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Vladimir Poetin had bij zijn aantreden als Russisch president één grote missie: Rusland moest 

opnieuw de grootmacht worden die het ooit was geweest. Maatschappelijke stabiliteit en 

een centralisering van de macht speelden hierin een sleutelrol. De grootste hinderpaal om dit 

te bereiken, was het conflict in Tsjetsjenië, de republiek waarin men enkele maanden voor-

dien voor de tweede maal een oorlog was gestart.   

Om dit conflict aan de grond te zetten en om stabiliteit te brengen in de republiek, tekende 

Poetin een nieuwe beleidsstrategie uit. Hij ging op zoek naar een lokale vertrouweling, 

plaatste deze aan het hoofd van de Tsjetsjeense administratie en gaf hem de volledige ver-

antwoordelijkheid over het conflict, het beëindigen ervan en het herstel van de orde nadien. 

De situatie in Tsjetsjenië ging er in zekere zin op vooruit. Het conflict normaliseerde en met 

behulp van Russisch geld konden de zichtbare sporen ervan worden gewist. De roep om se-

paratisme verstomde. Tegelijk is echter in de buurrepublieken van Tsjetsjenië sinds het mid-

den van de jaren 2000 een sterke toename aan geweld te voelen, waarbij de regio afgleed 

naar een ernstige mate van instabiliteit. Terwijl het Tsjetsjeens nationalistisch separatisme 

naar de achtergrond verdween, nestelde zich een islamistische opstand tussen de Kau-

kasische bergen.  

In deze masterscriptie wordt de mogelijkheid van een verband tussen beide fenomenen on-

derzocht. Op basis van een literatuuronderzoek komen we tot de bevinding dat bepaalde 

beleidskeuzes van het Kremlin, gemaakt met oog op de stabilisering van het onrustige Tsje-

tsjenië, het islamistische verzet hebben gevoed en mee hebben geleid tot de destabilisering 

van de Noord-Kaukasus. We zullen zien hoe Poetin enkele basiselementen van een degelijk 

politiek systeem wegnam en zo de hele regio aan het wankelen bracht. 

 

ABSTRACT 
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Tsjetsjenië en de Noord-Kaukasus staan in het collectieve geheugen gelijk aan de grauwe oorlogs-

beelden die Martine Tanghe eind de jaren negentig tijdens het avondmaal de huiskamer instuur-

de. In het laatste jaar van deze opleiding heb ik echter de kans gekregen mij uitgebreid te verdie-

pen in wat zich tussen de hoge bergen van de Kaukasus afspeelt. Hier voor u ligt het resultaat. 

Hier voor u ligt het sluitstuk van mijn buitengewoon leerrijke studententijd aan de UGent. 

Een masterscriptie gaat uiteraard niet over één nacht ijs. Het is een project met vallen en opstaan.  

Met stilstand op weg naar de vooruitgang. Daarom een woordje van dank aan al wie er was om 

mij hierin bij te staan. 

Eerst en vooral wens ik mijn promotor, professor Rik Coolsaet, te bedanken om mij telkenmale in 

de goeie richting te sturen wanneer ik deze niet op eigen kracht kon vinden.  

Ook mijn ouders verdienen een dikke merci. Geen woorden van dank kunnen mijn appreciatie 

voor hun oprechte en onvoorwaardelijke steun uitdrukken. Dankzij hen ben ik kunnen groeien tot 

wie ik nu ben. 

Vrienden zullen worden bedankt op dezelfde manier waarop ze ook voor mij iets betekenden; 

door er ook voor hen te zijn op belangrijke en minder belangrijke momenten en hen immer bij te 

staan met de nodige humor en een goed gesprek.  

Bijzondere dank gaat uit naar Flore en Maaike, voor het kritisch nalezen van dit werk. 

 

Gent, mei 2013 
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1. INLEIDING  

 

Ten zuiden van Rusland, gewrongen tussen de Zwarte en de Kaspische zee, tekenen zich de reusachtige 

bergen van de Kaukasus af. De Noordelijke Kaukasus is er het Russische gebied van, en meteen ook diens 

broeierigste regio. In de jaren negentig stuurde Moskou twee maal troepen deze richting uit om in Tsje-

tsjenië, alwaar separatistische verzuchtingen werden geuit, orde op zaken te stellen. De manier waarop was 

in beide gevallen bijzonder wreed. Tsjetsjenië was in die tijd veruit de gevaarlijkste republiek in de regio. 

Vandaag zien we echter Tsjetsjenië niet meer eenzaam aan de top staan als het op niveau van geweld aan-

komt… 

Enkele maanden na het ingaan van de 21
ste

 eeuw stuurde Vladimir Poetin de tweede oorlog in Tsjetsjenië, 

die toen in volle hevigheid woedde, een nieuwe richting uit. Hij was het Kremlin enkele maanden daarvoor 

als president van de Russische Federatie betreden. Het veilig aan de grond zetten van dit conflict had hij tot 

zijn missie gemaakt, nadat duidelijk was geworden dat dit symbooldossier bepalend was voor de populariteit 

en het slagen van zijn beleid. Zijn nieuwe aanpak, ook wel tsjetsjenisatie genoemd, hield in dat de Russische 

militaire betrokkenheid in deze brandende republiek werd teruggeschroefd en dat de verantwoordelijkheid 

over het conflict, het beëindigen ervan en het herstel van de orde nadien werd overgedragen aan een lokale 

vertrouweling van Moskou. En dus werd Akhmad Kadyrov in 2000 aan het hoofd van de administratie in 

Tsjetsjenië geplaatst, als marionet van het Kremlin. Sinds 2002 kon hij echter over een steeds grotere mate 

van vrijheid beschikken. Toen Akhmad in 2004 bij een aanslag om het leven kwam, werd de leiding overge-

dragen aan zijn 28-jarige zoon, die ook nu nog steeds de touwtjes stevig in handen houdt: Ramzan Kadyrov. 

De nieuwe strategie leek te werken. Het leeuwendeel van de Tsjetsjeense opstandelingen werd uitgescha-

keld en federaal geld kon de zichtbare sporen van de oorlog achteraf relatief snel wissen. De bevolking ver-

welkomde deze positieve verandering en daarmee dus ook de heerschappij van de Kadyrovclan. 

Tegelijk kon echter worden vastgesteld dat het geweld en de onrust in de naburige republieken in de Noor-

delijke Kaukasus toenam. Men werd geconfronteerd met een verzetsstrijd die onder radicaal islamistische 

vlag werd gevoerd en die zich over de hele regio liet voelen. Getuige daarvan is het toenemende aantal 

aanslagen met stijgend dodenaantal en de aangroei in militante groeperingen, waarvan steeds meer met 

basis buiten Tsjetsjenië. Dit doet vragen rijzen naar eventuele nevenwerkingen van Poetins beleid ter stabili-

satie van Tsjetsjenië. Heeft deze beleidsstrategie het gewelddadige islamistische verzet en daarmee de de-

stabilisering in de Noord-Kaukasus gevoed? 

Bijlage 2 toont ons een kaartje van de Noord-Kaukasus of Noordelijke Kaukasus. Dit is een verzamelnaam 

voor de Russische regionale entiteiten gelegen in het zuidwesten van het land, net boven de grens met Ge-

orgië en Azerbeidzjan. Rusland is bestuurlijk opgedeeld in 83 deelgebieden. 21 daarvan hebben de status 

van autonome (deel-)republiek. De Noordelijke Kaukasus bestaat hoofdzakelijk uit zulke autonome republie-

ken. We benoemen ze doorheen deze scriptie vaak gewoon als ‘republiek’. Vooral de republieken die gele-
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gen zijn in het oosten van het gebied dat we als Noord-Kaukasus benoemen, zoals Tsjetsjenië, Dagestan, 

Ingoesjetië en Kabardino-Balkarië vormen de setting voor deze masterscriptie, gezien daar de onrust het 

hevigst broedt. Noord-Ossetië kende eveneens een toename aan geweld, zij het echter in mindere mate. 

Samen met het feit dat deze republiek geen islamitische maar een christelijk-orthodoxe meerderheid her-

bergt, maakt dit dat deze republiek minder expliciet in deze scriptie aan bod komt.  

 

~ 

 

Poetin had bij zijn aantreding als president een historische missie die inhield dat hij de Russische staat op-

nieuw zou versterken, nadat de staatsstructuren onder zijn voorganger Boris Jeltsin waren verzwakt. Cruci-

aal hiertoe was het oplossen van het netelige symbooldossier Tsjetsjenië. Deze masterscriptie tracht na te 

gaan of er een verband bestaat tussen de felle destabilisering die de Kaukasische regio sinds midden de 

jaren 2000 treft in de vorm van een islamistische opstand, en de beleidskeuzes die door het Kremlin zijn 

gemaakt met het oog op een ontmijning van het conflict in Tsjetsjenië.  

Een antwoord op deze onderzoeksvraag moet de analyse van de oorzaken voor het geweld in de Noord-

Kaukasus een vernieuwend perspectief aanbieden. Oorzaken worden vaak gegeven in algemene termen, 

zoals de socio-economische en politiek situatie, maar deze scriptie gaat verder en belicht de achtergrond 

van deze oorzaken. Hoe is men tot de huidige omstandigheden gekomen en hoe werken deze precies in op 

de destabilisering? In die achtergrond staat Poetin met zijn tsjetsjenisatiebeleid, waarvan we de neveneffec-

ten niet willen onderschatten. Deze studie kan dan misschien ook een kader bieden om de oorzaak van re-

bellenactiviteit met eenzelfde islamistische inslag in andere regio’s te analyseren.  

De problemen in de Noord-Kaukasus duiken omwille van hun complexiteit niet vaak op in nieuws- en dui-

dingskanalen. Het dagelijkse geweld in de regio gaat bijgevolg voorbij aan al wie zich niet specifiek met de 

problematiek inlaat. Deze masterproef wil trachten de sluier van de complexiteit wat op te lichten om zo de 

problematiek wat meer zichtbaar te maken voor het grote publiek. Meestal haalt deze thematiek enkel de 

wereldpers bij een drama waarmee ook de niet-Russische wereld zich verbonden voelt. Dit resulteert in een 

beeldvorming die te weinig kleurschakering vertoont. Zo stond de regio in april 2013 van het ene moment 

op het andere centraal in de wereldpers, toen bleek dat de daders van de aanslag op de marathon in Boston 

(Verenigde Staten) wortels hadden in de Noord-Kaukasus. Op zulke momenten is het van groot belang om 

alles in het juiste licht te kunnen plaatsen en om de situatie en de achtergrond van de problemen te kennen. 

Pas dan kunnen verbanden tussen twee zaken min of meer correct worden ingeschat. 

In de nabije toekomst zullen alle ogen zich echter automatisch op de regio richten. In 2014 zijn de Olympi-

sche Winterspelen te gast in Sochi, een plaats in het westelijke deel van Russische Noord-Kaukasus op een 

boogscheut van de alom gevreesde broeihaarden in het oosten. Het is van groot belang te kunnen inschat-

ten hoe reëel het gevaar op bijvoorbeeld terroristische aanslagen is. Daartoe moet men begrijpen wat de 

drijfveer is die de opstandelingen overtuigd maakt van hun zaak. Een begrip van de problematiek in de 
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Noord-Kaukasus zal ons ook beter in staat stellen om het beleid van Poetin met betrekking tot deze Winter-

spelen te analyseren. Het rustig houden van deze regio tijdens dit belangrijke moment is voor hem immers 

een topprioriteit, wil hij Rusland als grootmacht kunnen profileren. 

Om uiteindelijk tot heldere inzichten in verband met de onderzoeksvraag te komen, moeten enkele stappen 

worden gezet. Het is van belang eerst de Russische beleidsstrategie ten aanzien van Tsjetsjenië te ontleden, 

met een duidelijke focus op de resultaten ervan. Heeft Poetin de doelstelling die hij voor ogen had, namelijk 

het normaliseren en vervolgens het stabiliseren van de toestand in Tsjetsjenië, bereikt? Hierbij zijn we bij-

zonder kritisch en onderwerpen we de bereikte stabiliteit aan een onderzoek naar de duurzaamheid ervan. 

Daarnaast moeten we de belangrijke evolutie die zich in de regio onttrok, namelijk het ontstaan van een 

jihadistische strijd, uitdiepen, willen we de toegenomen destabilisering begrijpen. Wat we zien is dat de 

nationalistische strijd die zich in de jaren negentig binnen de Tsjetsjeense grenzen manifesteerde, plaats 

heeft gemaakt voor een ruimere regionale strijd, die wordt gevoerd onder het mom van een heilige jihad. 

Het waarom van deze evolutie is in deze scriptie van groot belang omdat in de oorzaken hiervan de kiemen 

liggen voor de destabilisering die in de onderzoeksvraag centraal staat. En dit waarom vinden we in het 

concept van politieke radicalisering. Beide elementen worden uiteindelijk met elkaar verbonden wanneer 

we nagaan hoe de Russische beleidskeuzes al dan niet inspeelden op de precondities voor politieke radicali-

sering in de Noord-Kaukasus. We verwachten te zien dat Poetin zichzelf in de voet schoot met het stellen 

van bepaalde beleidsdaden. Hierbij was hij immers te zeer gefocust op de toenmalige situatie in Tsjetsjenië 

zonder rekening te houden met mogelijke langetermijneffecten. 

