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raïens weer de enige taal werd van de 
overheid.

Ondertussen werden de Russen 
dag in dag uit in de door de staat ge-
controleerde media blootgesteld aan 
het ‘nazi-genocide’-frame. Maar niet 
alleen de Russen kregen deze bood-
schap, ook in de Russischtalige gebie-
den van Oekraïne werkte deze agres-
sieve propaganda door. Dit verklaart 
mede waarom Oekraïne in 2019 een 
wet aannam om het Oekraïens ver-
der te promoten ten koste van het 
Russisch. 

Voor Oekraïne was en is de eigen 
taal van grote betekenis als symbool 
van de culturele eigenheid en van de 
eigen natiestaat, van de onafhanke-
lijkheid van Rusland. In Rusland 
sprak men echter van ‘taalgenocide’. 
Hoe agressiever de Russische propa-
ganda, hoe groter de neiging van Oe-
kraïne om het Russisch uit te sluiten 
als officiële taal.

In Rusland werd ondertussen niet 
alleen het ‘nazi-genocide’-frame uit-
gestort over de Russische bevolking, 
Poetin zelf verklaarde in 2021 dat het 
Oekraïens en de Oekraïense cultuur 
geen eigen bestaansrecht hebben en 
onderdeel zijn van de Russische taal 
en cultuur. 

Dit en het opvoeren van de anti-
Oekraïense propaganda vormde de 
aanzet tot de oorlog. Rusland zette 
zichzelf daarbij neer als de bevrijder 
van het nazi-juk waaronder de Oekraï-
ners zuchten. Een voorlopig diepte-
punt in deze propaganda is een arti-
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kel dat op 3 april verscheen op het 
staatspersbureau RIA Novosti getiteld 
‘Wat Rusland moet doen met Oekraï-
ne’. De Russische auteur van het arti-
kel, Timofej Sergejtsev, ooit betrokken 
bij de campagne van de pro-Russische 
Oekraïense president Janoekovitsj in 
2004, ziet een parallel tussen de dena-
zificatie van Duitsland na de Tweede 
Wereldoorlog en de denazificatie of 
‘de-oekraïnificatie’ van Oekraïne. 

Volgens hem moeten diegenen die 
vechten voor Oekraïne, in zijn termi-
nologie nazi’s, zoveel als mogelijk op 
het slagveld worden gedood. Het feit 
dat zij zich volgens Sergejtsev allemáál 
schuldig maken aan genocide op het 
Russische volk en zich zelf niet hou-
den aan het oorlogsrecht, doet het erg-
ste vermoeden voor hun lot. Ook 
spreekt hij van strafkampen voor aan-
hangers van het regime, voor zover ze 
niet ter dood zijn gebracht of gevan-
gengezet. De passieve aanhangers van 
de Oekraïense regering moeten wor-
den heropgevoed door de Russen, in 
een volledig door Rusland gecontro-
leerd land. Oekraïne, althans het 
grootste deel van het land, moet wor-
den ontdaan van alle Oekraïense ele-
menten zoals taal en cultuur.

Hoewel de auteur geen politicus is, 
verscheen het artikel wel bij een Rus-
sisch staatspersbureau en is het op 
geen enkele manier weersproken 
door Russische politici. De stap van 
deze boodschap naar de daadwerke-
lijke uitvoering van genocide, het uit-
moorden van een specifieke bevol-
kingsgroep op basis van hun etnici-
teit, taal en cultuur, is niet groot. 

Of deze ideeën actief werden uitge-
dragen richting Russische militairen 
en of het een rol heeft gespeeld bij de 
gruwelijkheden in Boetsja en elders, 
moet verder worden uitgezocht. 
Maar zeker is dat de constante Russi-
sche propaganda, waarbij Zelenski 
en zijn aanhangers werden ontmen-
selijkt en de Oekraïense taal en cul-
tuur als minderwaardig of niet be-
staand werden gezien, een belangrij-
ke rol hebben gespeeld bij de manier 
waarop de oorlog in Oekraïne tot nu 
toe is verlopen en nog steeds ver-
loopt.

Roepen dat het land geen bestaansrecht heeft en de 
inwoners nazi’s zijn: de Russische propaganda kan wel 
degelijk opmaat vormen voor genocide in Oekraïne 

De stap van Russische propagan-
da, waarin Zelenski en de Oekraï-
ners worden ontmenselijkt, naar 
daadwerkelijke genocide op het 
Oekraïense volk is niet zo groot 
als wordt gedacht.

P
resident Zelenski van Oekraïne 
stelde vorige week dat er spra-
ke is van genocide gepleegd 
door de Russen in de Oekraïen-

se stad Boetsja, waar honderden bur-
gers dood werden aangetroffen. In de 
Nederlandse media werd door meer-
dere experts gesteld dat het in Boetsja 
waarschijnlijk niet gaat om genocide, 
maar wel om oorlogsmisdaden. Maar 
klopt dit wel? Om de context van 
Boetsja beter te begrijpen, is het ook 
van belang om te kijken naar de Rus-
sische propaganda en hun gebruik 
van de term genocide.

Toen in 2014 de Maidan-revolutie 
uitbrak in Kyiv en de pro-Russische 
president Janoekovitsj door het par-
lement werd afgezet, ontwikkelden 
de Russen het retorische frame van 
Oekraïne als een nazistaat die genoci-
de wil plegen op de Russischtalige 
bevolking. Het Westen werd afge-
schilderd als een perverse, fascisti-
sche, ondermijnende macht die uit is 
op de vernietiging van de Russische 
waarden. Het naziframe speelde ook 
een belangrijke rol bij de annexatie 
van de Krim in 2014 en bij de steun 
aan de zelfverklaarde volksrepublie-
ken in de Donbas-regio. 

