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Kaliningrad, voormalig
Duits Oost-Pruisen, is sinds
het einde van de Tweede
Wereldoorlog in handen
van de Russen. Voor Moskou
is de exclave van grote stra-
tegische waarde. De be-
ruchte Baltische vloot heeft
er zijn thuishaven en de
Russen hebben er ballisti-
sche rakketten waar een
kernkop op kan.

Experts
maken zich
al maanden
zorgen over
de zogehe-
ten Suwalki-
corridor.
Het wordt
gezien als

een van de zwakste plekken
van de NAVO, sommigen
spreken zelfs over de ’ge-
vaarlijkste plek van Europa’.
De strook van ongeveer 65
kilometer lang ligt tussen
Kaliningrad en Wit-Rusland
en is vernoemd naar de
Poolse grensplaats Suwalki.

Op de Russische televisie
wordt geopperd dat het le-
ger een landbrug moet for-
ceren op deze hemelsbreed
65 kilometer lange strook.
In de regio hebben zowel de
Russen als NAVO-eenheden
geoefend voor een conflicts-
cenario.

Sinds het uitbreken van
de oorlog in Oekraïne heeft
de NAVO de pa-

raatheid in zowel Litouwen
als Polen opgeschroefd. Ne-
derland levert al jaren een
militaire bijdrage aan de NA-
VO-gevechtsgroep in Litou-
wen.

Analisten achten de kans

klein dat Rusland over gaat
tot militair ingrijpen, hier-
mee zou Moskou de facto
een Derde Wereldoorlog
ontketenen. Litouwen weet
zich als NAVO-lid immers
beschermd door artikel 5.
De verwachting is daarom
dat Vladimir Poetin zal te-
rugslaan met tegensancties.

De Litouwse minister van
Defensie Arvydas Anušaus-
kas reageert bij de Litouwse
omroep LTR kalm op de bo-
ze berichten uit Moskou.

Hij stelt dat retoriek niet
altijd alarmerend is. „In dit
geval denk ik dat er meer
sprake is van een propagan-
da- en desinformatiecam-
pagne.”

door Alexander Bakker

BRUSSEL • De spannin-
gen rond de Russische
exclave Kaliningrad
lopen op. Moskou slaat
dreigende taal uit rich-
ting Litouwen. Experts
kijken bezorgd naar de
’Suwalki-corridor’,
misschien wel de ’ge-
vaarlijkste plek’ van
Europa.

Kaliningrad, ingeklemd
tussen Polen en Litouwen,
wordt bevoorraad over zee
en per trein. Maar afgelopen
weekend besloot Litouwen
om het spoorvervoer van ge-
sanctioneerde Russische
goederen niet langer toe te
staan.

Moskou reageert furieus
en spreekt van een ’blokka-
de’. De baas van de Russi-
sche veiligheidsraad Nikolaj
Patroesjev dreigt met ’se-
rieuze consequenties’ tegen
Litouwen. De EU-ambassa-
deur moest dinsdag op het
matje komen
van het Russi-
sche ministe-
rie van Buiten-
landse Zaken.

Brussel
noemt de be-
wering dat er
sprake is van
een blokkade op het spoor
tussen Wit-Rusland en Kali-
ningrad ’pure propaganda’.
Buitenlandchef Josep Bor-
rell staat vierkant achter het
besluit van Litouwen, vol-
gens hem voert het Balti-
sche land simpelweg de EU-
sancties uit en is vervoer
van voedsel en passagiers
nog gewoon mogelijk.

Zwarte lijst
Tot nu toe staan op de

zwarte lijst goederen als
staal, alcohol en beton. La-
ter dit jaar komen daar nog
kolen en olie bij. De Russen
stellen dat de maatregel nu
al de helft van het spoorgoe-
derenvervoer raakt.

Dreigende taal
naar Litouwen

Moskou woedend om ’blokkade’ Kaliningrad

Van onze correspondent

BANGKOK • Zeker 84 men-
sen zijn omgekomen bij
aardverschuivingen, blik-
seminslagen en overstro-
mingen veroorzaakt door
zware moessonstormen in
India en Bangladesh. Mil-
joenen mensen zijn ge-
strand. Hulpverleners
hebben de grootste moei-
te om de getroffenen te
bereiken.