 

~ 

 

Over het beleid dat Poetin lanceerde om het conflict en de instabiliteit in Tsjetsjenië aan te pakken, is al 

redelijk wat inkt gevloeid in de wetenschappelijke literatuur. Het is een onderwerp waar men vaak niet aan 

voorbij kan gaan wanneer men een hedendaags probleem of fenomeen in de Noordelijke Kaukasus wil be-

studeren. De betekenis die men toedicht aan dit zogenaamd tsjetsjenisatiebeleid is dan ook bij de meeste 

auteurs gelijklopend, zodat we hieruit een soort van definitie kunnen destilleren. Als kern kunnen we wijzen 

op het feit dat het federale machtscentrum zelf een persoon aanstelt als hoofd van de autonome republiek, 

waarbij men zich zeker stelt van diens loyaliteit aan Moskou. Deze persoon wordt bijgestaan met aanzienlij-

ke federale steun, zowel politiek als economisch, zodat een stevige autoriteit kan worden opgebouwd waar-

bij het Kremlin finaal de touwtjes in handen heeft. Dit moest deze laatste in staat stellen de situatie in Tsje-

tsjenië te ontmijnen en te sturen in de richting die men verkoos. Zo was men in staat zich geleidelijk aan uit 

dit wespennest terug te trekken zonder gezichtsverlies te leiden, zodat de Russische kiezer de Noordelijke 

Kaukasus kon vergeten en de centrale pijler opnieuw goeie grip kon krijgen op de macht. Enkele van de be-

langrijkste auteurs in dit opzicht zijn Bruce Ware, Alexeï Malashenko, Richard Sakwa en John Russell. Waar 

de meeste auteurs het ook over eens zijn, is dat deze strategie de stabiliteit inderdaad wel wat omhoog kon 

krikken, maar dat deze uiterst oppervlakkig was en zeker geen langetermijnoplossing bood. Hier gaan we in 
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hoofdstuk drie dieper op in. Bovendien wijzen velen op de steeds zwakkere controle die het Kremlin nog 

heeft op haar man in Tsjetsjenië, president Ramzan Kadyrov. Dit impliceert het omgekeerde van wat de 

oorspronkelijke doelstelling, namelijk een stevige hercentralisering, inhield. Ware heeft het in dit opzicht 

over de ironie van de tsjetsjenisatie (Ware, 2009, 2011).  

De instabiliteit die de overige republieken van de Noordelijke Kaukasus sinds de tweede helft van het vorige 

decennium plaagt, kwam ook al vaak in het wetenschappelijke aandachtsveld. Het is een algemeen aanvaar-

de stelling dat terwijl de instabiliteitscurve van Tsjetsjenië in 2006-2007 geleidelijk aan naar beneden boog, 

deze van de buurrepublieken de lucht in schoot (Taylor, 2007). Dit fenomeen werd al vaak met een opko-

mende extremistische islamisering in verband gebracht. Enkele specialisten in dit domein wiens werk in deze 

masterscriptie meer dan eens aan bod zullen komen, zijn Alexeï Malashenko, Sergei Markedonov en Marciej 

Falkowski. 

 

~ 

 

Om een antwoord te formuleren op de gestelde onderzoeksvraag, gaan we over tot het uitvoeren van een 

literatuurstudie. De literatuur die hierbij aan bod zal komen is veelal secundair. Vaak kunnen grote stappen 

worden gezet aan de hand van bevindingen van andere auteurs. Voor de specifieke vragen die we stellen 

waar in de literatuur niet meteen antwoorden op voor handen zijn, gaan we soms teruggrijpen naar primaire 

bronnen. Meestal zullen deze de vorm van persberichten aannemen. Ook gegevens van ngo’s of mensen-

rechtenorganisaties kunnen van belang zijn wanneer geen correcte officiële statistieken voor handen zijn. 

Enkele methodologische valstrikken die we willen vermijden, houden verband met de terminologie en met 

de juistheid van de relaties die we vaststellen. We moeten erop letten dat we concepten kiezen waarvan we 

een definitie kunnen geven die nauw bij de realiteit aansluit en moeten op onze hoede zijn voor schijnvaria-

belen die een valse aanblik van een verband kunnen geven. Twee religieuze stromingen die een cruciale rol 

spelen in het hele verhaal, lichten we hier al even toe. Het gaat om het soefisme en het salafisme. Zo kunnen 

we de termen vlot hanteren doorheen de paper.  

Het salafisme is een stroming in de islam die terug wil naar de basis van het geloof en die staat voor 

een strikte interpretatie van de Koran, waarbij iedere moslim wordt verwacht het eigen gedrag 

hierop af te stemmen. We kunnen ook spreken van islamitisch fundamentalisme; men wil de islam 

hervormen door terug te keren naar de wortels. De stroming maakte de laatste decennia een 

enorme opgang in de regio, wat we deels politiek zullen kunnen verklaren. De term wahabisme 

duidt op dezelfde stroming, maar is pejoratief. Ze wordt vaak gebruikt bij Russische propaganda ge-

richt tegen het salafisten. Wij laten deze term dan ook hier achter. Wanneer we het islamitische ge-

loof aan politieke doeleinden gaan verbinden -wat in deze masterproef meer dan eens het geval zal 

zijn- kan de term islamisme worden gebruikt. Aanhangers van deze stroming die geweld gebruiken 

om hun doeleinden te vervullen, onderscheiden we met het adjectief militant. 



5 
 

Het soefisme is de vorm van geloofsbeleving die traditioneel is in de regio die het onderwerp uit-

maakt van dit onderzoek. Ze wordt vaak verbonden met de autoriteiten. Het is een strekking binnen 

de islam die zich kant tegen het reformisme waar de salafisten naar streven. Het staat voor een to-

tale overgave aan God en omarmt de innerlijke, mystieke en psycho-spirituele dimensie van de is-

lam (Godlas, n.d.). 

Een ander methodologisch aspect waar we voldoende aandacht aan moeten besteden, is het analyseniveau 

waarop we werken. De regio mag niet als één geheel worden bekeken. Onderling zijn er grote verschillen 

tussen de etnische groeperingen die zich als een lappendeken over de verschillende deelrepublieken uit-

strekken. Uiteraard moet er op geregelde tijdstippen worden uitgezoomd om te zien of er overkoepelend 

invloeden zijn, die misschien ergens anders hun oorsprong hebben (Sakwa, 2011). Ook op vlak van identiteit 

moeten we beseffen dat deze uit meerdere aspecten is opgebouwd. We moeten er steeds even bij stilstaan 

vanuit welk facet iemand handelt. 

De structuur van de masterproef volgt de redenering die we hierboven al ontrolden. Het eerstvolgende 

hoofdstuk schetst de beleidsdaden die door Poetin werden gesteld in het tsjetsjenisatieproces en geeft de 

politieke context weer, zonder hier al te diep op in te gaan. Hoofdstuk drie focust zich op de resultaten en de 

gevolgen van dat beleid in Tsjetsjenië. Daar zullen we zien dat er een mate van stabiliteit bereikt is die het 

Kremlin voldoening geeft, maar die wij niet als duurzaam kunnen bestempelen. We gaan ook even dieper in 

op een belangrijk gevolg: de monopolisering van de macht over Tsjetsjenië in handen van de clan rond Ram-

zan Kadyrov, met uitsluiting van eender welke politieke opposant. Voor het hoofdstuk vier zoomen we uit en 

kijken we even naar de buurrepublieken. Zij kennen elk hun eigen problemen en dynamieken die we zullen 

schetsen in de context van de instabiliteitsproblemen waarmee ze sinds midden de jaren 2000 geconfron-

teerd worden. Hoofdstuk vijf beschrijft de evolutie van de Tsjetsjeense nationalistische strijd om afscheuring 

van Rusland, naar een regionale strijd die gevoerd wordt onder de vlag van het islamitische extremisme. 

Naast de oorzaken ervan brengen we ook de internationale context in rekening. Hoofdstuk 6 is opgebouwd 

rond het concept dat wij als heel belangrijk zien in de evolutie die zonet besproken werd. Door ontevreden-

heid met de omstandigheden in hun republiek, maken sommige jongeren een politieke radicalisering door. 

Het is deze politieke radicalisering die voor enkelingen een tussenstap kan zijn naar het plegen van terroris-

tische aanslagen. Daarom is het van groot belang te zien welke de oorzaken van radicalisering zijn, zowel 

algemeen als specifiek toegespitst op de Noord-Kaukasus. Het zevende deel analyseert ten slotte hoe som-

mige onderdelen van het Russische beleid ter stabilisering van Tsjetsjenië concreet in de kaarten van de 

politieke radicalisering hebben gespeeld. Daarbij brengen we het principe van de aanstellingspolitiek, een 

focusverschuiving naar economische ontwikkeling, de eventueel regionale ambitie van Ramzan Kadyrov en 

het contraterrorismebeleid in rekening.  
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2. DE BELEIDSSTRATEGIE VAN RUSLAND TEN AANZIEN VAN TSJETSJENIË  

 

2.1. TWEE VERSCHILLENDE OORLOGEN 

 

De autonome deelrepubliek Tsjetsjenië houdt er een turbulente relatie met het Kremlin op na. Het is de 

enige deelrepubliek waar separatistische verzuchtingen zijn geuit en zelfs zijn nagestreefd. In het recente 

verleden was Tsjetsjenië dan ook tot tweemaal toe het decor voor een wrede oorlog met Rusland. De eerste 

oorlog startte in 1994 met een Russische aanval op Tsjetsjenië, onder leiding van toenmalig president Jeltsin 

(Malashenko & Trenin, 2004, pp. 21-28). Hij had gehoopt zijn populariteit, die op dat moment op een laag 

pitje stond, te kunnen opkrikken met een korte overwinningsoorlog. Het was een strijd tegen de separatisti-

sche beweging, met als doel Tsjetsjenië weer helemaal in de federatie te krijgen. De weerstand bleek echter 

veel taaier dan verwacht, en hoewel de Russische federale troepen in overwicht waren wat betreft hun 

uitrusting, waren de verliezen groot. De Tsjetsjeense strijders konden hun voordelen uitspelen en de Russen 

overtreffen op tactisch en psychologisch vlak. In 1996 werd een staakt-het-vuren afgedwongen met de ak-

koorden van Khasyavurt, wat zoveel betekende als een impasse. De separatistische Tsjetsjeense strijders 

percipieerden deze als een overwinning, terwijl het voor het presidentschap van Jeltsin als een nederlaag 

aankwam. Zijn populariteit zakte dieper weg, daar hij persoonlijk verantwoordelijk werd gesteld voor de 

oorlog (White, 2011, pp 90-100; Janeczko, 2012).  

De periode die daarop volgde, was er één van relatieve autonomie maar tegelijk ook anarchie in Tsjetsjenië. 

De fragmentering die de samenleving toen kende, kwam hand in hand met de steeds snellere opkomst van 

salafistische invloeden. In 1999 bereikte dit een tijdelijk hoogtepunt met de inval van islamistische rebellen 

onder leiding van Shamil Basaev in Dagestan. Russische tegenaanvallen hierop werden door hen beant-

woord met een reeks aanslagen, waarbij onder meer enkele appartementsgebouwen in Moskou werden 

opgeblazen
1
. Een oorlog was nu onafwendbaar en troepen werden richting de Kaukasus gestuurd. De twee-

de Russisch-Tsjetsjeense oorlog was een feit (Baglione, 2008, p. 15). 

In deze tweede oorlog vocht Rusland niet meer tegen nationale separatisten, maar verkreeg de oorlog legi-

timiteit omdat men ten strijde trok tegen het terrorisme. Het werd een conflict tegen de dreiging van het 

zogenaamde moslimfundamentalisme, dat onderdeel was van een internationale jihad. Door de oorlog als 

een contraterrorisme-operatie voor te stellen, ontsloeg het presidentschap zichzelf van de morele verplich-

ting die de opstand van een deel van de eigen bevolking met zich meebrengt. Bezieler van de oorlog was 

niet meer president Jeltsin, maar de door hem aangeduide eerste minister Poetin, die niet veel later het 

                                                                 
 

1
 Het is echter nog steeds niet duidelijk wie hier echt verantwoordelijk voor is. Niet iedereen is ervan over-

tuigd dat deze bommen door de opstandelingen zijn geplaatst, en soms wordt Poetin zelf als mogelijke op-
drachtgever genoemd, zodat hij de inval in Tsjetsjenië kon legitimeren. 
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presidentschap van hem overnam. Poetin nam de volledige verantwoordelijkheid voor de campagne op zich, 

daar waar Jeltsin steeds had geprobeerd zich in te dekken voor de repercussies van de oorlog in Tsjetsjenië. 

