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Ingezonden stuk / opinie n.a.v. de woorden van dhr. M. Rutte tijdens persconferentie van 7
maart 2022, met Boris Johnson en Justin Trudeau.

https://youtu.be/7UZ_DE88Nk8
Leiderschap of b.v. Nederland?
Tijdens de persconferentie na het overleg met Boris Johnson (premier UK) en Justin Trudeau
(premier Canada) over de dringende situatie in Oekraïne, het land waar de legers van Putin nu
dood en verderf zaaien, viel mij het volgende op bij de woorden van onze Minister-President. Hij
lag sterk de klemtoon daarop dat ‘we’ heel voorzichtig en langzaamaan – hij zei ‘step by step’ – de
afname van gas en olie uit Rusland moesten afbouwen. Ook konden we onze bedrijven
(Koninklijke Shell) niet onder druk zetten om geen Russische olie meer af te nemen. Nog anders
gezegd: Rutte ‘channelde’ perfect de lobby boodschap van de petrochemische industrie.
Als Nederlander vind en voel ik dat echt leiderschap ons had opgeroepen om de verwarming wat
lager te zetten, om onnodige ritjes met de auto te vermijden (we hebben ook nog openbaar
vervoer), om dan maar in godsnaam wat minder te produceren en te verdienen, en dat we zo snel
mogelijk en met grote stappen af moeten van het Russisch gas. Echt leiderschap had de prioriteit
gelegd bij het redden van levens in Oekraïne, met wie we zeggen zo solidair te zijn. Maar zoals
altijd, ja zo kennen we hem, is de b.v. Nederland toch de topprioriteit. Tot de humanitaire crisis
ons landje bereikt. Maar ja, dan is het te laat.
Het enige licht in deze situatie is, dat het echte leiderschap van President Volodymyr Zelensky
(applaus) scherp laat zien hoezeer alle andere leiders van de ‘vrije wereld’ een teleurstellende
slappe hap zijn, en ja, daarin zijn wij (EU, NATO) zeer verenigd. Lang leve Oekraïne of lang leve de
b.v. Nederland?
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