Volgens regeringsfunctio-
narissen in Bangladesh gaat
het om de hevigste overstro-
mingen sinds 2004. Ze

waarschuwen dat de water-
snood de komende dagen
zal verergeren.

Meer dan 9,5 miljoen
mensen zitten na dagen van
intense regen vast met een
groot tekort aan voedsel en
drinkwater. „Overal is wa-
ter, maar geen druppel om
te drinken”, zo beschreef
Ronju Chowdhary de situ-
atie in haar omgeving tegen-
over de BBC.

In haar dorp in de noord-
oostelijke Indiase staat As-
sam regent het al dagenlang
onophoudelijk. Het water
steeg zo snel dat de straten

binnen enkele uren volledig
onder water stonden. Toen
het water Chowdhary’s huis
binnenstroomde, kroop
haar gezin in het donker bij
elkaar om zichzelf te be-
schermen.

Waterpeil
„We worden van alle kan-

ten omringd door water,
maar er is nauwelijks water
om te drinken. En nu hoor
ik dat het waterpeil verder
stijgt”, zegt een wanhopige
Chowdhary. „Wat zal er met
ons gebeuren?”

De monsterlijke regenval

Zware moessonstormen in India en Bangladesh
van deze week komt op het
moment dat de noordooste-
lijke regio Sylhet in Bangla-
desh nog steeds aan het her-
stellen was van zware over-
stromingen eind mei. Zeker
tien mensen vonden de
dood en vier miljoen ande-
ren kwamen toen ook al in
de problemen.

De situatie in Bangladesh
wordt verergerd door water
dat naar beneden stroomt
vanuit omringende heuvels
in de Indiase staat Megha-
laya. In deze staat is 134 pro-
cent meer regen gevallen
dan het gemiddelde in juni.

9,5 miljoen mensen vast zonder voedsel en drinkwater

Overal is water, maar geen
druppel om te drinken.

Een lange Russische vrachttrein
staat klaar bij de Russisch-
Litouwse grens in Kybartai.
FOTO REUTERS

een studie onder de gepaste
titel ’Hoe oorlogen eindi-
gen’. Naast de kosten van
een oorlog wordt de bereid-
heid van partijen om een
oorlog te beëindigen ook be-
paald door het geloof in een
overwinning, binnenlandse
én buitenlandse steun om
door te vechten en geloof in
het proces van
vredesonderhan-
delingen.

Met een enorm
overwicht aan
zware artillerie drukt Rus-
land langzaam door de
Oekraïense linies in de Don-
bas. Zelenski geeft aan dat
zijn troepen daar voor iede-
re meter vechten. Maar
wordt de Oekraïense onder-
handelingspositie niet
slechter naarmate er meer
gebied verloren gaat? „Als
het Westen stopt met wa-
penleveranties, heeft Ze-

door Mischa van Diepen

AMSTERDAM • Wij moeten
ons schrap zetten voor
een oorlog die jaren kan
duren. Volgens NAVO-baas
Jens Stoltenberg moet de
Westerse steun aan
Oekraïne daarom niet
verslappen. „Ook wan-
neer de kosten hoog zijn,
niet alleen voor militaire
ondersteuning, maar ook
door stijgende energie- en
voedselprijzen”, zei hij
zondag tegen het Duitse
Bild. Maar kan Oekraïne
de enorme verliezen in
manschappen en materi-
eel zelf zo lang volhou-
den?

De kosten van de oorlog
zijn voor Oekraïne inder-
daad immens, benadrukt
Tim Sweijs, onderzoeksdi-
recteur van het Haagse Cen-
trum voor Strategische Stu-
dies (HCSS). „We praten
over het verwoesten van de
samenleving, maar ook over
honderden miljarden aan
schade en vele tienduizen-
den slachtoffers.”

Tragedie
En dan de militaire scha-

de: opgeteld zouden er da-
gelijks wel 1000 doden en
gewonden zijn aan Oekra-
iense kant, aldus een advi-
seur van president Zelenski.
Een tragedie, zegt Sweijs,
maar het komt niet in de
buurt van de meer dan 10%
van de bevolking van Oekra-
ine en Rusland die in de
Tweede Wereldoorlog om-
kwamen. „Als je met de rug
tegen de muur staat en de
keuze is tussen doorvech-
ten en het onderspit delven,
is de kans dat je blijft door-
vechten groot.”