Een ander verschil lag in de grenzen die aan de bewegingsruimte van de media werden gesteld. In tegenstel-

ling tot tijdens de eerste oorlog, kregen de internationale media in de tweede oorlog zo goed als geen vrij-

heid om over de gebeurtenissen te rapporteren. Ook kreeg internationale kritiek tijdens dit conflict geen 

Russische weerklank (Dannreuther & March, 2008b, p. 4).   

Ook de Russische publieke opinie bekeek de twee oorlogen in Tsjetsjenië met andere ogen. Het gebruik van 

het geweld in 1996 werd scherp veroordeeld. Surveys geven aan dat in de zomer van 1996 71% van de on-

dervraagden negatief stond ten opzichte van de aanpak van Jeltsin in Tsjetsjenië, terwijl in 1999 maar liefst 

74% goedkeuring toonde voor de militaire operatie tegen de illegale gewapende groepen in diezelfde deel-

republiek (Treisman, 2011). 

 

2.2. EEN NIEUWE PRESIDENT EN EEN NIEUWE BELEIDSSTRATEGIE 

 

2.2.1. VAN JELTSIN NAAR POETIN, EEN PRESIDENT MET EEN MISSIE 

 

Amper een week nadat Basaev en zijn Tsjetsjeense rebellen in 1999 buurrepubliek Dagestan waren binnen-

gevallen, de rechtstreekse aanleiding voor de tweede Russisch-Tsjetsjeense oorlog, was Vladimir Poetin door 

president Jeltsin tot premier benoemd. Niet veel later, in december datzelfde jaar, mocht Poetin het presi-

dentschap overnemen, nadat Jeltsin uit eigen beweging een stap opzij had gezet. Hij voelde immers aan hoe 

zijn populariteit steeds dieper weg zakte. Waar hij in september 1991 nog op de goedkeuring van 81% van 

de bevolking kon rekenen, is dat in 1999 gedaald tot amper 8% (Treisman, 2011). Op die manier stond hij 

Poetin toe vanuit polepositie te starten in de campagne voor de presidentsverkiezingen van maart 2000. De 

directe aanpak in Tsjetsjenië paste in diens retoriek en werd ook door de bevolking erg gesmaakt. Poetin 

beloofde de orde en stabiliteit in Rusland opnieuw te versterken na de turbulente jaren negentig. De crimi-

naliteit en de corruptie zou hij bestrijden en de controle over de lokale beleidspersonen zal worden ver-

sterkt. Dit moest in contrast staan met de decentralisering en de lokale democratische controle die de jaren 

van Jeltsin karakteriseerden. Hij noemde het zijn historische missie de problemen in Tsjetsjenië op te lossen, 

daar deze een symbooldossier vormden als het aankwam op binnenlandse stabiliteit en op de autoriteit van 

Moskou. Dit laatste is in zijn ogen, samen met een hernieuwde economische groei, een noodzakelijke voor-

waarde wil Rusland opnieuw de status van grootmacht verwerven en een pijler vormen in de nieuwe we-

reldorde van de eenentwintigste eeuw.  
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2.2.2. DE LANCERING VAN EEN NIEUWE BELEIDSSTRATEGIE VOOR TSJETSJENIË 

 

De beleidsstrategie die Poetin voor ogen had, de zogenaamde tsjetsjenisatie, hield in dat hij een lokale ver-

trouweling ging aanstellen in Tsjetsjenië, die hij de verantwoordelijkheid gaf over het conflict, het beëindi-

gen ervan en het herstel van de orde nadien. Dit moest hem in staat stellen de federale troepen uit de oor-

log terug te trekken en de Russisch-Tsjetsjeense oorlog in een burgeroorlog om te buigen. De aangestelde 

leider –de keuze viel op Akhmad Kadyrov- kreeg grote steun van het Kremlin, zowel politiek als economisch, 

in ruil voor stabiliteit en federale trouw, zodat hij als marionet van het Kremlin de situatie in Tsjetsjenië 

onder controle kon houden. Het opereren van het lokale leiderschap binnen het federale bureaucratische 

netwerk paste in zijn streven naar een nieuwe centralisering van de macht (Ware, 2011). 

De allereerste stap in het tsjetsjenisatieproces kwam er in juni 2000, toen Aslan Maskhadov werd afgezet 

waarna de Tsjetsjeense administratie in handen van Akhmad Kadyrov kwam. De keuze voor Kadyrov was op 

zijn minst opmerkelijk te noemen, gezien hij in de eerste oorlog nog tegen Rusland vocht aan de kant van de 

separatistische rebellen. Het was hij die als moefti van Tsjetsjenië de oorlog aan Rusland had verklaard. De 

rotatie van 180 graden kan echter worden verklaard vanuit opportunisme alsook vanuit het feit dat Kadyrov 

in de periode tussen beide oorlogen in was vervreemd van de islamisten. Hij raakte ontgoocheld in de rebel-

lenbeweging omdat die steeds meer onder invloed van salafistische ideeën kwam te staan, terwijl hijzelf 

trouw bleef aan het traditionele soefi-geloof (Malashenko & Trenin, 2004, p. 36; Ware, 2011; Dannreuther & 

March, 2008a). Omgekeerd kunnen we de keuze van Rusland voor Kadyrov verklaren vanuit het feit dat er 

niet veel andere mogelijkheden op tafel lagen. De gematigde oppositie leek er in de ogen van Moskou im-

mers niet meteen toe in staat om de radicale warlords onder controle te houden, waardoor de optie om te 

kiezen voor onderhandelingen met hen, niet veel zin had (Russell, 2011b). 

Met de verkiezingen van 2003 in zicht, zag het er niet meteen naar uit dat Akhmad Kadyrov tot president 

zou worden gekozen door de bevolking. Opiniepeilingen gaven hem amper 12.5%, terwijl tegenstanders 

17.5, 19 en zelfs 20% haalden. Het aanwenden van terreur door de Kadyrovtsy, het persoonlijke veiligheids-

agentschap van de Kadyrovclan dat gekend staat omwille van de wrede en ongenadige manier van werken, 

en een flinke portie fraude konden er echter voor zorgen dat Kadyrov op 5 oktober 2003 met 83% van de 

stemmen tot president van Tsjetsjenië werd gekozen (Baglione, 2008, p. 20). 

Toen Akhmad Kadyrov in 2004 door een aanslag om het leven kwam, ontstond er een politieke leegte in 

Tsjetsjenië
2
. Deze kon enkel opgevuld worden door Ramzan Kadyrov, de zoon van Akhmad die in de jaren 

negentig ook meestreed tegen Rusland en die tijdens het presidentschap van zijn vader al aan het hoofd 

stond van de Kadyrovtsy.  Op het moment van de aanslag had hij echter de wettelijke leeftijd van dertig jaar 

nog niet bereikt, waardoor Poetin op zoek moest naar the second best. De keuze viel op Alou Alkhanov, die 

                                                                 
 

2
 Een bom kwam tot ontploffing in het vip-vak van het voetbalstadion in Tsjetsjenië. De aanslag werd opge-

eist door Tsjetsjeens rebellenleider Shamil Basaev. 
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met de hulp van Moskou op 29 augustus 2004 gemakkelijk de verkiezingen won (Vinatier, 2007, pp. 102-

103). In februari 2007, enkele maanden nadat Ramzan dertig was geworden, werd Alkhanov door Poetin 

gedwongen om af te treden. Hij werd tot federaal afgevaardigde voor justitie benoemd, een functie die 

onverenigbaar is met het presidentschap. Een goed uitgedokterd plan, waarna Ramzan Kadyrov het presi-

dentschap waarnam tot de formele wettelijke aanduiding. Deze volgde op 1 mei, met ruime goedkeuring 

van het parlement. De consolidatie van de tsjetsjenisatiestrategie was een feit (Howard, 2012, p.26).  

 

2.2.3. AANSTELLINGSPOLITIEK OM DE AUTORITEIT VAN MOSKOU TE VERSTERKEN 

 

Op 13 september 2004 deed president Poetin een opmerkelijke aankondiging; alle regionale functionarissen 

zouden voortaan door het Kremlin worden aangeduid. Een window of opportunity voor het doorvoeren van 

deze beleidsmaatregel had zich geopend met de bloederige gijzeling op een school in Beslan (Noord-Ossetië) 

amper 12 dagen voordien. De gijzelnemers waren Tsjetsjeense rebellen onder leiding van Shamil Basaev. Bij 

dit drama zijn maar liefst 300 mensen, voornamelijk kinderen, om het leven gekomen. Deze gebeurtenis 

schokte de publieke opinie zo diep, dat ze toeliet de nieuwe maatregel door te voeren en te kaderen in de 

strijd tegen het terrorisme. De strategie die oorspronkelijk ontworpen was op maat van Tsjetsjenië, werd nu 

geformaliseerd en naar de (toen nog) 88 andere regionale entiteiten uitgedragen. Poetin zag zo zijn kans om 

onder het mom van de strijd tegen het terrorisme het federalisme verder vorm te geven en de autoriteit van 

Moskou te vergroten, de doelstelling van zijn beleid. Het Kremlin voelde immers dat de laatste jaren van de 

harde retoriek en van wetgeving die weinig ruimte laat aan de lokale besturen weinig in huis was gekomen 

en hoe de machtsgreep was verzwakt. De regionale leiders konden vaak hun eigen wetgeving alsook bepaal-

de privileges daterend uit het Jeltsin-tijdperk behouden (Chebankova, 2005). Alleen bevonden deze andere 

regionale entiteiten zich niet in staat van oorlog zoals Tsjetsjenië en bleek het ook niet altijd evident om de 

juiste leiders te vinden. Concrete voorbeelden uit de Noordelijke Kaukasus komen in hoofdstuk zeven uitge-

breider aan bod. Bovendien stond men bij deze weer een stap verder af van een democratie met legitieme 

vertegenwoordiging af. Rusland zelf echter ziet naar eigen zeggen een sterke centrale macht en democratie 

niet als tegengestelden, maar het eerste eerder als een voorwaarde voor dat laatste (Goode, 2007). Retoriek 

en het juiste moment blijken dus cruciale factoren te zijn om bepaalde beleidskeuzes te kunnen doorvoeren. 
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3. DE RESULTATEN VAN HET TSJETSJENISATIEPROCES BINNEN TSJETSJENIË 

 

3.1. RAMZAN KADYROV STEVIG IN HET ZADEL 

 

Het resultaat dat het meest kenmerkend is voor de tsjetsjenisatiestrategie, is de consolidering van de macht 

in handen van Ramzan Kadyrov. Hij controleert zowat alles in de republiek, van de schatkist over de wettelij-

ke feestdagen tot de vervolging van salafistische moslims en het beleid van voetbalclub Terek Grozny, waar 

hij voorzitter van is. 

 

3.1.1. KENMERKEN VAN HET LEIDERSCHAP   

 

Ramzan Kadyrov ziet zichzelf als de garant van de Tsjetsjeense grondwet en geeft aan daarbij de Russische 

wetgeving te volgen. Toch deinst hij er niet voor terug om buiten die lijnen te kleuren, hij kan het zich im-

mers permitteren. Zo stelde hij in 2007 een regel in die meisjes en vrouwen in overheidsgebouwen beveelt 

een hoofddoek te dragen. Deze regel druist in tegen de Russische wetgeving, en is technisch gezien dan ook 

illegaal (Blynth, 2013). Toch wordt hij over het algemeen wel opgevolgd, omwille van de nare gevolgen die 

anders kunnen volgen. Zo riskeert een vrouw zonder hoofddoek het om op straat te worden beschoten met 

verfkogels. 

Kunnen we het leiderschap van Ramzan Kadyrov ergens onderbrengen in de typologie die socioloog Max 

Weber hieromtrent opstelde? Deze laatste beschreef drie types van autoriteit, naargelang de bron van de 

legitimiteit. Zo halen sommigen hun leiderschap uit charisma, waarbij hun uitzonderlijke kenmerken worden 

vereerd door de aanhangers, terwijl het bij anderen eerder ligt in het geloof in de onaantastbaarheid van de 

tradities, wat de categorie traditioneel leiderschap oplevert. Bij de derde categorie, het legaal-rationele 

leiderschap, is het de positie die men binnen het rechtssysteem bekleedt die het leiderschap voortbrengt 

(Breuilly, 2011; Vinatier 2008). We gaan even na of we Kadyrov in deze typologie kunnen onderbrengen, en 

welk ideaaltype hij in dat geval het meest zou benaderen. Door de personencultus die hij graag rond zichzelf 

opbouwt, zouden we hem misschien een charismatisch leider kunnen noemen. Hij krijgt heel wat uitzendtijd 

in de media en er worden marsen en demonstraties georganiseerd om zijn beleid te ondersteunen. Een 

poëziewedstrijd die in 2006 in Tsjetsjenië werd georganiseerd, had als thema: Ramzan – hero of our time 

(Russell, 2011a).  Zijn flamboyante levensstijl heeft een zekere aantrek op bepaalde jongeren. Toch wordt hij 

niet geheel spontaan als ‘held’ gezien en is zijn charisma ook niet bepaald op heroïsche daden gebaseerd. 

