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Resolutie CDJA 

 

Indieners:  Werkgroep Buitenlandse Zaken &Defensie  

Resolutie:  Positie CDA ten opzichte van de crisis in Oekraïne  

 

Het Algemeen Bestuur van het CDJA bijeen op 19 juni te Utrecht, 

Constaterende dat: 

1. Het inmiddels 5 jaar geleden is dat Rusland de Krim heeft geannexeerd; 
2. Rusland sindsdien zich sterk bemoeit met de economische wederopbouw van de 

Krim;1 
3. De crisis zich heeft uitgebreid naar de Straat van Kertsj in september 2018, waar 

Rusland drie Oekraïense marineschepen weerhield naar de Zee van Azov te 
varen en ze daarna in beslag genomen;2 

4. Met bovengenoemde gebeurtenissen Rusland de staatssoevereiniteit van 
Oekraïne schendt en zich tegen eerder gesloten verdragen keert, zoals de 
overeenkomst over het gebruik van de Zee van Azov in 2003; 

5. Rusland zich steeds meer bewapent in die regio met de installatie van S-400 
raketinstallaties op de Krim en de inzet van een extra mijnenveger sinds 
november 2018;3 

6. Het huidige Russische regime als onderdeel van zijn hybride oorlogsstrategie 
met name communicatietechnologie inzet ter verdere destabilisering van 
Oekraïne sinds 2014;4 

7. Sancties als voornaamste middel van de EU tegen Rusland sinds 2014 slechts 
beperkte effect hebben op de vermindering van de crisis in Oekraïne.5 

Overwegende dat: 

1. Er in Oekraïne zowel pro-Europese inwoners wonen als pro-Russische 

inwoners;  

2. Uit deze geopolitieke twist tussen het Westen en Rusland, lokale en regionale 

conflicten in Oekraïne voortduren tot de dag van vandaag; 

3. De mogelijke, huidige oplossing ligt binnen het ontwikkelen van een stabiel en 
soeverein Oekraïne dat fungeert als bufferzone tussen Europa en Rusland; 

4. De Minsk akkoorden van 2015 slechts tot lippendienst op het internationale 
podium m.b.t. wapenstilstanden in de Donbas hebben geleid, maar geen concrete 
oplossingen bieden tegen de nieuwe realiteit waarbij Rusland Oost-Oekraïne 
steeds meer aan zich toe-eigent;6 

5. De Europees Parlementsverkiezingen op 23 mei 2019 de gelegenheid biedt om 

dit jaar de crisis in Oekraïne hoog op de agenda te zetten; 

                                                           
1 https://www.raamoprusland.nl/dossiers/oekraine/feiten/514-de-krim  
2 https://www.npr.org/2018/11/28/671615172/why-the-crisis-between-ukraine-and-russia-has-
taken-to-the-sea?t=1548235335185&t=1552151492548  
3 https://nos.nl/artikel/2261175-rusland-gaat-meer-luchtafweersystemen-plaatsen-op-de-krim.html  
4 Trenin, D. (Januari 2018). Avoiding US Russia Military Escalation during the Hybrid War. Carnegie 
Endowment for International Peace.   
5 https://www.politico.eu/article/europe-russia-sanctions-are-not-working-ukraine-azov-sea-kerch-
strait-vladimir-putin/  
6 https://raamoprusland.nl/dossiers/oekraine/410-minsk-ii-een-vrome-leugen  
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6. De EU en andere internationale organisaties zich reeds sterker 

inzetten voor communicatietechnologie ter bestrijding van 

desinformatie over de crisis in Oekraïne; 

Spreekt uit dat: 

1. Dialoog met Rusland ten opzichte van de Oekraïne-crisis in zowel 

nationaal als Europees verband het voorkomen van verdere escalatie tussen het 

Westen en Rusland als topprioriteit moet hebben; 

2. Nederland en de EU financiële hulp en expertise blijven bieden aan Oekraïne met 

het opbouwen van zijn economie, defensie, veiligheidssector en rechtsstaat, 

maar zonder aspiraties Oekraïne toe te laten treden tot de EU; 

3. De OVSE-mandaten in Oekraïne worden verstevigd inclusief opleiding en 

training van lokaal personeel, bemiddelingen en waarnemen van de spanningen 

rond de Zee van Azov en de andere crisisgebieden; 

4. Gerichte sancties tegen Rusland in het Krim- en Donbas gebied in stand blijven.  

 

ROEPT HET DAGELIJKS BESTUUR OP DEZE MENING AAN DE BETROKKEN CDA-

VOLKSVERTEGENWOORDIGERS BEKEND TE MAKEN EN HEN OP TE ROEPEN NAAR DIT STANDPUNT TE 

HANDELEN; VERZOEKT HET CDJA DIT STANDPUNT WIJD EN ZIJD TE VERSPREIDEN; 

 

En gaat over tot de orde van de dag. 

 

 

 
 


