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Een gedemilitariseerde zone langs de

oostflank van de Wildernis-ring
Onderstaand artikel is en poging om tot een duurzame vrede te komen. De Trumpiaanse
terugtrekking uit Europa maakt deze oplossing mogelijk. Het noordelijk halfrond krijgt zo
grofweg een driedeling VS/Canada, EU en Rusland. Daarbij speelt de ‘Wildenis-ring’ aan de
oostflank van de EU een cruciale rol.

=Kern-EU
Wie op de kaart kijkt van Europa ziet een relatief dicht bewoond gebied grofweg Benelux, Duitsland,
Oostenrijk, Noord Italië, Zwitserland en Frankrijk; of ook wel Waaierstad, Hamburg, Berlijn, Wenen,
Milaan en Parijs. Het gebied omvat ruim 200 miljoen inwoners. Groot Brittannië en Londen is er
buitengehouden; het is geen lid meer van de EU en haar toekomst is onzeker zodat het voorlopig
maar als een ‘buitengebied’ wordt behandeld.

=EUVO
Het concept van een stedelijke kern omgeven door landelijke ring en vervolgens een ‘Wildenis-ring’
spreekt aan door zijn fraaie natuurlijke vorm. Deze Kern-EU zal de motor moeten zijn van de EU-plus,
dat is de EU inclusief bepaalde aanpalende niet-leden. Zo’n EU-plus heeft beperkte bevoegdheden
en zal zich zich vooral moeten richten op de veiligheid van ons werelddeel naar buiten toe
bijvoorbeeld in de vorm van een gezamenlijke defensie. Er bestaat natuurlijk al de NAVO, maar het is
inmiddels wel duidelijk geworden dat de VS zich daaruit terugtrekken, waardoor de EU meer en meer
op zichzelf is aangewezen. Daarbij is voor een op te richten EUropese Verdragsorganisatie [wie zei
daar EUVO?] de verdediging van de grens met Rusland zeker niet de minst belangrijke opgave. Die
loopt gedeeltelijk langs de Noors-Finse grens en vervolgens langs de grenzen met de drie Baltische
landen, Wit-Rusland en de Oekraïne - een dun bevolkt en bosrijk gebied, onderdeel van een zone
aan de randen van Europa die door ons eerder ‘Wildernis-ring’ werd gedoopt. Voor het daarop
volgende deel van de Wildernis-ring, lopend vanaf Roemenië vervolgens Bulgarije en Griekenland
hebben we nauwelijks iets te duchten van Turkije. Toch is er hier wel sprake van invloed van een
derde partij: de Volksrepubliek China op zoek naar havens en afzetmarkten. Redenerend vanuit KernEU zijn het dus vooral sectoren die bestreken worden vanuit Berlijn, Wenen en Milaan die actief
zullen moeten worden. Tegen deze achtergrond ligt het voor de hand dat het eerste gecoördineerde
EUVO-initiatief aan de oostfank van de EU komt te liggen. Geen martiaal initiatief met overdadig
wapengekletter overigens, maar een poging om op termijn naar een serieus vergelijk met Rusland te
streven. Het noordelijk halfrond wordt daarbij verdeeld in een drietal zones Noord-Amerika, Europa
en Rusland met een gezamenlijke bevolking van ruim 1,1 inwoners.

=EU en Rusland
De relatie van de EU met de VS zal de komende jaren steeds losser worden. De EU zal meer dan
vroeger op eigen benen komen te staan en dat betekent een andere verhouding met Rusland. De
landen die een directe geografische relatie met Rusland onderhouden zijn Noorwegen, Finland, de
drie Baskische landen, Wit Rusland en de Oekraïne. De opgave is hier om een gedemilitariseerde
zone te creëren over een breed oppervlak van EU en Rusland lopend van het meest noordelijk
gelegen deel tot en met Oekraïne in het zuiden. Maar hoe hier de eerste stappen te zetten en door
wie? Een oplossing voor het conflict in de Oekraïne zou een voorbeeldfunctie kunnen vervullen voor
het in gang zetten van een gedemilitiseerde zone langs de hele oostflank van de Wildernis-ring.
Daarbij zijn nog wel de nodige zeer harde noten te kraken, zoals de tegenstellingen binnen de drie
Baltische staten [met hun sterk onderdrukte Russische minderheden], de status van de Russische
enclave van Kaliningrad/ Königsberg en Wit Rusland en de kwestie van de gaspijplijn Nordstream 2.
Bij die laatste kwestie kan de Europa laten zien of zij nu echt los durft te komen van Trump…