Het charismatische leiderschap was misschien meer van toepassing op zijn vader Akhmad, die als de ‘redder’ 

van Tsjetsjenië werd aanzien en waar scholen, monumenten en straten naar zijn genoemd (Falkowski, 2007). 

De tweede categorie, deze van de traditionele autoriteit, is nog minder van toepassing. Kadyrov doet wel 
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enkele pogingen om de traditionele elementen van de Tsjetsjeense cultuur, zoals bijvoorbeeld het soefi-

geloof, te beschermen, maar dit tekent zijn leiderschap niet. Hij behoort wel tot de beperkte groep wereld-

leiders die de zoon van een vorig leider zijn, maar zijn macht spruit eerder uit zijn eigen activisme voort. Bij 

de derde categorie aanbeland, kunnen we met zekerheid stellen dat Ramzan Kadyrov dankzij zijn positie in 

het systeem zo’n machtig leider kan zijn (Russell, 2011b). Als leider van de administratie van de republiek is 

hij de verbindingspersoon met Moskou en beheert hij alle subsidies die uit de federale schatkist komen. Dit 

laatste doet hij op een doordachte manier die ook andere elites niet verwaarloost en dus tevreden stelt. Hij 

is alomtegenwoordig en er gebeurt niets in Tsjetsjenië dat niet via hem verloopt. We kunnen ons echter wel 

de vraag stellen of dit een bron is voor legitimiteit, dan wel een bron voor het voeren van een schrikbewind. 

In dat laatste geval is zijn leiderschap in geen enkele van de drie categorieën onder te brengen. We zouden 

hieruit dus kunnen afleiden dat er een tekort is aan legitimiteit, iets waar een duurzaam leiderschap onver-

mijdelijk op moet steunen (Vinatier, 2008). Kortom, bij elke categorie moeten we vaststellen dat het aspect 

‘legitimiteit’ niet helemaal van toepassing is, waardoor Kadyrov niet correct onder te brengen is in deze 

Weberiaanse indeling. 

De houding van de bevolking ten aanzien van Ramzan Kadyrov is nogal ambigu, en dat heeft dan ook zo zijn 

redenen. Kadyrov is enerzijds een corrupt leider en zijn Kadyrovtsy kunnen vrijuit wrede methodes zoals 

foltering, kidnapping en moord hanteren. Iedereen in Tsjetsjenië kent wel iemand van wie de zoon of broer 

op een nacht werd opgepakt door de Tsjetsjeense politie of de veiligheidsdiensten en waar sindsdien niks 

meer van vernomen is. Ook wordt de vrijheid ingeperkt door het invoeren van islamitische wetgeving naar 

de zin van Ramzan, zoals bijvoorbeeld het verplichten tot het dragen van een hoofddoek en een verbod op 

alcoholverkoop. Anderzijds stromen dankzij hem grote hoeveelheden Russisch geld in de richting van de 

republiek wat voor een voorzichtige economische ontwikkeling en het optrekken van de levensstandaard 

heeft gezorgd. Hij kan financiële zekerheid geven door iemand van de familie werk te verschaffen of door 

voorzieningen te bouwen met gefraudeerd geld. De ‘terroristen’ worden hard aangepakt wat de alledaagse 

veiligheid voor de Tsjetsjenen heeft doen toenemen en hun imago heeft verbeterd. Tsjetsjenië is als meest 

loyale partner uit de Noordelijke Kaukasus nu niet meer de terroristenstaat die het voorgaande decennia 

was in de ogen van Rusland. Het is met andere woorden de rust en stabiliteit die hij gebracht heeft, iets wat 

voordien volledig ontbrak in de republiek, die door de bevolking werd verwelkomd. Dit bindt niet alleen de 

bevolking aan hem, maar ook het Kremlin. Kadyrov is in de ogen van Poetin de enige optie om dit te berei-

ken en te behouden. Over de duurzaamheid van de Ramzans stabiliteit hebben we het in punt 3.2, eerst 

nemen we de relatie tussen Kadyrov en het Kremlin onder de loep. 

 

3.1.2. DE MOEILIJKE VERHOUDING TUSSEN DE PRINCIPAL EN DE AGENT  

 

De principal-agent theorie ontstond in de sfeer van economie, maar we kunnen algemeen spreken van een 

relatie tussen een principal en een agent vanaf het moment dat iemand een andere partij de verantwoorde-
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lijkheid over een bepaalde taak overdraagt
3
. Het gaat dan om een soort van contract tussen één of meer 

personen, als principal, en één persoon, de agent, met een verschillend informatieniveau en elk met hun 

eigenbelang (Jensen & Meckling, 1976). Het gaat hier in deze paper niet om een klassieke toepassing van het 

paradigma, maar deze theorie biedt toch een kader waarbinnen we de relatie tussen Poetin en Kadyrov met 

de bijhorende moeilijkheden op een heldere manier kunnen analyseren.  

Poetin heeft zijn oog laten vallen op de Kadyrovclan als agent. De redenen daarvoor gaven we al aan onder 

puntje 2.2.2. De relatie komt beiden ten goede, zoals ook Kevin Leahy (2009) aangeeft: “Kadyrov receives 

massive subsidization from the Russian exchequer in exchange for subduing the insurgency in Chechnya, 

while Putin gets to tell the world that the rebel movement is a paper tiger and that any interested interna-

tional parties should look to deal with the ‘elected’ Kadyrov government instead.”  

Een gekend probleem in de principal-agent theorie is dat elke actor zijn eigenbelang nastreeft, en dat deze 

belangen niet altijd parallel lopen. Dit fenomeen wordt in de literatuur benoemd met de term doelincongru-

entie (Devos, 2010, p. 205). Voor Poetin is het van belang dat er relatieve rust heerst in Tsjetsjenië, dat Rus-

land militair niet opnieuw in het Tsjetsjeense moeras verzakt en dat de autonome republiek onderdeel blijft 

van de Russische Federatie zodat het Kremlin er haar invloed kan laten gelden en de baas blijft over de olie-

pijpleidingen die er lopen. Voor Kadyrov lopen die eerste twee belangen gelijk, maar voor hem is het ge-

woon een opportuniteit, gezien de huidige omstandigheden, om binnen de Russische Federatie te blijven, en 

geen doel op zich. Het derde belang van Poetin wordt dus niet door Kadyrov gedeeld. Zijn eigenbelang is om 

een zo groot mogelijke rol voor zichzelf en bij uitbreiding voor zijn Tsjetsjenië te creëren. Het lijkt dus soms 

dat de belangen van Poetin en zijn vertrouweling Kadyrov gelijk lopen, maar dat is dankzij de specifieke 

situatie en hoeft niet permanent zo te zijn.  

Een tweede probleem is het probleem van de informatie-asymmetrie. Doordat de agent zich dagelijks bezig 

houdt met wat hem is opgedragen, ontwikkelt hij een soort ‘expertise’ en bouwt hij een kennisvoorsprong 

op tegenover de principal over de dagelijkse situatie op het terrein (Devos, 2010, p. 206). Dit is ook wat er 

zich in Tsjetsjenië afspeelt. Kadyrov en de mensen rond hem hebben de administratie gemonopoliseerd. Het 

federale centrum is niet meer betrokken en krijgt zelfs geen of gebrekkige informatie over de echte stand 

van zaken in de republiek (Russell, 2011b). Het Kremlin kan enkel via incentives, zoals subsidies, trachten het 

beleid in de voor hun gewenste richting te sturen. 

In die lijn is het grootste probleem tussen Poetin en Kadyrov dat de agent te machtig geworden is. Het Krem-

lin heeft hem immers nodig om een zekere mate van stabiliteit in Tsjetsjenië te bewaren, en Kadyrov is zich 

goed bewust van deze positie. Wat gebeurt er in zo’n geval? Zolang alles blijft zoals het is, maakt het Kremlin 

zich hier niet al te druk om. De toekomst zal echter moeten uitwijzen wat er zal gebeuren als ofwel Poetin 

ofwel Kadyrov van het politieke toneel verdwijnt. Het feit dat Kadyrov de politieke scène gemonopoliseerd 

                                                                 
 

3
 Grondlegger van deze theorie is Michael Jensen. Hij ontwikkelde deze theorie voornamelijk toegepast op 

ondernemingen (Jensen & Meckling, 1976). 
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heeft zou het volgens King & Menon (2010) voor een opvolger bovendien wel eens moeilijk kunnen maken 

om de draad op te pikken, daar hij eerst nog de netwerken van Kadyrov zou moeten zien te ontmantelen. 

Niet alleen in Tsjetsjenië heeft Poetin een agent aangesteld, ook in de andere deelrepublieken in de Noorde-

lijke Kaukasus, en bij uitbreiding in alle bestuurlijke deelgebieden van de Russische Federatie. Een moeilijk-

heid die kan opduiken, naast het fenomeen van de te sterk wordende agent zoals in Tsjetsjenië, is dat er 

publiek protest ontstaat tegen de agent. Ook dit scenario heeft zich al voorgedaan in de Noordelijke Kauka-

sus
4
. Het Kremlin zit dan in nauwe schoentjes omdat men vreest dat bij het afzetten van de leider in kwestie 

er een kettingreactie ontstaat die leidt naar nog meer protest - een proces dat zichzelf voedt en kan leiden 

tot een destabilisering van de hele samenleving. Volgens Ware en Kisriev (2010, p. 208), en dit blijkt ook uit 

de feiten, heeft men het liefst een agent die een product is van de federale bureaucratie en die een geringe 

populaire basis heeft bij de lokale bevolking. Zo kan de verticale invloed worden vergroot, aangezien regio-

nale leiders die steunen op de federale bureaucratie, het in hun eigen voordeel zullen zien de controle van 

deze laatste te vergroten. Een gevaarlijke voorkeur, zo zal blijken.   

 

3.1.3. VAN NATIONALISTISCH SEPARATIST NAAR EEN ‘HIDDEN SEPARATIST’ 

 

Het nationalistische separatisme zoals dat in de jaren negentig de Tsjetsjeense bevolking naar onafhanke-

lijkheid voor hun republiek deed streven, komt tegenwoordig niet meer onder die vorm voor. Enerzijds is er 

in de periode tussen de twee oorlogen een invloed van buitenaf gekomen die de radicaal islamitische islam 

met zich mee heeft gebracht. De rebellen streden niet langer voor een seculier onafhankelijk Tsjetsjenië, 

maar voor een islamitische staat -gebaseerd op de shariawetgeving- die zich al dan niet over verschillende 

republieken uitstrekt. Dit is de reden waarom elites als de Kadyrovclan zich zijn gaan afwenden van de op-

standelingen. Zij houden vast aan het islamitische geloof dat in de streek traditioneel is, het soefisme. De 

overgang van de nationalistische opstand naar de religieus geïnspireerde jihad, komt vanaf volgend hoofd-

stuk uitvoeriger aan bod. Om dit in te dijken had Poetin dus de steun van Kadyrov en de zijnen nodig. Ander-

zijds hadden deze laatste het separatisme ook niet helemaal vaarwel gezegd. Falkowski (2007) heeft het 

over hidden separatism. Het doel is niet zozeer om een formele onafhankelijkheid binnen te halen, dan wel 

om in de praktijk onafhankelijk te zijn, vooral op economisch vlak. Formeel wordt de pro-Russische lijn on-

derschreven, maar in werkelijkheid heeft de heersende elite het niet zo voor de Russen en doen ze het om 

puur opportunistische redenen. Dat Kadyrov de Russen niet meteen een warm hart toedraagt, blijkt uit zijn 

eigen verklaringen aan Dmitri Kozak
5
. Zo verklaarde hij deze laatste ooit dat hij z’n eerste Rus doodde op z’n 

                                                                 
 

4
 Zoals het protest tegen Zyazikov in Ingoesjetië. Zie punt 7.1. voor een analyse van de aanstellingspolitiek in 

de republieken van de Noordelijke Kaukasus. 
5
 Dmitri Kozak werd in 2004 aangesteld als afgevaardigd leider over het Zuidelijk Federaal District. Dit district 

omvatte toen nog de gebieden Kabardië-Balkarië, Noord-Ossetië, Karatsjaj-Tsjerkessië, Ingoesjetië, Tsje-
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 en noemt hij zichzelf niet zozeer een pro-Rus, maar eerder iemand die Vladimir Poetin genegen is (Dun-

lop, 2012, p. 52). 

De overwinning op de Yamadaev-broers in 2008, betekende het verdwijnen van de laatste Russische veilig-

heidsagenten op Tsjetsjeense bodem
6
. Zij waren nochtans oorspronkelijk bedoeld als tegenwicht voor de 

macht van de Kadyrovclan. De tsjetsjenisatie was hiermee compleet. Het toont ook aan waarom Ware 

(2011) de idee achter de strategie als ironisch omschreef; de republiek werd onder controle van Moskou 

gebracht door de lokale elite vergaande controle en grote subsidies te geven in ruil voor hun loyauteit. Nu 

heeft Kadyrov echter dat waar men vijftien jaar voor gestreden heeft. Poetin en Kadyrov zijn elkaar dus 

tegemoet gekomen. De decentraliserende trends van onder Jeltsin werden gezamenlijk gekeerd en het 

compromis bestond eruit dat er opnieuw een centralisering kwam van de federale macht met tegelijk een 

vergaande autonomie voor het lokale bestuur. 