Sweijs publiceerde in mei

lenski zijn hand over-
speeld”, zegt defensie-on-
derzoeker Sweijs.

Met dagelijkse honderden
doden aan het front lijken
onderhandelingen verder
weg dan ooit. Sinds maart
zijn er geen onderhandelin-
gen meer geweest tussen
Rusland en Oekraïne. Een

adviseur van de Oekraïense
president Zelenski gaf vori-
ge week aan dat de Oekra-
iners ten minste tot eind au-
gustus zullen doorvechten
voor eventuele onderhande-
lingen hervat worden, zodat
een betere positie afge-
dwongen kan worden op het
slagveld.

„Daarmee laat Zelenski
zien aan zijn bevolking dat

er toch een moment moet
komen dat ze naar de onder-
handelingstafel moeten
gaan”, duidt HCSS-man
Sweijs. „Ten tweede laat hij
zien dat er nog twee maan-
den van offers moeten ko-
men en ten derde probeert
hij de internationale ge-
meenschap te bewegen juist

nú meer wapens te
geven.”

Militaire analis-
ten wijzen erop dat
de legers zowel aan

Oekraïense als aan de Russi-
sche kant zo vermoeid zijn
en zulke verliezen hebben
geleden van hun geoefende
soldaten, dat grote gebieds-
veroveringen moeilijk be-
reikt worden. De Russen
strijden al bijna een maand
om de industriestad Severo-
donetsk en hebben volgens
Oekraïne al hun reserves
naar die regio overgeheveld.

door Rob Savelberg

KASSEL • Een antisemi-
tisch kunstschandaal in
Kassel knaagt aan het
zelfbeeld van Duitsland.
De internationale kunst-
beurs, door de overheid
gefinancierd, toonde
daar anti-joodse karika-
turen die stereotypen uit
de nazi-propaganda ge-
bruikt. Joodse critici en
Duitse politici spreken
er schande van.

Het was staatshoofd
Frank-Walter Steinmeier,
die persoonlijk de presti-
gieuze Documenta-beurs
opende. Hij stelde streng:
„Waar kritiek omslaat in
het ontkennen van het be-
staansrecht van Israël,
wordt een grens over-
schreden.”

Of de linkse SPD-er toen
al wist dat er op het centra-
le beeld van de Indonesi-
sche artiestengroep Taring
Padi antisemitische propa-
ganda werd getoond, is niet
bekend. Wel bekritiseerde
de sociaaldemocraat dat Is-
raëlische kunstenaars bui-
tengesloten waren. Want
Taring Padi mocht, omdat
ze van beneden de evenaar
komen, zelf de tentoonstel-
ling samenstellen.

Op hun metersgrote
schilderij is een persoon

met varkensneus, David-
ster en het opschrift ’Mos-
sad’ te zien, een verwijzing
naar de Israëlische gehei-
me dienst. Dit is een duide-
lijke hint naar ouderwetse
samenzweringstheorieën,
die van een joods complot
uitgaan, dat de wereld be-
stuurt.

Dikke neus
Een tweede joodse per-

soon wordt afgebeeld met
keppeltje en vlijmscherpe
Dracula-tanden, bebloede
ogen, en een dikke neus,
opnieuw antisemitische
vooroordelen. Voorts is er
ophef over een Palestijns
werk, dat ’Gaza Guernica’
gedoopt is. Hierbij wordt
het nazi-bombardement

op de Spaanse stad Guerni-
ca vergeleken met de Isra-
elische beschietingen van
de Gaza-strook, vaak een
vergeldingsmaatregel voor
aanslagen.

Na trammelant besloot
de Documenta-organisatie
om een doek over het be-
twiste schilderij te hangen.
Iets later stelden de Duit-
sers om het geheel weg te
halen. Joodse lobby-orga-
nisaties noemden het
’schandalig’ dat de Duitse
regering, de deelstaat Hes-
sen en de stad Kassel ’zo
verzuimd hebben’. Libera-
le politici eisen dat de sub-
sidie wordt stopgezet.

