
 

Ik ben burger van Oekraïne en ik ben tegen associatie met EU want ik 
zie hoe dit verdrag mijn land kapot maakt. Daarom doe ik mee aan 
deze NEE campagne. Hieronder leg ik mijn motivatie uit. 
 
Op 17 maart ben ik naar het debat van SP en PVDA in Arnhem 
geweest. Ik schrok van de demagogie van PVDA (Paul Tang) die 
meent dat met dit verdrag Oekraïne beter wordt. En die onzin 
vertellen politici waarvan de meerderheid nooit in de Oekraïne zijn 
geweest, niks over Oekraïne weten en nog geen 5 steden van dit land 
zouden kunnen noemen! 
 
Dagelijks lees ik Nederlandse en Oekraïense media en ik zie hoe 
berichtgeving over integratie van de Oekraïne in de EU verschilt. Dat 
zijn 2 absoluut verschillende  "waarheden"! De taal barrière wordt 
door slimme politici blijkbaar heel goed benut.  
De Nederlandse regering houdt steeds vol dat het niet de bedoeling 
is dat de Oekraïne ooit in de EU komt. En in de Oekraïne gaat nog 
geen maand voorbij zonder dat president of een andere hoge 
functionaris belooft dat Oekraïne voor 2020 volledige lid van EU 
wordt. En ze beweren dat ze daarvoor de garanties van EU hebben! 
 
17 maart melden alle Oekraïense media dat voorzitter van de 
Europese Commissie Juncker een  visumvrij verkeer van Oekraïners 
naar EU al in april a.s. gaat aanbevelen.  Hier, kijk maar zelf naar deze 
blije gezichten in de Oekraïense krant: 
 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3647885-yunker-
rasskazal-o-bezvyzovykh-perspektyvakh-ukrayny 
In Nederland  hoor je helemaal niks erover. 
 
Hier wordt verteld dat alle Oekraïners unaniem naar de EU willen. 
Niks is minder waar. Oekraïne is nu door en door verdeeld. Miljoenen 
Oekraïense burgers zijn Russisch  van afkomst en hebben familie, 
historische, culturele of economische banden met Rusland. 
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Inkomsten van miljoenen Oekraïners zijn afhankelijk van de op 
Rusland gerichte industrie.  Het associatieverdrag is überhaupt funest 
voor de Oekraïense industrie want het stelt onrealistische eisen en 
normen aan bedrijven die hun producten in de EU willen verkopen. 
Dat vraagt enorme investeringen en aanpassingen die niet te 
realiseren zijn. Tegelijkertijd krimpt de export naar Rusland die goed 
was voor 40% van de totale export. Steeds meer bedrijven moeten 
hun deuren sluiten. Van een land met redelijk ontwikkelde industrie 
(vooral in het oosten) wordt Oekraïne steeds meer een 
derdewereldland dat alleen enkele landbouwproducten kan leveren 
zoals maïs of zonnebloemolie of een paar zeldzame mineralen.  
Het kapotmaken van industrie, nationalistische en anti-Russische 
retoriek in Kiev veroorzaakte verzet van bevolking in oost-Oekraïne. 
Om dat in de kiem te smoren is de Oekraïense regering een oorlog 
begonnen tegen eigen burgers. Nu zijn al duizenden mensen 
omgekomen, ook ouderen, vrouwen en kinderen. Niet Rusland voert 
deze oorlog tegen Oekraïne, dat is het regime in Kiev die in oorlog is 
met de eigen bevolking! Al bijna 2 jaar lang ontvangen duizenden 
mensen in Donezk en Lugansk regio geen salarissen of pensioenen 
van Oekraine, ze kunnen alleen overleven door humanitaire hulp uit 
Rusland. 
 
Met valse beloften van Europese welvaart, salarissen en pensioenen 
kwam het regime van president Poroshenko en minister president 
Jazenjuk aan de macht in Kiev in februari 2014. Nu, 2  jaar later, is het 
tegenovergestelde waar in Oekraïne: nationale munt is 3 keer minder 
waard geworden, prijzen stijgen met de dag, vaste lasten zijn niet 
meer te betalen voor een groot deel van de bevolking.  Het 
Oekraïense volk is misleid door politici en verdeeld door 
nationalistische haatzaaiende propaganda. Oekraine wordt nooit 
meer één land, na Krim en Donbas zullen nog anderen regio's zich 
afsplitsen. 
 
