestuurd naar hun 
thuisland. Bovendien diende Polen een aanvraag in bij de Europese 
Unie om haar sancties tegen Wit-Rusland op te voeren. De ernst van 
de situatie werd duidelijk toen op 9 augustus een delegatie Poolse 
Europarlementariërs, waaronder Jacek Sariusz-Wolski, vice-voor- 
zitter, en Bogdan Klich, voorzitter van het EP-orgaan dat instaat 
voor contacten met Wit-Rusland, de grens niet over mocht. De 
groep wou zelf gaan kijken of Grodno de mensenrechten, waaraan 
Wit-Rusland zich moet houden door haar lidmaatschap van de 
OVSE (de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa), 
respecteert. Toen twee Poolse diplomaten twee dagen later in Mos¬ 
kou op straat hardhandig wat bijgewerkt werden, officieel als repre¬ 
saille voor de drie Russische diplomatentieners die in Warschau van 
hun mobieltjes beroofd werden, ontspoorde de zaak helemaal. 

Wit-Rusland staat samen met Rusland in de ring tegenover 
Polen dat zich geruggensteund voelt door de Europese Unie. Maar 
zijn deze bondgenootschappen wel zo onvoorwaardelijk en krijgen 
de partners de violen gelijk gestemd? 

38 



Voor Lukasenka behoort een Wit-Rus zich Russisch te voelen. 

Het Westen met zijn waarden van democratie en vrije markt
economie is verdorven. Met de presidentsverkiezingen van septem
ber 2006 in het vooruitzicht (waarin Lukasenka naar een derde 
ambtstermijn zal dingen) wil hij de publieke opinie opzetten tegen 
een gemeenschappelijke, westerse vijand. Op die manier wil hij na
volging voorkomen van de door verlangen naar democratie gedre
ven gekleurde revoluties in Georgië, Oekraïne en enkele Centraal-
Aziatische republieken. Een vrije markteconomie installeren is ook 
geen optie voor zijn land. Volgens Lukasenka stevende de Russische 
banksector in 1998 af op haar failliet omdat ze een te westerse koers 
vaarde, en keerde het land zich daarna opnieuw naar het superieure 
Wit-Russische voorbeeld van mnrktsocinlisme. Maar dat Wit-

Russische marktsocialisme, met zijn hoge maat van prijscontrole, 
chronisch tweelingtekort (twin deficit) op zowel de overheidsuit
gaven als de lopende rekening, weinig reserves en een beperkte toe
gang tot internationale financiële markten leidde in 2004 tot een 
inflatiepercentage van bijna 18%. Uitvoer van de internationaal niet-
competitieve goederen gebeurt vooral binnen de Eurazische Econo
mische Gemeenschap (EvraAzES) met Rusland, Kazachstan, Kirgi
zië en Tadzjikistan. In een vrije markteconomie zou een dergelijk 
Wit-Rusland natuurlijk een vogel voor de kat zijn. 

Ondanks de spiegeling van Wit-Rusland aan zijn grote broer, 
zijn er ook grenzen aan Lukasenka's toenaderingspogingen tot Rus
land. Zo botste het Russische voorstel van augustus 2002 om Wit-
Rusland volledig te integreren in de structuur van de Russische 
federatie op een overduidelijk njet. Bovendien is Wit-Rusland niet 
opgezet met de manier waarop Rusland zijn machtspositie in de 
Wit-Russische energiesector uitbuit. Toen Rusland immers in febru
ari 2004 tijdelijk de gaskraan naar Wit-Rusland toedraaide, was dat 
niet enkel om zijn kleine buur de achterstallige energierekeningen te 
laten vereffenen, maar ook om meer inspraak te eisen in het Wit-
Russische bedrijfsbeleid. 

Lukasenka en Putin vinden elkaar in hun strijd tegen de ge
kleurde revoluties, maar hun machtsbeluste karakters zorgen in hun 
bondgenootschap voor een heleboel valse noten. Bovendien is het 
zelfs niet zeker dat hun alliantie in de ZPB-crisis overeind blijft. 
Midden augustus kwam Rusland duidelijk op voor Wit-Russische 
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belangen. Op 7 september zaten Russische vertegenwoordigers 
echter aan tafel met afgevaardigden van de EU om de gebeurtenis¬ 
sen in Grodno te bespreken, en het is koffiedik kijken of Rusland de 
zee ingaat met de EU. 

