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Betreft: Vrede en samenwerking in de betrekkingen met Wit-Rusland en Rusland

Op 29 september beëindigden Rusland en Wit-Rusland militaire manoeuvres, de grootste in de 
afgelopen jaren, vlakbij de grens van de Europese Unie. Deze gebeurtenis, die niet los gezien kan 
worden van de veiligheid van de lidstaten en de integriteit van de Oost-Europese politiek van de EU, 
vraagt om een reactie van de EU.

Het scenario van de legeroefeningen, die werden gehouden onder de naam "West 2009" behelsde 
onder meer een aanval op het Wit-Russische grondgebied vanuit de EU. Ook het eerste deel van de 
manoeuvres, in het Oostzeegebied, baart zorgen: hier werd voor de eerste maal de verdediging van 
de Nord Stream gaspijpleiding geoefend. Deze scenario's kunnen worden geïnterpreteerd als een 
prelude voor de toenemende militarisatie van het Oostzeegebied door de Russische Federatie, die 
fataal zou zijn voor de neutraliteit van een "geneutraliseerde" zee en veiligheidskwesties in de gehele 
regio in een ander daglicht zou stellen. De normale betrekkingen met de lidstaten in het hele 
Oostzeegebied zouden hierdoor verstoord worden.

De rol van de politieke autoriteiten van Wit-Rusland in deze manoeuvres roept vragen op. Het 
programma in het kader van het Oostelijke Partnerschap dat door Minsk is onderschreven, voorziet in 
de ontwikkeling van samenwerking op basis van wederzijdse goede wil en een vreedzame 
benadering. Wij gaan ervan uit dat de Wit-Russische regering ons behandelt als geloofwaardige 
partners en niet als een vijand. Het beleid van de EU is transparant en voorspelbaar. Wij verwachten 
hetzelfde van Wit-Rusland. Alleen op die manier heeft het Oostelijke Partnerschap kans van slagen. 
Zoals de zaken er nu voor staan staat participatie van Wit-Rusland in het Oostelijke Partnerschap 
haaks op het feit dat dit land legeroefeningen houdt alsof het zich moet verdedigen tegen een aanval 
vanuit de Europese Unie. Te meer daar deze oefeningen samen werden gehouden met een land dat 
onder het voorwendsel van verdediging zijn buurlanden aanvalt.

In deze omstandigheden moet er, zowel met het oog op de kwaliteit van de betrekkingen tussen de 
EU en Wit-Rusland en de toekomst van het Oostelijke Partnerschap als met het oog op de 
geloofwaardigheid en de integriteit van het beleid van de Europese Unie ten aanzien van de oostelijke 
buurlanden, een duidelijke reactie van de vertegenwoordigers van de Europese Unie aan de Wit-
Russische regering komen. Daarom vragen wij de Commissie de vraag te beantwoorden of en hoe de 
Europese Unie heeft gereageerd op de militaire manoeuvres van Rusland en Wit-Rusland, waarbij 
een of twee lidstaten van de Europese Unie als aanvaller golden.
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