Tegelijkertijd neemt corruptie en zelfverrijking in Kiev toe. President 
Poroshenko was al een miljardair en een van de rijkste oligarchen. In 



2 jaar aan de macht is zijn rijkdom aanzienlijk gestegen. Het advies 
van de EU om afstand te nemen van zijn eigen business lapt hij aan 
zijn laars, juist nu zijn gouden tijden aangebroken. Oorlog is nodig om 
financiële stromen in eigen zak te leiden en alles mooi te 
verdoezelen. Inmiddels zit de oudste zoon van president ook in het 
parlement om papa’s lobby te versterken. Minister president 
Jazenjuk  wil niet achterblijven en heeft in anderhalf jaar van 
premierschap zijn eerste miljard bij elkaar geharkt. Associatie verdrag 
is gunstig voor hun om gestolen geld veilig te stellen in het 
buitenland. Geen wonder dat steun voor de president onder de 
bevolking momenteel nog geen 10 % is en voor de minister-president 
nog geen 2 %. 
 
Richting Europa roept Poroshenko om steeds meer geld, wapens en 
sancties tegen Rusland. Brussel komt steeds tegemoet, geld stroomt 
naar Kiev. Met dit tempo zal Oekraïne binnen kortste tijd een nieuw 
Griekenland worden voor Europa. Staatsschulden groeien 
explosief.  Geld van VS en EU gaat naar de oorlog en in de zakken van 
de machthebbende. Oekraïense burgers moeten deze leningen straks 
terugbetalen, maar van een gepensioneerde met een maandinkomen 
van €35 of een werkende met minimumloon van nog geen €50 per 
maand krijg je ook niet veel terug. En dan gaat het land in de 
uitverkoop, wat eigenlijk de bedoeling is van geïnteresseerde 
bedrijven in VS en EU. Voor de omstreden winning van schaliegas in 
het oosten van Oekraïne bijvoorbeeld. Maar de Nederlandse 
belastingbetaler krijgt niks terug.  
 
En nog iets over ontwikkeling van "democratie" in  Oekraïne. Alle 
partijen die het niet eens met regering zijn en voor de burgers durven 
opkomen zijn momenteel verboden en mochten niet aan de 
verkiezingen mee doen. Media in handen van regering zaaien haat 
tegen alles wat niet genoeg "Oekraïens" of anti-Russisch lijkt. Zouden 
jullie je zoiets in België kunnen voorstellen waar ook 2 volken wonen: 
Vlamingen en Walloniërs?  Ultranationalistische 
bewegingen  (nakomelingen van West-Oekraïense NSB tijdens WOII) 



krijgen de vrije hand. Films en boeken uit Rusland worden verboden, 
geschiedenis gefalsificeerd. Tegenstanders van de heersende 
ideologie worden geliquideerd, er zijn al tientallen slachtoffers 
gevallen. Ik noem maar een paar voorbeelden: kritische journalist 
Oleg Buzina iss bij zijn huis doodgeschoten in april 2015. Andere 
journalist Ruslan Kotszaba postte een video boodschap: "Ik ben tegen 
de mobilisatie, ik ga niet medeburgers in het oosten doden" en zit al 
twee jaar vast. En nog een vers voorbeeld van "democratisering" van 
Oekraïense justitie: 21 maart vroeg aanklager om 7 jaar 
gevangenisstraf voor activist Yuri Pavlenko  vanwege een gescheurd 
portret van de president van Oekraïne Petro Poroshenko.  
 
Associatieverdrag met Oekraïne, dat in oorlog is en failliet, is niet 
alleen onverantwoord, maar ook provocatief en een bedreiging voor 
de welvaart en welzijn van Nederlanders en van de Oekraïners.  
 
Dat is situatie in het kort. Vandaar is mijn oproep om TEGEN  te 
stemmen. 
 
Olga  
 

PS.  ik ben burger van Oekraïne, ik heb familie daar, ik ga regelmatig daar naar 

toe. Ik moet eerlijk zeggen dat ik bang ben gezien de huidige situatie met 

meningsuitingen in Oekraïne. Daarom wil ik niet in publiciteit met mijn 

achternaam.  

 
 
 