De hoofdredacteur van
de conservatieve zaken-
krant Die Welt oordeelt:

„De Documenta heeft zich
willens en wetens met vul-
gair antisemitisme ingela-
ten”, aldus Ulf Poschardt.
In hetzelfde dagblad staat
een groot stuk met de ver-
nietigende kop: „Docu-
menta helpt propaganda in
de stijl van Goebbels.” Jo-
seph Goebbels was de pro-
pagandachef van Adolf Hit-
ler.

Tegen dit dagblad zei de
verantwoordelijke Duitse
Cultuurminister Claudia
Roth: „We moeten kijken
naar ons eigen onrecht en
kolonialisme.” Dat was ook
de insteek van de Indonesi-
sche kunstgroep, die op
kosten van de Duitse belas-
tingbetaler antisemitisme
salonfähig maakte.

Rel rond antisemitisme
op Duitse kunstbeurs

De antise-
mitische
afbeeldin-
gen, onder-
deel van
een groter
schilderij,
waar de
ophef over
is ontstaan.
FOTO TWITTER
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DE SPOORROUTE VAN RUSLAND
NAAR KALININGRAD

Goederen die onder
EU-sancties vallen
mogen niet meer
over het spoor door
Litouwen
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Met groeiende ontzetting heb ik
de documentaire ‘Racisme te
Koop’ bekeken. In deze BBC-

productie legt een gekleurde journa-
list bloot hoe een Chinese onderne-
mer veel geld verdient aan racistische
video’s van kinderen in Malawi. Zo
roepen de kinderen die een halve
Amerikaanse dollar voor hun deelna-
me verdienen in een van de filmpjes
vrolijk: ,,Ik ben een zwarte duivel en
ik heb een laag IQ’’.

Het is duidelijk dat ze geen idee
hebben wat de Chinese woorden bete-
kenen. Dat terwijl de ondernemer
zegt de kinderen Chinese taalles te
geven en de Chinese cultuur te pro-
moten. Dat met de video’s die op Chi-
nese sociale media viraal gaan veel
geld verdient, geeft hij alleen toe te-
gen een zakenman, die eigenlijk een
undercover journalist is.

Toch ben ik niet verbaasd over het
feit dat er in China een markt is voor
dit soort video’s. Als kind dacht ik dat
racisme in China niet bestond. Dit in
tegenstelling tot Nederland, waar ik
als eerste gekleurde leerling van mijn
basisschool het mikpunt was. Maar al
snel kwam ik erachter dat racisme
ook in China een probleem is.

Dat werd begin 2020 pijnlijk duide-
lijk, toen zwarte mensen in Guangz-

hou gedwongen werden zich op coro-
na te laten testen, omdat de Chinezen
geloofden dat zij allemaal besmet
waren. Sommige mensen met een
getinte huidskleur werden hun huis
uitgezet of verloren hun baan. Het
ging zelfs zo ver dat Nigeria, Kenia en
Ghana evacuatievluchten regelden om
hun landgenoten uit Guangzhou te
vliegen.

Vorig jaar was er veel kritiek op de
jaarlijkse show van CCTV om Chinees
Nieuwjaar te vieren, omdat Chinese
dansers met zwarte schmink en Afri-
kaanse traditionele kleding optraden.
Ook op kleine schaal hebben buiten-
landers dagelijks met discriminatie te
maken. Als iemand met een gekleurde
huidskleur op straat loopt dan blijven
Chinezen regelmatig staan om naar
diegene te wijzen en in het Chinees
‘Zwart Persoon’ te roepen.

CINDY
HUIJGEN

PEKING

Racisme

Ook in China wordt
veel gediscrimineerd

Corridor
’gevaarlijkste
plek Europa’

Werknemers
van het Liubo-
tinski Lyceum
voor Spoor-
transport
nabij Charkov
en lokale
bewoners zijn
bezig met
puinruimen,
nadat een
Russische
raket een van
de gebouwen
met de grond
gelijk maakte.
FOTO AFP
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Onderhandelingen
verder weg dan ooit


