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Column

‘Het is gewoon 
fout om de NAVO 

als offensieve partij 
en Rusland als 

defensieve partij te 
bestempelen’

E
r wordt heel kritisch gedaan over de NAVO. Het zou roekeloos zijn geweest in Irak 
en Afghanistan en is roekeloos geweest door uit te breiden naar Oost-Europa. 
Die vaststelling leidt steeds meer Europeanen tot het besluit dat Vladimir Poetin’s 
gedrag begrijpelijk is. De NAVO had maar niet zo onbesuisd moeten zijn. Tot nog 

toe werd bitter weinig gedaan om die argumentatie te nuanceren en de bevolking te 
verduidelijken dat het gedrag van Rusland weldegelijk problematisch is.  

En daarbij moeten we de NAVO niet eens op een pedestal plaatsen. Ik denk dat we onze 
blunders van de voorbije decennia ruiterlijk moeten erkennen. We hebben er een boeltje 
van gemaakt: de NAVO is decennialang het spoor bijster geraakt met een onsamenhan-
gende wereldwijde missie en tezelfdertijd heeft het zijn kernopdracht verwaarloosd. De 
hele organisatie is door de tijd heen een steriele managersclub geworden, gerund door 
hoge omes en generaals die werden opgeslorpt door een vale, bureaucratische cultuur. 

Het verdedigen van de waarden uit het trans-Atlantisch verdrag, dat was in het beste 
geval iets voor de promoblaadjes. De NAVO sprak er nog over, maar met bijzonder 
weinig bezieling; een beetje als het routinematig aframmelen van een geloofsbelijdenis 
in de kerk. Weinig skin in the game, zoals men dat noemt. Maar dat neemt allemaal niet 
weg dat de Russen er eveneens een boeltje van maken. De NAVO heeft zich uitgebreid, 
inderdaad, maar dat was op vraag van de kleine Oost-Europese landen zelf. Tijdens de 
onderhandelingen in de jaren negentig groeide de bezorgdheid in Warschau en andere 
hoofdsteden over de terugkeer van hard Russisch nationalisme. Dit was geen annexatie 
door de Amerikanen. Bill Clinton zelf was bijvoorbeeld niet bijzonder enthousiast en 
beschouwde uitbreiding als noodzakelijk.   

De NAVO-uitbreiding gebeurde grotendeels op vraag van soevereine staten, op hun 
uitnodiging. Dat is helemaal wat anders dan de Russische druk op landen als Wit-Rus-
land, de verdeelstrategie in Moldavië en Oekraïne. Het is gewoon fout om de NAVO als 
offensieve partij en Rusland als defensieve partij te bestempelen. Wat de realiteit het best 
verklaart is een veiligheidsdilemma: de opmars van de een was een bedreiging voor de 
ander en vice versa. Zeker, de NAVO heeft een aantal niet geheel succesvolle operaties 
op zijn conto, waarbij ook burgerdoden vielen. Dat kunnen we niet ontkennen. Maar de 
Russen gingen vaak nog veel driester te werk, in Tsjetsjenië, bijvoorbeeld, en Syrië. Het 
deinst er evenmin voor terug om dictators te steunen. Denk opnieuw aan Wit-Rusland, 
tal van Afrikaanse landen en Centraal Azië.

Voor mij blijven waarden belangrijk in de internationale politiek. Wat er in het NAVO-
handvest staat is waardevol. Dat we die waarden genegeerd hebben, is helaas een feit. 
Maar aan de basis blijft de machtspolitiek een zaak verschuivende macht en invloed. 
Zelfs al heeft men kritiek op de NAVO en het Westen, dan nog is het belangrijk dat we 
onze macht behouden. In de strijd om harten en geesten, moeten we die boodschap 
krachtig uitdragen.
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