Over Kadyrov kunnen we dus stellen dat, hoewel hij er niet in geslaagd is Tsjetsjenië op een duurzame ma-

nier te stabiliseren, en hoewel hij gevaarlijk machtig wordt voor Rusland, er heel weinig kans is dat het 

Kremlin hem zal afzetten. Alexei Makarkin (geciteerd in Weir, 2010) stelt dat “even if Russian authorities 

wanted to make a change, there is no alternative any more. There's no one left in Chechnya but Kadyrov's 

group. The Kremlin created him, depended on him, and now they're his hostage”
 7

. Een politiek monster van 

Frankenstein, zo wordt hij ook wel eens genoemd (Dannreuther & March, 2008a, 2008b). 

 

3.2. DOEL BEREIKT, MAAR GEEN LANGETERMIJNOPLOSSING 

 

Zoals gezegd bestond de historische missie van Poetin erin het conflict in Tsjetsjenië op te lossen. In zekere 

zin heeft de tsjetsjenisatiestrategie een voor Rusland bevredigend doel bereikt. De situatie in Tsjetsjenië was 

medio de jaren 2000 niet meer te vergelijken met de situatie enkele jaren voordien, toen de oorlog er volop 

woedde. Bijlage drie illustreert hoe het aantal geweldplegingen een serieuze duik nam. De republiek had 

een zekere rust gevonden, ontwikkelde snel en was een loyale partner van Moskou. In Rusland zelf zorgde 

dit voor een afzwakking van het negatieve beeld dat men er van Tsjetsjenië had. Maar zijn dergelijke weer-

                                                                                                                                                                                                   
 

tsjenië, Dagestan, kraj Stavropol, Adygea, Astrachan, Wolgograd, Kalmukkië, Krasnodar en Rostov.  In 2010 
werd het District opgesplitst. 
6
 Ruslan, voormalig Russisch parlementslid, werd doodgeschoten in zijn wagen. Zijn broer Sulim, hoogge-

plaatst kolonel in het Russische leger en voormalig commandant van het ‘Vostok Battalion’, een Russische 
troepenmacht in Tsjetsjenië, overleefde de aanslag en was vastberaden om de moordenaars van zijn broer 
te vinden. Zijn Vostok Battalion werd echter ontbonden en hij werd overgeplaatst naar een plaats honder-
den kilometer verderop (Vinatier, 2008). 
7
 Alexei Makarkin is afgevaardigd directeur van het onafhankelijke Centrum voor Politieke Technologieën in 

Moskou. 
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spiegelingen van stabiliteit aan de oppervlakte een voldoende stevige basis om over een fundamentele sta-

biliteit te kunnen spreken?  

De successen uitten zich vooral in een economische vooruitgang en verhoging van de levensstandaard. In 

Grozny is de universiteit gerenoveerd, kwam er een nieuw ziekenhuis en opende de nieuwe luchthaven, met 

dagelijkse vluchten naar Moskou, zijn deuren. De blikvanger staat evenwel op het centrale plein van de 

hoofdstad. Daar werd een nieuwe moskee gebouwd, die zich de grootste van Europa mag noemen. Verder is 

er ook in mindere mate voorzien in huisvesting voor vluchtelingen, samen met scholen en ziekenhuizen 

(Ware, 2009). Ook de veiligheidssituatie ging erop vooruit. Er werd ingezet op de strijd tegen de rebellen en 

de wrede oorlog zoals men die gekend had rond de millenniumwisseling was voorbij. 

Er zijn een aantal factoren op te sommen die deze stabiliteitsvorming een duw in de rug konden geven. Ten 

eerste viel er een zekere oorlogsmoeheid waar te nemen bij de Tsjetsjeense bevolking. Twee oorlogen had-

den hen uitgeput en men snakte naar wat rust en vrede. Poetin liet uitschijnen dat hij de man was die hier-

voor kon zorgen, doordat hij zou inzetten op economische groei. Dit laatste wordt sinds de turbulente 

Jeltsin-jaren, waarin economische achteruitgang samen ging met maatschappelijke chaos, als een voorwaar-

de voor stabiliteit gezien. Tegelijk zorgde de harde repressie, waarbij gewapende overheidstroepen konden 

rekenen op de steun van bondgenoten zoals de Kadyrovtsy, ervoor dat de opstandelingen in bedwang wer-

den gehouden. Het geweld daalde hierdoor aanzienlijk. Verder is het ook belangrijk te zien dat de republie-

ken in de Noordelijke Kaukasus tot de armste van de Russische Federatie behoren. Het grootste deel van 

deze begrotingen is afkomstig van de federale schatkist, waaruit dankzij de hoge olieprijzen een aardig deel 

kan doorstromen naar de regio’s. Vooral Tsjetsjenië was in die tijd een grote ontvanger. Op die manier was 

Kadyrov er met behulp van Moskou toe in staat een façade in de vorm van nieuwe gebouwen op te trekken 

die de zichtbare sporen van de oorlog moest wissen en kon de levensstandaard ietwat omhoog worden 

gekrikt, wat rust brengt onder de bevolking. Een laatste factor is het succes dat men kon boeken op de re-

bellen. Hoewel het er in 2005 niet echt goed uitzag op dat vlak, met een reeks aanslagen over heel Rusland, 

had men even daarna toch geluk door enkele tegenslagen voor de opstandelingen. De moraal van deze laat-

sten zakte naar een dieptepunt nadat in 2005 Aslan Maskhadov, voormalig president en belangrijk rebellen-

leider, om het leven kwam en in 2006 Sadulaev en Basaev volgden op amper twee maand tijd. Ramzan Kady-

rov slaagde er bovendien in om een deel van de rebellen over te halen van kant te wisselen, door hen ener-

zijds te lokken met stimulansen en anderzijds druk te zetten met bedreigingen. Deze combinatie verlaagde 

merkbaar de onveiligheid in de republiek (Dannreuther & March, 2008; Taylor, 2007). 

Echter, deze factoren kunnen dan wel wat rust aan de oppervlakte brengen, ze zorgen zeker niet voor een 

fundamentele stabiliteit. Dat blijkt uit de kenmerken ervan en valt af te leiden uit de overgebleven proble-

men.  

Geweld en repressie vormen een factor die historisch gezien misschien wel vaak werd gebruikt om te zorgen 

voor stabiliteit op de lange termijn en hier dan een bepalende rol in speelde, vandaag vinden we factoren als 

democratie en een goed bestuur zo belangrijk dat we stabiliteit voortkomend uit geweld en repressie niet 
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meer zien als echt stabiel. Gewelddadige repressie en een toename van de middelen kunnen enkel opper-

vlakkige stabiliteit brengen; Taylor (2007) wijst erop dat er naast ‘orde’ ook ‘wet’ moet zijn om van een 

duurzame stabiliteit te kunnen spreken. Er moet een administratie gevormd worden die verantwoordelijk-

heid draagt en er moeten stappen worden gezet om de corruptie uit te roeien, in plaats van de stabiliteit 

erop te stoelen. Het systeem in Tsjetsjenië mist sociale legitimiteit. Het is niet gebaseerd op een sociaal 

compromis, maar op de uitbuiting van de macht door één enkele clan. Ook is het economische succes niet 

permanent, daar het vooral steunt op federale subsidies en op het afpersen van zakenlui en de bevolking. Er 

wordt niet bijgedragen aan de ontwikkeling van de industrie en er wordt geen economische activiteit onder 

de bevolking gestimuleerd
8
 (Falkowski & Marszewski, 2010). 

Men heeft kennelijk nagelaten de grondoorzaken van de problemen aan te pakken. Een indicator daarvan is 

het feit dat het geweld, hoewel dit tussen 2002 en 2006 redelijk stabiel bleef op een relatief laag niveau, 

vanaf 2007 weer in volle hevigheid oplaaide. Cornell (2012, p. 139) legde een aantal studies hierover naast 

elkaar, waardoor dit patroon zichtbaar wordt. Opvallend daarbij is de duidelijke regionale focus die het ge-

weld bij deze heropstanding heeft gekregen. Een grafiek in bijlage vier geeft hier een illustratie van. Al vanaf 

2005 was in buurrepublieken Ingoesjetië en Dagestan een toename aan geweldplegingen te voelen, een 

trend die zich vanaf 2007 nog scherper doorzette. Het bleef niet enkel bij de aangrenzende republieken; ook 

in meer westelijk gelegen republieken zoals Kabardino-Balkarië zien we vanaf 2010-2011 een verhoogde 

onrust. In 2011 werd duidelijk dat zelfs Noord-Ossetië, de relatief kalme republiek met orthodox-christelijke 

meerderheid, niet helemaal gespaard werd. Twee aanslagen gepleegd in Tsjetsjenië in 2010, tonen boven-

dien aan dat Kadyrov dan misschien toch niet zoveel controle over opstandelingen heeft als hij laat uitschij-

nen. In oktober was het parlement het doelwit voor een aanslag, terwijl twee maanden daarvoor Tsentroi, 

de thuishaven van Kadyrov, werd opgeschrikt. Ook socio-economische problemen als de torenhoge werk-

loosheidsgraad kregen geen oplossing. 

Alexeï Malashenko (2009, pp. 3-4) van Carnegie Endowment for International Peace heeft het over de insti-

tutionalisering van de instabiliteit:   

The authorities’ biggest failure had been in institutionalizing instability. Events over the course of 2009 

have  shown just how illusory the ‘political calm’ in the region really is. Intoxicated by its success in 

fighting separatism and the early results of its ‘chechenization’ policy, the kremlin woke up too late to 

what was happening in Dagestan, Ingushetia and Kabardino-Balkaria. 

 

  

                                                                 
 

8
 Er kwam wel een geleidelijke focusverschuiving waarbij men het belang van een gezonde economie ging 

inzien onder president Medvedev, maar deze brengt geen resultaat met zich mee. Meer hierover in hoofd-
stuk zeven. 
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4. ONRUST IN DE REGIO 

 

“One of Moscow’s most pressing domestic issues is that the greater its success in Chechnya, the worse its 

hold appears on the surrounding republics.” (Dannreuther & March, 2008b, p. 9)  

 

De recente jaren werd Rusland regelmatig opgeschrikt door terroristische aanslagen, die ons steeds weer 

naar de woelige situatie in de Noordelijke Kaukasus brengen. Sommige van die aanslagen komen tot in het 

hart van Rusland, zoals de aanslag in de metro van Moskou in 2010 en de deze op de Domodedovo luchtha-

ven eveneens in Moskou in 2011. Andere, grote of kleine, aanslagen vinden op bijna dagelijkse basis plaats 

in de Noord-Kaukasus.  

We verlaten Tsjetsjenië en verruimen onze blik naar de regio. De destabilisering die er plaatsvond vanaf 

midden de jaren 2000 kwam hierboven al even aan bod, maar nu bekijken we de situatie in enkele republie-

ken even van dichterbij. Achtereenvolgens komen de autonome deelrepublieken Dagestan, Ingoesjetië en 

Kabardino-Balkarië aan bod. Het zijn de republieken die de grootste destabilisatie hebben gekend en het 

meest onder invloed staan van wat in Tsjetsjenië gebeurt. Het zijn drie republieken met elk hun eigen pro-

blemen en dynamieken, die in deze vluchtige schets even worden blootgelegd. 

 

4.1. DAGESTAN SPANT DE KROON  

 

Dagestan is met zijn ligging aan de Kaspische Zee de meest oostelijke deelrepubliek van de Noordelijke Kau-

kasus. Het deelt zijn westelijke grens met Tsjetsjenië, wat ervoor zorgt dat het lot van deze republiek heel 

nauw verbonden is met wat zich daar afspeelt. Zo was een inval van Tsjetsjeense strijders in Dagestan de 

directe oorzaak van de tweede Russisch-Tsjetsjeense oorlog.  

Dagestan is de republiek die het grootste aantal verscheidene etnische groepen herbergt en die in de jaren 

negentig bleef vasthouden aan horizontale, pluralistische tradities. Lange tijd had Dagestan namelijk een 

specifieke politieke organisatie, waarbij de veertien belangrijkste etnische groepen elk een vertegenwoordi-

ger hadden in de Raad van State. Het was de enige autonome republiek met een collegiale uitvoerende 

macht, waar proportionaliteit een belangrijk concept was en waar de president niet direct verkozen werd. 