In Rusland was de bevolking gevoe-
lig voor dit frame, mede vanwege de 
diepe emoties die de Tweede Wereld-
oorlog oproept in Rusland. Daar waar 
Oekraïne juist steeds democratischer 
werd en zich wilde oriënteren op het 
democratische Westen, begon Rus-
land juist steeds meer trekken te verto-
nen van een fascistische dictatuur. Het 
feit dat in Oekraïne ook rechts-extre-
mistische groeperingen waren, doet 
daar niets aan af.

Bewijs van genocide op de Russisch-
talige bevolking, bijvoorbeeld in de 
Donbas, werd niet geleverd door Rus-
land. In feite was het enige ‘bewijs’ 
voor genocide het terugdraaien van 
een taalwet uit 2012, waarbij het Oek-

e beslissende ronde van de Franse 
presidentsverkiezingen belooft 
over twee weken een nek-aan-
nekrace te worden tussen Emma-

nuel Macron en Marine Le Pen. Wat staat de 
Fransen te wachten?

Rudi Wester: ‘Je zou zeggen: niets nieuws on-
der de zon, Macron en Le Pen weer door naar de 
tweede ronde, evenals vijf jaar geleden. Maar 
toen wilde niemand extreem-rechts aan de 
macht, dus won Macron met een ruime marge. 
Die marge zou op 24 april veel kleiner kunnen 
zijn door de sociaal-economische opstelling 
van Le Pen. Toch blijft zij een wolf in schaapskle-
ren. Haar ideeën om moslims te degraderen tot 
tweederangsburgers en uit de Europese Unie te 
stappen, zijn ook voor veel Fransen een brug te 
ver. 

‘Opvallend is wel de ruim 20 procent van de 
stemmen die de ultralinkse Jean-Luc Mé-
lenchon heeft gekregen. Veel Fransen stemden 
echter op hem om extreem-rechts buiten de 
deur te houden. Waarschijnlijk gaat Macron het 
dus wel redden voor het tweede quinquennat, 
vijf nieuwe jaren als president. Maar Macron zal 
dan al zijn politieke intelligentie  moeten aan-
wenden om oproeracties van uiterst links en 
uiterst rechts te voorkomen.’

Frederik Dhondt: ‘De Franse kiezer heeft via 
eliminatie het politieke landschap in Frankrijk 
in drieën getrokken: extreem-rechts, cen-
trum(rechts) en (radicaal) links. De uitslag pleit 
voor Macrons strategie, met centrum-rechts be-
leid de grootste stroming kapen, maar stelt ook 
de vraag naar de resterende stemmenreserves. 
Macron kan zichzelf niet rijk rekenen met de 
kiezers van Les Républicains. Les Républicains, 
dat vijf jaar geleden nog  20 procent van de stem-
men kreeg met François Fillon, is nu met Valérie 
Pécresse als lijsttrekker totaal ingestort.

‘De opmerkelijke uitslag van Mélenchon ver-
bergt twee type kiezers: zij die het systeem ver-
werpen – en mogelijk niet meer gaan stem-
men – en zij die hoopten op een tweede ronde 
tussen sociaal-economisch links en rechts. In-
dien Macron als president wordt herverkozen, 
is het dus naar verwachting met een niptere 
overwinning dan in 2017.’

Niek Pas: ‘De uitslag van de eerste stemronde 
is alarmerend. Een kwart van de kiezers is 
thuisgebleven. De historische centrumforma-
ties Les Républicains en Parti Socialiste zijn ver-
pulverd. De klassieke afwisseling tussen gema-
tigd links en rechts die Frankrijk decennialang 
stabiliteit verleende, is verleden tijd.

‘Macron gaat weliswaar met voorsprong de 
tweede en beslissende ronde in, maar zijn re-
serve aan stemmen is gevaarlijk dun. In 2017 
was de finale tegen dezelfde Le Pen een walk-
over. Daarvan is nu beslist geen sprake. 

‘Ronduit zorgelijk is de toekomst. Zelfs al redt 
de president een tweede termijn, over vijf jaar is 
Macron er niet meer bij. Zonder Macron heeft 
La République en Marche geen bestaansrecht. 
De partij heeft sinds 2017 geen verkiezing – lo-
kaal, regionaal of Europees – gewonnen.’

Laurent Chambon: ‘De Fransen stemmen dus 
liever voor hun racisme dan voor de toekomst 
van hun kinderen. Ik moet nu als Fransman 
gaan kiezen tussen een racistische, homofobe 
man die onderscheid maakt in sociale klassen 
en een racistische, homofobe vrouw die onder-
scheid maakt in sociale klassen. De ene is door 
de banken en belastingontduikende multi-
nationals betaald, de andere door de Russische 
president Poetin. ‘Ik ga mogelijk op Macron 
stemmen, maar niet voor de Fransen: ik wil de 
Oekraïners, de Balten en de Polen beschermen 
tegen Rusland, en dat zal Marine Le Pen niet 
doen.’ 

Iñaki Oñorbe Genovesi

‘De toekomst is ronduit 
zorgelijk. Zelfs als Macron 
een tweede termijn redt’
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