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In de Nederlandse media (28/5) waarschuwt NAVO-generaal Breedlove voor een Russisch
lenteoffensief. Verder stelt Breedlove dat Rusland onrust stookt in buurland Moldavië. Voorts
stelt hij dat het inzetten van militairen met spoed moet worden geregeld. Hij wekt de indruk
dat de agressie tegen de NAVO eenzijdig is en alleen door Rusland wordt veroorzaakt.
Moldavië is, evenals Oekraïne, echter geen NAVO-lid. Buurland Roemenië is dit wel. Als
voorwaarde om lid te worden van de NAVO en de EU heeft Roemenië het Verdrag van
Straatsburg ter bescherming van de nationale minderheden geratificeerd. Dit verdrag bepaalt
dat de taal van de nationale minderheid mede daar officieel is, waar zij tenminste 20 procent
van de bevolking uitmaakt. Deze taalrechten waren, gezien het etnisch echec in Joegoslavië,
een eis om lid te worden van de NAVO.
Roemenië is niet alleen vanwege haar geografische ligging betrokken bij de crisis in
Oekraïne. De voormalige Roemeense president Basescu heeft ook openlijk gesproken over de
annexatie van Moldavië, inclusief de afvallige, Russisch-talige republiek Transnistrië.
Moldavië is net als Oekraïne een de facto meertalige staat, die een grote Russisch-talige
minderheid omvat.

Hoewel Roemenië op papier de taalrechten van haar eigen Hongaarse taalminderheid
respecteert, kunnen deze in de praktijk niet vrij worden gebruikt. Roemenië lapt de afspraken
die waren gemaakt over vrede en stabiliteit in Europa aan haar laars. De legitieme taalrechten
van de eigen bevolking worden genegeerd.
Al in 2012 heeft de stichting European Language Rights gewaarschuwd dat het niet naleven
van het verdrag van Straatsburg de Europese rechtsorde schaadt en een snelle integratie van
Oost-Europa in de EU belemmert.
De agressie tegenover de NAVO is dus niet eenzijdig. In plaats van Rusland te wijzen op haar
vermeende schendingen van het internationale recht, zou Breedlove de hand in eigen boezem
moeten steken en NAVO-lidstaat Roemenië moeten wijzen op het naleven van het verdrag
van Staatsburg, dat ten grondslag lag aan het lidmaatschap van de NAVO.
Controle op naleving van de EU-toelatingseisen (Verdrag van Straatsburg) is de beste
waarborg voor de NAVO om een vuist te maken tegen de agressie van Rusland, niet meer
wapens of meer oefeningen.
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