De relatie van Polen met (en in) de Europese Unie ligt 
helemaal anders. Het Poolse verzoek bij de Europese instellingen 
om aan te sluiten bij de pioniersprojecten in Wit-Russische oppo-
sitiemedia rond Bialystok maakt deel uit van Polens missie om een 
brug te vormen tussen Oost en West. Zo zei Lech Watysa onlangs 
nog: 'Er is geen Europa zonder Wit-Rusland, en er is geen Wit-
Rusland zonder democratie', 's Lands glansrol als internationale 
bemiddelaar tijdens de Oranje Revolutie in Oekraïne indachtig, 
dwepen Poolse politici nu met Wit-Ruslands plaats in de Europese 
traditie, het recht voor elke Wit-Rus op vrije meningsuiting, onaf¬ 
hankelijke media en een uitgebalanceerde mie of \nw. De vraag is 
echter of het Poolse verzoek zoveel weerklank zal vinden binnen de 

EU. 

De Europese Unie heeft in de afgelopen jaren immers al een 
groot deel van haar diplomatiek wapenarsenaal tegen Wit-Rusland 
uitgezet. Als enige Europese voormalige sovjetstaat bleef het eind 
jaren negentig zitten met een ongeratificeerd Partnership of Co-
operation Agreement (PCA), en ook vandaag vormt het de zwakke 
schakel in de 'ring van goed nabuurschap'. De EU probeert het 
regime te isoleren via onder meer economische sancties en een 
Europees visumverbod voor bepaalde politici. Zo hebben de 
Europese lidstaten al een procedure gestart om in 2006 het 
Generalized System of Preferences (GSP) teniet te doen, zodat Wit-
Rusland net vóór de presidentsverkiezingen zal aankijken tegen 
torenhoge tariefheffingen. 

Het is vooral het Poolse idee over de ondersteuning van onaf¬ 
hankelijke mediaprojecten dat grondig verschilt van de opvatting 
hierover binnen de EU. In Polen schrijven de Wit-Russische bladen, 
en zendt de Wit-Russische zender uit ... in het Wit-Russisch. Door 

russificatie in het sovjettijdperk en opnieuw vanaf 1994 heeft het 
Wit-Russisch slechts enkele jaren de kans gehad zich te verspreiden. 
Zo is vandaag amper 7 % van het onderwijs in het Wit-Russisch en 
zijn standaardwerken van grote Wit-Russische schrijvers in de boe¬ 
kenwinkel bijna onvindbaar. Het is dan ook logisch dat de media-
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projecten vanuit Polen niet de gewenste massa bereiken. Vanaf sep¬ 
tember biedt de Duitse radiozender Die Deutsche Welle (op termijn 
met Europese subsidies) vanuit de bondsrepubliek de Wit-Russi-
sche oppositie een stem in het Russisch. En zo is het de Poolse 
pioniersprojecten voor, want voor Polen is het gebruik van het 
Russisch net die brug te ver... 

KINDERZIEKTEN IN OEKRAÏNE 

| LienVerpoest 

Terwijl de Wit-Russische president Lukasenka steeds meer 
onder Europese en Amerikaanse druk komt te staan, lijkt het imago 
van president Juscenko in het buitenland steeds positiever te wor¬ 
den. Toch heeft het jonge regime in Oekraïne nog steeds met kinder¬ 
ziekten af te rekenen. Na het geruzie binnen de regeringsploeg 
bezorgt ook de geloofwaardigheid van zijn entourage de president 
kopzorgen. 

Eén van de grote verdiensten van Juscenko's campagne was 
zijn permanente nadruk op de vrijheid van pers als bouwsteen voor 
een democratische staat. De nieuwe president liet tijdens de Oranje 
Revolutie geen gelegenheid onbenut om Kucma en zijn clan te 
verwijten dat ze de media stuurden en beschuldigde hen van het 
doodzwijgen van de oppositie door middel van temniki, een soort 
van ukazes waarin aangegeven werd wat wél en wat niet in de pers 
mocht verschijnen. Dat Viktor Pincuk, één van de rijkste oligarchen 
van Oekraïne én de schoonzoon van president Kucma eigenaar was 
van het mediabedrijf ICTV, dat drie TV-zenders beheerde, droeg 
niet bepaald bij tot de persvrijheid in Oekraïne. Toen Juècenko aan 
de macht kwam maakte hij er dan ook een punt van om onmid¬ 
dellijk komaf te maken met dergelijke praktijken. Persvrijheid wordt 
door het nieuwe regime bijzonder hoog in het vaandel gedragen. 

Ironisch genoeg worden Juséenko en zijn regering de laatste 
maanden slachtoffer van hun eigen succes. De vrije(re) media rich¬ 
ten hun pijlen immers enthousiast op de leden van het nieuwe regi¬ 
me. In het voorjaar sprong de pers op de zaak Zvarych. De steeds 
kritische krant Ukraiuskn Prnvda berichtte dat Roman Zvarych, de 
nieuwe minister van Justitie, gelogen zou hebben over zijn 
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