Men weerde directe verkiezingen opdat gevreesd werd dat een direct verkozen leider disproportionele 

macht zou opleveren voor een bepaalde etnische groep. Dat systeem was op vele vlakken niet zo goed en 

loste sociaaleconomische problemen niet op, maar had één groot voordeel: het zorgde voor vrede en stabili-

teit in de etnisch meest verdeelde en tegelijk ook armste republiek van de Noordelijke Kaukasus. Toch werd 

Dagestan vanaf het begin van Poetins presidentschap gepusht om over te schakelen op een presidentieel 
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systeem, als onderdeel van diens centraliseringspolitiek (Ware, 2008, 2011). Kisriev & Ware (2010, pp. 207-

209) merken op dat Dagestan destabiliseert op een moment dat de macht van het federale centrum terug-

keert. Armoede, corruptie, islamisme, werkloosheid en etniciteit zijn potentieel destabiliserende factoren 

die altijd al aanwezig waren, maar die tegen midden de jaren 2000 plots effectief de orde gingen verstoren. 

Een deel van de oorzaak voor dit laatste wordt gelegd bij de verdwijning van dit specifiek voor Dagestan 

ontworpen politieke systeem. De centraliserende inspanningen hebben ervoor gezorgd dat de lokale veilig-

heidskleppen wegvielen die de bevolking ervoor hoedden zich tot de islamitische opstand te richten (Dan-

nreuther & March, 2008b, p. 11). 

In Dagestan vinden we niet enkel een lappendeken aan etnische groepen, maar ook aan soorten van islam-

beleving. We zien echter meer dan in andere republieken dat voornamelijk twee groepen moslims, aanhan-

gers van het soefisme en aanhangers van het salafisme, tegenover elkaar staan. Dagestan herbergt namelijk 

de grootste salafistische gemeenschap van de Noord-Kaukasus, die eigen instellingen zoals scholen, mos-

keeën, media en liefdadigheidsinstellingen heeft. De autoriteiten hebben er echter geen onderscheid ge-

maakt tussen gematigde en radicale salafisten en allen over dezelfde kam geschoren. Dit heeft geleid tot de 

radicalisering van de ganse gemeenschap (International Crisis Group, 2012, pp. 9-10). Het resultaat was een 

politisering van de islam. De salafistische extremisten staan lijnrecht tegenover de traditionalisten die geli-

eerd zijn aan de autoriteiten, in een strijd die bijzonder gewelddadige vormen aanneemt. Inzet is de sociale 

invloed en de controle over de moskeeën, het centrum van het sociale leven. Yarlykapov (2012) wijst ons 

nog op een ander probleem, namelijk het feit dat de salafistische gemeenschap de laatste jaren veel van de 

intellectuelen in haar rangen, de enigen met min of meer een politiek platform, verloren is. Dit zou als een 

succes voor de veiligheidsdiensten kunnen worden gezien, maar anderzijds is met het uitroeien van de intel-

lectuelen de ideologie niet verdwenen. Integendeel, het heeft geleid tot een onsystematisch gebruik van 

geweld en tot de simplificatie van de strijd tot terreur tegen veiligheids- en machtsstructuren. Er bleven 

bovendien geen valabele gesprekspartners meer over. 

In 2005, vooral in de lente en zomer, werden de islamistische rebellen in Dagestan behoorlijk actief. Politie-

mensen werden gedood, treinen werden opgeblazen en er werden verscheidene ministers vermoord. Het 

mocht duidelijk wezen dat de politieke islam niet meer weg te denken is uit de Noordelijke Kaukasus 

(Roshchin, 2012, p.179). Sindsdien zien we Dagestan balanceren op de rand van een burgeroorlog. Onder-

huids zijn de kiemen zeker aanwezig, en de cijfers over het dagelijkse geweld zijn hallucinant. Volgens voor-

malig president van de republiek, Magomedsalam Magomedov werden er in de eerste negen maanden van 

het jaar 2012 maar liefst 225 criminele daden met een terroristische grondslag geregistreerd (Malashenko, 

2012a).  

Een analyse van Stratfor (2013) legt een link tussen het veelvuldig voorkomen van militante activiteit in 

Dagestan en de specifieke geografische en etnische kenmerken van de republiek. Door zijn ligging, deels in 

het Kaukasisch gebergte en deels grenzend aan de Kaspische zee –goed voor een combinatie van bergachti-

ge hoogvlakten en van kustvlakten- en in de nabijheid van een internationale grens, is dit gebied uiterst 

geschikt om opstandelingen te herbergen. Een element dat daar nog bij komt is het klimaat. Lange winters 
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met veel sneeuwval in de bergen zorgen voor problemen op vlak van mobiliteit en de overwegend bewolkte 

weersomstandigheden maken luchtobservaties moeilijk. De etnische verdeling zorgt er dan weer voor dat 

het moeilijk is voor de rebellen om één coherente groep te vormen, wat grote onderlinge verdeeldheid met 

zich meebrengt. Deze versplintering geeft hen echter het voordeel dat de veiligheidsdiensten het moeilijker 

hebben om de groeperingen doeltreffend aan te vallen in vergelijking met de meer coherente groeperingen 

in Tsjetsjenië. Deze combinatie aan ‘gunstige’ factoren ondersteunt het onrustige klimaat in de republiek. 

 

4.2. INGOESJETIË; DE KLEINE BUUR VAN TSJETSJENIË 

 

Ingoesjetië is de kleinste autonome deelrepubliek van Rusland en ligt ten westen van Tsjetsjenië. De bevol-

king heeft er een nauwe culturele band met die van Tsjetsjenië. Van 1936 tot 1991 vormden ze samen de 

Ingoesjisch-Tsjetsjeense republiek. In 1991 beslisten de Ingoesjetiërs in een referendum om alleen verder te 

gaan nadat Tsjetsjeens leider Dudayev de soevereiniteit uitriep (BBC News, 2011). Met de Russisch-

Tsjetsjeense oorlogen kreeg de republiek een grote stroom Tsjetsjeense vluchtelingen te verwerken, wat 

met de nodige onrust gepaard ging. 

Vanaf 2005-2006 ging de stabiliteit in Ingoesjetië er erg op achteruit, met quasi dagelijkse aanvallen op le-

den van de administratie, wetshandhavers en Russische troepen. Kleinschalige rebellenaanvallen namen nog 

in aantal toe in 2007 en 2008, waarop Rusland meer militair personeel en politiemensen in de republiek 

stationeerde. Bijlage vijf toont ons hoe deze kleine republiek in 2008 en 2009 buurrepublieken Tsjetsjenië en 

Dagestan serieus overklaste wat geweldcijfers betreft. Volgens Jim Nichol (2011, p. 7), specialist in Russische 

en Euraziatische zaken voor Congressional Resaerch Service, zien sommige observatoren Ingoesjetië evolue-

ren naar een ‘nieuw Tsjetsjenië’ of naar een ‘mini-failed-state’. Bevindingen van ‘Memorial’, een mensen-

rechtenorganisatie met basis in onder andere Tsjetsjenië, geven ook aan dat in de periode januari-april 2009 

het aantal slachtoffers er dramatisch was gestegen bij het jaar daarvoor (www.newsru.org, 2009). In mei 

2009 hebben de federale veiligheidsdiensten, met behulp van Tsjetsjeense eenheden, grootschalige aanval-

len tegen de ‘terroristen’ gelanceerd. Bovendien zorgen grensgeschillen met Tsjetsjenië er nog regelmatig 

voor spanningen.  

 

4.3. KABARDINO-BALKARIË; OF HOE DE ‘SCHONE SLAAPSTER’ TOT ONTWAKEN KWAM 

 

Daar waar Tsjetsjenië, Dagestan en Ingoesjetië volledig in het oostelijke deel van de Noordelijke Kaukasus 

liggen, is dat voor Kabardino-Balkarië niet zo eenduidig het geval. Men zou kunnen stellen dat deze autono-

me deelrepubliek tussen het westelijke en het oostelijke sub-gebied van de Noord-Kaukasus in ligt. Traditio-
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neel zijn de westelijke republieken heel wat stabieler dan hun onrustige evenknieën in het oosten. Net als op 

territoriaal vlak ligt Kabardino-Balkarië ook op het vlak van instabiliteit wat tussen de twee sub-gebieden in. 

Hoewel het er door de band stabieler is dan in voorgaande republieken, kan het er bij momenten ook on-

gemeen hard aan toe gaan
9
. In 2010 ging de republiek zelfs Tsjetsjenië voor in aantal terroristische aansla-

gen, waarmee ze een plaats in de top drie bekleedde. De situatie is er ook een stuk complexer dan in pak-

weg Tsjetsjenië, gezien er meerdere conflictlijnen door elkaar lopen. Het beeld dat meestal geschetst wordt 

van Kabardino-Balkarië is dat van een schone slaapster die tot ontwaken gekomen is (Markedonov, 2012a). 

In Kabardino-Balkarië ontstond in de jaren negentig een jamaat die zo’n veertig lokale organisaties omspan-

de, goed voor duizenden salafi-aanhangers
10

. Geleidelijk aan kwam er een radicalisering van deze gemeen-

schappen, vooral in de periode 2003-2004 toen de overheidsrepressie tegen het salafisme steeds grotere 

vormen aannam. Het is in die periode dat de jamaat zich is gaan inschrijven in de jihad (kavkazcenter.com, 

2004). In 2010 verslechterde de veiligheidssituatie exponentieel en kwam de opstand weer in volle hevig-

heid boven de oppervlakte. Na de dood van jamaat-leider Astemirov, die voorstander was van een latente 

opstand om een Russische interventie en een potentiële opdeling van de republiek te vermijden, radicali-

seerde de groepering met zijn opvolger Dzappuev, die een meer gewelddadige aanpak voorstond. De voor-

vallen verdubbelden in vergelijking met 2009 (Kuchins, Malarkey & Markedonov, 2011; International Crisis 

Group, 2012, p. 6).  

Recent zijn er enkele positieve ontwikkelingen waar te nemen. Er werden kansen gecreëerd met betrekking 

tot een beter welzijn voor de bevolking in Kabardino-Balkarië dankzij economische en sociale ontwikkeling 

en federale steun voor bedrijven. De autoriteiten doen enkele pogingen om dialoog op te starten binnen de 

gemeenschap en om conflicten over land op te lossen. Er zijn tekenen dat het zelfvertrouwen in de republiek 

aangroeit. Toch valt dit niet te overschatten. Er is een blijvend risico dat de toenemende repressieve metho-

den die gebruikt worden door de veiligheidsdiensten steeds meer jongeren aanzetten om zich bij militante 

groeperingen aan te sluiten. Ook blijvende interetnische spanningen vormen een potentiële voedingsbodem 

voor problemen. Meer en meer veranderen disputen over land van een economisch probleem tot een pro-

bleem van discriminatie (Matveeva, 2012, p. 16).   

 

                                                                 
 

9
 Bij een aanslag op de veiligheidsdiensten in de hoofdstad Nalchik in oktober 2005 kwamen 35 veiligheids-

agenten, 14 burgers en 89 aanvallers om het leven. Er vielen meer dan honderd gewonden en 36 opstande-
lingen werden opgepakt. Het was een traumatische gebeurtenis voor de bevolking (International Crisis 
Group, 2012, p.6). 
10

 Jamaats zijn groeperingen van salafistische gemeenschappen, ontworpen om een islamitische levensstijl 
te kunnen nastreven. In de meeste gevallen omvatten ze enkele dorpen. Ze zijn snel opgerezen over de 
ganse Noord-Kaukasus en bestaan in vele delen van de wereld. Het zijn in de meeste gevallen vreedzame 
organisaties, hoewel er ook meer militante exemplaren bestaan (McGregor, 2012). Volgens Sagramoso 
(2012) ondergingen de meeste een transformatie in radicale en militante zin in de jaren 2000. De verschil-
lende jamaats zijn verenigd in de idee van de juistheid van hun zaak: de jihad als middel om af te geraken 
van de corrupte lokale elite alsook van de Russische dominantie en om een islamitische staat, gebaseerd op 
sharia, te creëren.  
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5. VAN TSJETSJEENS NATIONALISME NAAR REGIONALE JIHAD 

 

Dat de nationalistisch separatistische strijd in Tsjetsjenië uitdoofde, zagen we al in deel drie. Daar werd kort 

beschreven hoe deze in twee vertakkingen verder leefde. Enerzijds het hidden separatism van de nationalis-

ten die zich afkeerden van de strijd en als leiders van de republiek werden gecoöpteerd en zo feitelijke 

bondgenoten werden van de Russische politie- en veiligheidsdiensten, met Akhmad en Ramzan Kadyrov als 

toonbeeld. Anderzijds was er een grote groep die een jihadistische strijd als enig alternatief zag. Voortaan 

streed men om een islamitische staat te creëren die eventueel de hele regio zou omspannen. Wat dus begon 

als een strijd tussen de Tsjetsjeense roep om zelfbeschikking en Ruslands claim op het recht om zijn territo-

riale integriteit te beschermen, transformeerde in een strijd die op het eerste zicht werd voortgedreven 

door ideeën gebaseerd op religie (Hughes, 2007, p. XI). In het licht van deze masterscriptie is het van  belang 

dat we de diepere oorzaken hiervoor gaan bekijken. De versnelde opkomst van de fundamentele islamiti-

sche ideologie in Tsjetsjenië, en bij uitbreiding de hele Noord-Kaukasus, moeten we situeren in de jaren 

negentig van het vorige millennium. 

