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AIV-Briefadvies: De Oekraïne-oorlog als geopolitieke tijdschok
Op 7 Juli heeft de Tweede Kamer de AIV gevraagd een spoedadvies te schrijven over de gevolgen
van de Russische invasie. Vandaag heeft de AIV dit briefadvies uitgebracht, met een aantal urgente
aanbevelingen.
Dit briefadvies is opgedeeld in twee delen.
In het eerste gedeelte bespreekt de AIV de nieuwe internationale veiligheidssituatie, het karakter van
het conflict en ook de impact van de oorlog op Oekraïne, Nederland, de EU en op mondiaal niveau.
In het tweede deel doet de AIV een aantal urgente en concrete aanbevelingen.
Deze aanbevelingen zijn uitgewerkt langs de volgende punten:
1. Benadruk de urgentie van de oorlog, investeer in maatschappelijk draagvlak.
2. Anticipeer op escalatie en ontwerp scenario’s voor de-escalatie.
3. Bestendig de militaire en humanitaire steun aan Oekraïne en werk aan plannen voor
wederopbouw.
4. Versterk de politieke, economische en sociale weerbaarheid van Nederland en de EU.
5. Werk mee aan de strategische herordening van het Europese continent.
6. Geef mondiale coalities vorm. Ontwerp een financieel plan voor wederopbouw.
Bert Koenders, voorzitter van de AIV:
“De Nederlandse regering heeft zich terecht politiek en moreel gecommitteerd aan de strijd van
Oekraïne tegen Rusland. Ook voor Nederland betekent deze oorlog een historisch keerpunt en een
geopolitieke tijdschok met verstrekkende gevolgen. De regering zou er goed aan doen de nationale
betrokkenheid stelliger en uitgebreider te communiceren. Er zal de komende jaren veel gevraagd
worden van ons incasseringsvermogen en onze daadkracht. Cohesie en solidariteit tussen en binnen
landen en voortgezette steun zijn de beste waarborg om Nederland en Europa te verdedigen tegen de
Russische expansie. Op de diverse terreinen doen we daarvoor een aantal urgente aanbevelingen.”
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