 

5.1. VAN DE TSJETSJEENSE REPUBLIEK ICHKERIË
11… 

 

Na de instorting van de Sovjet-Unie in 1991, een periode die met veel instabiliteit gepaard ging, waren het 

de nationalistische ideeën die de bovenhand haalden en die voor een betere toekomst voor Tsjetsjenië zou-

den gaan zorgen. Deze verzuchtingen werden op een wrede manier bekampt in de eerste oorlog waarin 

Jeltsin dit nastreven wou elimineren. Deze traumatische ervaring, in combinatie met een groeiende breuklijn 

in het kamp van de Tsjetsjeense nationalistische strijders langs de soefi-salafi-breuklijn, werkte echter een 

radicalisering in de hand die de nationalistische ideeën naar de achtergrond deed verdwenen (Hughes, 2007, 

p. 94; Falkowski & Marszewski, 2010). Bovendien kwam er in deze periode ook geleidelijk steun en verster-

king van buitenlandse, voornamelijk Arabische, jihadisten. Een sleutelfiguur in het opleiden van Tsjetsjeense, 

maar ook Dagestaanse, strijders tot jihadistrijders is Khattab. Deze van oorsprong Saudi-Arabische guerrilla-

strijder organiseerde na de eerste oorlog verschillende trainingskampen waar zowel Tsjetsjenen, Dagestanis 

als leden van andere moslimgemeenschappen in de Russische Federatie militaire training kregen en hij zorg-

de ervoor dat buitenlandse financiering Tsjetsjenië bereikte (Roshchin, 2012, p. 174). Dit feit speelde een 

belangrijke rol in de islamisering van het Tsjetsjeense rebellen en tijdens de tweede oorlog met Rusland 

werd dit islamisme het dominante kenmerk van het verzet. Men was ontgoocheld geraakt in de mislukking 

                                                                 
 

11
 De Tsjetsjeense republiek Ichkerië was de internationaal niet-erkende Tsjetsjeense staat die ontstaan was 

na de onafhankelijkheidsverklaring van de rebellen in 1999.   
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van de onafhankelijkheidsbeweging en in de mislukking om een staat te kunnen opbouwen in de twee peri-

odes van relatieve autonomie (een eerste tussen de val van de Sovjet-Unie en de eerste oorlog en een 

tweede in de periode tussen de twee oorlogen in, namelijk van 1996-1999). Een onderhandelde oplossing 

tussen Jeltsin en Dudayev had nochtans niet zo veraf gelegen, maar de faling daarvan kan volgens Hughes 

(2007, pp. 57-62) worden verklaard door het paradigma van de botsende persoonlijkheden. Persoonlijke 

problemen tussen beide presidenten stonden een oplossing in de weg. 

Een andere reden waarom veel voormalige nationalistische separatisten zich tot de fundamentele islam 

gingen richten, kwam iets later, namelijk na het aantreden van Poetin. Het beleid dat deze laatste nastreef-

de, het tsjetsjenisatiebeleid dat in het begin van deze masterproef geschetst werd, waarin de klemtoon lag 

op centralisering, zorgde ervoor dat veel voormalige leiders van de nationalistische bewegingen nu in de 

leidende elite werden gecoöpteerd. Hierdoor verloren ze hun interesse en belang in het de jure separatisme 

en nationalisme, waardoor ze wegvielen als bondgenoten. Zonder deze zwaargewichten zou het nationalis-

me onmogelijk de problemen zoals werkloosheid, corruptie en criminaliteit kunnen oplossen, terwijl het wel 

een risico met zich meebracht voor conflicten op etnische basis. Zo kwam men dus, wat ook door Folkowski 

& Marszewski (2010) wordt beschreven, tot een situatie waarin het communisme was gefaald, het nationa-

lisme naar de achtergrond verdween en de westerse tradities niet strookten met de eigen cultuur. Het enige 

alternatief dat overbleef om iets te kunnen veranderen in Tsjetsjenië was de islam, vooral dan de salafisti-

sche versie die een fundamentele houding tegenover het geloof voorstaat gezien de andere stroming, het 

soefisme, te veel met het establishment verbonden was. In de ogen van velen kon de islam zorgen voor een 

sociale en politieke stabilisatie, gebaseerd op de shariawetgeving, en voor een sociale orde die de door 

Moskou gedomineerde instituties kon vervangen. Ook in andere delen van de wereld groeide dit geloof in 

het salafisme, niet alleen op theologisch, maar ook op politiek en economisch vlak. De jihadisten werden als 

enig mogelijk tegenwicht gezien voor de lokale regimes en als een kracht die in staat was en de wil had om 

de situatie te keren (Souleimanov, 2013). Algauw werden Tsjetsjeense leiders, zoals Dudayev, die dit isla-

misme zijn gaan omarmen, succesvol in het exporteren van deze gevoelens naar de andere gebieden. Eerst 

naar Dagestan, daarna naar de andere deelrepublieken van de Noord-Kaukasus. Dit succes werd nog aange-

scherpt door de toenemende anti-Russische gemoederen, veroorzaakt door de xenofobe houding van de 

Russische bevolking ten opzichte van de bevolking van de Kaukasus (Gammer, 2012, p. 87-89).  

 

5.2. … NAAR HET KAUKASISCH EMIRAAT 

 

Daar waar leider Maskhadov in 2003 de strijdgenoten nog opriep om geen aanvallen uit te voeren buiten 

Tsjetsjenië, was die wind op amper een jaar tijd voorgoed gekeerd. Het verzetsfront werd uitgebreid naar 

het terrein van andere autonome deelrepublieken in de Noord-Kaukasus; er werden nieuwe sectoren geves-

tigd in onder meer Ingoesjetië, Kabardino-Balkarië, Dagestan, Noord-Ossetië,… 31 oktober 2007 is de datum 

die de overgang van Tsjetsjeens separatisme naar een regionale -als onderdeel van de internationale- jihad 
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het meest belichaamt. Het is de dag waarop rebellenleider Doku Umarov terug trad als president van de 

Tsjetsjeense republiek Ichkerië en daarbij de geboorte van het Kaukasisch Emiraat aankondigde. De inscha-

keling van de ganse regio in de strijd tegen de vijanden van de islam was nu officieel. Het doel was om een 

staat te creëren die verschillende delen van de Noord-Kaukasus omvat en die onafhankelijk is van Moskou - 

met een politieke orde gebaseerd op de sharia. Het verspreiden van de terreurdaden over de naburige re-

publieken kan onder meer worden gezien in het licht van de verzwakking van het islamistische verzet door 

de tweede oorlog en door de contraterrorisme maatregelen van de Russische overheid in samenwerking 

met de Tsjetsjeense elite. De opstandelingen hadden hierdoor nood aan steun en konden hierbij rekenen op 

het materiële en menselijke potentieel van de naburige republieken. Ook daar was immers een groeiende 

onvrede onder de jeugd waar te nemen en het beleid van de lokale elites kreeg er eveneens een hoog anti-

islamistisch gehalte. Doelwitten van de aanslagen zijn vooral veiligheidsdiensten, regeringsambtenaren en 

traditionele geestelijken. In 2011 zijn in totaal meer dan 750 veiligheidsmensen, opstandelingen en burgers 

gedood en op z’n minst 628 mensen raakten gewond dat jaar. De redenen voor het geweld zijn complex. 

Enkele elementen die een rol spelen, zijn de corrupte leidende elites, de slechte economische omstandighe-

den, werkloosheid onder de jongeren en de afwezigheid van kanalen voor politieke expressie. Hoe deze 

aparte factoren leidden tot een grootschalige islamistische opstand, komt in een volgend hoofdstuk aan bod 

(International Crisis Group, 2012; Sagramoso, 2007; Souleimanov, 2013). 

 

5.3. DE INTERNATIONALE CONTEXT 

 

“We are an inseparable part of the Islamic Ummah… Today our brothers are fighting in Afghanistan, Iraq, 

Somalia and Palestine… Those who attack Muslims are our common enemies; our enemy is not only Russia, 

but all those who conduct war against Islam and against Muslims.” Fragment uit boodschap van rebellenlei-

der Doku Umarov in oktober 2007 (2007, geciteerd in Sagramoso, 2012, p. 589).  

 

Het nationalisme had de Tsjetsjeense separatisten dus teleurgesteld in de jaren negentig. Tegelijk zien we in 

datzelfde decennium de opkomst van een nieuwe golf van revolutionair terrorisme, namelijk het jihadi-

terrorisme. De opkomst van zo’n nieuwe golf wordt algemeen gekenmerkt door het bestaan van allerlei 

lokale groeperingen, die elk hun eigen strijd voeren omwille van lokale problemen, verzuchtingen en drei-

ging, en die zich verbonden voelen met andere lokale organisaties wereldwijd die hetzelfde gevoel van ver-

drukking kennen. Zo gaan ze zich inschakelen in een veel ruimere strijd, die een ideologische lading over zich 

gespannen krijgt. In de jaren negentig werden de Tsjetsjeense separatisten één van de kleine islamitische 

strijdorganisaties die zich vanuit lokale ontevredenheid aansloten bij de internationale strijd tegen de vijan-

den van de islam. De inspiratie voor de overgang van nationalisme naar jihad die we zonet bespraken, werd 

dus vanop de internationale scene aangereikt. Toch blijft de eigen problematiek de hoofdinzet van de strijd. 
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De woorden van rebellenleider Doku Umarov hierboven geciteerd, moeten dan ook met een stevige korrel 

zout worden genomen. Ze werden immers niet vertaald in directe hulp aan andere jihadistische organisaties 

of in een aanval tegen westerse of niet-Russische doelwitten (Sagramoso, 2012).   

De terrorismegolf bereikte haar hoogtepunt rond de millenniumwisseling. Al-Qaeda was naar voren getre-

den als overkoepelende organisatie die de krachten bundelde en de lokale groepen coördineerde. De bewe-

ging beschikte niet over bijzonder veel middelen, maar als voorhoede probeerde ze de massa in beweging te 

krijgen met enkele spectaculaire acties. Zo spreekt de aanslag van 11 september 2001 op de WTC-torens in 

New York vandaag nog steeds tot ieders verbeelding. Ook enkele andere aanslagen, zoals deze in Madrid in 

2004 en in de Londense metro in 2005,  deden het westen het angstzweet uitbreken. Met het bestrijden van 

deze organisatie kwam ook de golf van het jihadi-terrorisme in een uitloopfase terecht. De lokale groeperin-

gen verloren hun onderlinge coördinatie en waren weer op zichzelf aangewezen voor het uitvoeren van 

acties (Coolsaet, 2012, pp. 426-433).   

Deze internationale context leverde Poetin dan weer een uitermate handig beleidskader op om harde con-

traterrorismemaatregelen te kunnen ontplooien. Geen enkele gelegenheid bleef onbenut om de Tsjetsjeen-

se opstandelingen te demoniseren. Zo werden in 1999 alle Russische media opgedragen om de Tsjetsjeense 

oppositie als ‘terroristen’ te benoemen. De gebeurtenissen van 9/11 en de komst van de internationale war 

on terror speelden een dankbare rol in deze retorische strategie van Poetin. De aanslagen op Amerikaanse 

bodem in 2001 kwamen bovendien net op het goede moment, gezien in april van dat jaar voor het eerst 

sinds de start van de tweede oorlog het aantal mensen dat tegen Poetins Tsjetsjenië-beleid gekant was 

(46.4%) het percentage dat pro was (42.8%) had overstegen (Russell, 2005). Deze trend kon zo snel en ge-

makkelijk worden gekeerd. Wat we zien is dus dat Poetin de problemen in de zuidelijkste regio van het land 

framet als zijnde een veiligheidsprobleem dat te maken heeft met een dreiging van de internationale jihad. 

Dit is een toepassing van ‘securitisering’, waarvoor we een definitie aangereikt krijgen door Buzan et al 

(1998, geciteerd in Ditrych & Souleimanov, 2008, p. 1200), namelijk “the framing of a certain issue as an 

existential threat to the referent of security and legitimising extraordinary means to tackle the issue”.  Er 

werd de indruk gegeven dat ook Poetin zich op een frontlinie van de war on terror bevond. Acties zoals de 

gijzeling van het  Dubrovka theater in Moskou in 2002 en de gijzeling van de school in Beslan (Noord-

Ossetië), versterkten nog de anti-Tsjetsjeense gevoelens in Rusland en de overtuiging, ook in het Westen, 

dat men met internationaal terrorisme te maken had. Rusland streed niet tegen een volk maar tegen terro-

risten. Dit is dan ook de reden dat er zo weinig druk en kritiek kwam op Poetin vanuit het buitenland, in een 

periode van verhoogde samenwerking tussen Rusland en het westen waarin Amerika Rusland nodig had 

voor inlichtingen en samenwerking in het kader van de oorlog in Afghanistan. Premier Tony Blair van het 

Verenigd Koninkrijk trok zelfs parallellen tussen de bombardementen van september 1999 die de aanleiding 

gaven voor de tweede oorlogscampagne in Tsjetsjenië en de aanslagen van 9/11. Met Blair en Amerikaans 

president Bush achter zich kon Poetin volop de kaart van de strijd tegen het terrorisme trekken (Russell, 

2005; Cornel, 2012, p. 138).   
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Harde contraterrorisme maatregelen waren het gevolg. In de legertop bulkte het van vooroordelen, waar-

door lagere rangen het gevoel kregen dat alle acties tegen Tsjetsjenen -ook deze die niet gerechtvaardigd 

konden worden- ongestraft bleven. Russische en Westerse media werden netjes buiten de conflictzone 

gehouden. Samen met de tsjetsjenisatiestrategie moest dit repressieve contraterrorisme beleid instaan voor 

het ‘oplossen’ van de problemen in Tsjetsjenië en de Noord-Kaukasus. Poetin creëerde op die manier echter 

een self-fullfilling prophecy en stond zo zelf het vredesproces in de weg. Russell vraagt zich af of we niet 

evengoed kunnen spreken van Ruslands war ‘of’ terror in plaats van war ‘on’ terror (Russell, 2005).  
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6. RADICALISERING: OORZAKEN EN KENMERKEN 

 

Het doel van deze masterscriptie ligt erin de oorzaak van de plotse destabilisering in de Noord-Kaukasus te 

onderzoeken, inclusief den rol van het Russische beleid hierin. Nu we Poetins stabiliseringsbeleid in Tsje-

tsjenië, als mede het dubieuze resultaat ervan, onder de loep hebben genomen en schetsten hoe het Tsje-

tsjeens nationalistische streven opging in een ruimere jihadi-strijd, staan we even stil bij de radicalisering die 

met dit laatste proces gepaard gaat. We menen dat radicalisering een belangrijke element kan zijn in een 

situatie van instabiliteit. Daartoe willen we weten wat radicalisering precies inhoudt, waarom het plaats-

vindt en hoe het kan leiden tot destabilisering. In het volgende deel kijken we wat de impact van het Russi-

sche beleid op dit proces was. Zo komen we dicht bij een antwoord op de gestelde onderzoeksvraag.  

 

6.1. DEFINIËRING  

 

Radicalisering is steeds vaker het onderwerp van wetenschappelijk onderzoek, maar een algemeen gedeelde 

definitie is niet meteen voor handen. Staun en Veldhuis (2009, p. 4) hebben het over “the active pursuit or 

acceptance of far-reaching changes in society, which may or may not constitute a danger to democracy and 

may or may not involve the threat of or use of violence to attain the stated goals”. Ze maken een onder-

scheid tussen gewelddadige en geweldloze radicalisering. Naast de meer algemene definitie hierboven 

weergegeven, geven ze voor gewelddadige radicalisering een meer specifieke definitie mee, namelijk “radi-

calisation, where emphasis is put on the active pursuit or acceptance of the use of violence to attain the 

stated goal” (Staun & Veldhuis, 2009, p. 4).  Het is echter niet altijd duidelijk waar de lijn tussen beide vor-

men dient getrokken te worden. In een rapport van de Expertgroep van de Europese Commissie inzake 

gewelddadige radicalisering (Alonso et al., 2008, p. 5) wijst men erop dat “some authors and experts refer 

now to violent radicalisation as a path that inherently involves concrete violent behavior while others qualify 

the mere acceptance of certain ideas which condone or justify violence as an indicator of violent radicalisa-

tion”.  

Algemeen gezien is het proces van radicalisering een “uitermate gradueel proces, zonder duidelijk begin- of 

eindpunt”, aldus Staun en Veldhuis (2009, p. 6). Het is een persoonlijke ontwikkeling die op gang wordt 

gezet door een combinatie aan factoren en die een drastische verandering in de attitude en van het gedrag 

inhoudt. Bovendien beklemtonen ze dat, hoewel de kloof tussen radicalisering en terrorisme niet erg groot 

is, dit toch twee erg verschillende begrippen zijn. Coolsaet (2008, p. 220) verwoordt dit kernachtig met het 

adagium dat “iedere terrorist radicaal is, maar niet iedere radicaal een terrorist wordt”. Radicaal zijn is op 

zich niet onwettig, en is de geschiedenis zelfs al vaak ten goede gekomen. Om bijvoorbeeld de brug te slaan 

tussen de ancien-régimestaten en de huidige democratische staten, is het nuttig gebleken enkele geradicali-
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seerde individuen in de rangen te hebben die bereid waren over te gaan tot al dan niet legale actie. Radicali-

sering kán echter wel een tussenstap zijn op weg naar terrorisme, maar hoeft dat in de meeste gevallen niet 

te zijn.  

Om dit laatste te verduidelijken, dienen we eerst en vooral een nieuwe indeling te maken -een indeling aan-

gegeven door Coolsaet (2008, p. 222-223)- tussen twee soorten radicalisering, namelijk in religieuze of in 

politieke zin. Dit zijn twee heel erg verschillende processen, waarbij het eerste te maken heeft met de zoek-

tocht naar identiteit en met een gevoel van onzekerheid, waarbij men het geloof en de godsdienst gaat 

gebruiken als reddingsboei. Politieke radicalisering heeft daarentegen te maken met gevoelens van onrecht 

en vernedering. Men is verontwaardigd en woedend omwille van de huidige omstandigheden, en maakt 

daardoor een radicalisering door. Godsdienst kan daarbij echter wel gebruikt worden als ideologische dres-

sing, waardoor in de samenleving niet iedereen het onderscheid tussen politieke en religieuze radicalisering 

kan (of wil) zien. Deze politieke radicalisering kan in enkele gevallen overgaan tot extremisme, en in nog 

zeldzamere gevallen tot terrorisme. Religieuze radicalisering echter is op dat vlak minder gevaarlijk en zal 

hoogstens uitmonden in orthodoxie met als meest extreme uitkomst culturele ghettovorming.  

Over religieuze radicalisering in de Noord-Kaukasus wordt in deze paper niet uitgeweid. Deze kadert immers 

niet in de onderzoeksvraag omdat ze niet leidt tot geweldplegingen. Het is het proces van politieke radicali-

sering in Tsjetsjenië en bij uitbreiding in de Noord-Kaukasus dat het regelmatig voorkomen van terroristische 

aanvallen en dus de destabilisering kan verklaren en dat bijgevolg van belang is in het kader van onze centra-

le onderzoeksvraag. Politieke radicalisering gebeurt uiteraard niet zomaar, er is immers een voedingsbodem 

voor nodig. Wie verontwaardigd is wegens een gevoel dat men onrecht aangedaan wordt, heeft de eerste 

stap naar radicalisering gezet. Deze gevoelens van verontwaardiging zijn heel sterk aanwezig in de betref-

fende regio. Contraterrorismemaatregelen zorgen er voor grote spanning en het bewind van de lokale elites 

laat geen millimeter bewegingsruimte aan opposanten. Dat men zich richt tot de islam, en meer bepaald het 

salafisme met inschakeling in de globale jihad, is enkel en alleen omdat dit het enige alternatief is voor zij die 

actief willen participeren in het leven in hun gemeenschappen en de wereld rondom zich willen veranderen. 

De islam biedt met andere woorden het enige antwoord voor jonge mensen die het gevoel hebben dat de 

samenleving verziekt is en die gefrustreerd zijn omwille van de slechte functioneren van de overheidsinstitu-

ties. Ze zijn op zoek naar politieke participatie en naar mogelijkheden om in verbinding te komen met gelijk-

gezinde groepen over de hele wereld (Matveeva, 2012, p. 12). 
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6.2. OORZAKEN VAN POLITIEKE RADICALISERING 

 

“We are losing our young generation, some of us head for the forest, the other half dies fighting those who 

went to the forest
12

. Thus, we lose our people, we don’t know how to stop it, and this worries us a lot”. Uit 

focusgroep met universiteitsstudenten in Nazran, Ingoesjetië (Matveeva, 2012, p. 13). 

 

Verschillende studies geven een waaier aan oorzaken voor radicalisering aan. Sommige auteurs leggen meer 

klemtoon op het individu, anderen hechten meer belang aan de omgevingsfactoren. Staun en Veldhuis inte-

greren beide in hun studie waarin een nieuw model (‘A Root Cause Model of Radicalisation’) wordt voorge-

steld, waarbij de oorzaken worden verdeeld over twee niveaus: het macroniveau en het microniveau. Ver-

trekpunt hier is het ingebedde individu. Dit geeft aan dat radicalisering volgens dit model een individueel 

proces is dat enkel kan begrepen worden in relatie tot de sociale omgeving van het individu. Op het macro-

niveau vinden we dan oorzaken als slechte integratie, internationale relaties, armoede en globalisering en 

modernisering terug. De factoren op het microniveau worden nog eens opgedeeld in twee groepen; name-

lijk in sociale factoren en in individuele factoren. In de eerste groep brengt men factoren als zelfcategorise-

ring en sociale identiteit, sociale interacties en groepsprocessen, en relatieve deprivatie onder. De individue-

le factoren zijn persoonlijke karakteristieken, persoonlijke ervaringen en radicalisering als een strategische 

keuze. Een dergelijk model is zeker waardevol, maar zoals hierboven werd aangegeven, willen wij ons in 

deze paper specifiek focussen op de oorzaken van politieke radicalisering, waarbij de identiteit van het indi-

vidu niet zozeer van belang is, maar eerder het onrecht dat men wordt aangedaan. Daarom grijpen we terug 

naar het onderscheid van Coolsaet in religieuze en politieke radicalisering en hanteren we ook de ‘precondi-

ties’ die hij aan politieke radicalisering verbindt. Deze vier precondities zijn onrecht, uitsluiting, vernedering 

en een gevoel van wij-tegen-zij. 

Onrecht. Individuen of groepen kunnen onrecht ervaren wanneer niet iedereen binnen de samenle-

ving een gelijke behandeling krijgt en bepaalde groepen rechten worden ontzegd. In de Noord-

Kaukasus wordt er een loopje genomen met mensenrechten zoals het recht op vrijheid van me-

ningsuiting en verlopen verkiezingen er niet correct. Overheidsstructuren worden in de greep ge-

houden door corrupte clanstructuren. Bovendien is er economische ongelijkheid en krijgt niet ie-

dereen de kans op een waardige job. Wat de perceptie van onrecht nog vergroot, is het feit dat vei-

ligheidsagenten of politiemensen niet echt aan de rechtspraak onderhevig zijn en de wettelijke lij-

nen soms ver kunnen overschrijden. Zo arresteert men soms familieleden van mogelijke opstande-

                                                                 
 

12
 ‘Heading for/going to the forest’ is een eufemisme dat in de regio gebruikt wordt om aan te geven dat 

iemand zich aangesloten heeft bij een militante rebellenbeweging. 
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lingen om op die manier meer te weten te komen over de verdachte. Een vruchtbare bodem voor 

de perceptie van onrecht met andere woorden. 

Uitsluiting. In een samenleving voelen sommige groepen of individuen zich bedreigd omdat ze geen 

deel kunnen uitmaken van de veranderingsprocessen waaraan een maatschappij continu onderhe-

vig is. Ze hebben het gevoel er geen grip op te hebben en al zeker niet te kunnen helpen sturen. Zo 

worden ze losgelaten door de samenleving en worden ze een groep outsiders aan de zijlijn. In de 

Noord-Kaukasus stonden de separatisten aan de kant toe te kijken hoe het politieke leven in de re-

publieken in handen werd gegeven van welbepaalde Moskou-gezinde elites. Opposanten hebben 

sindsdien geen enkele bewegingsruimte en deelnemen aan het politieke leven is zo goed als onmo-

gelijk voor wie niet tot de juiste clan behoort. Publiek protest is evenmin een optie, daar men leeft 

met de angst dat dit je in een gevaarlijke situatie kan brengen waarin zelfs het eigen leven op het 

spel staat. 

Vernedering. Vernedering komt voor bij een gevoel van minderwaardigheid dat veroorzaakt wordt 

door de omstandigheden of door de daden van anderen. Vaak brengt een dergelijke situatie frus-

traties met zich mee. Zo herbergen opstandelingen in de Noord-Kaukasus frustraties omwille van 

het feit dat men moet leven onder het juk van de lokale vertrouwelingen die carte blanche krijgen 

binnen de wensen  van Moskou.  

Wij-tegen-zij. Wanneer aan bovenstaande precondities min of meer samen wordt voldaan, worden 

bepaalde groepen en individuen naar elkaar toegedreven door de kracht van hun ontevredenheid. 

De gelijkenissen binnen deze groepen worden daarbij uitvergroot, evenals de kenmerken die hen 

onderscheiden van de ‘andere’. In de Noord-Kaukasus kunnen we een polarisering vaststellen tus-

sen zij die omwille van de bovenstaande precondities een gevoel van ontevredenheid meedragen, 

en zij die autoriteit kunnen uitoefenen of ermee sympathiseren. 

Algemeen zijn dus de grootste oorzaken van de radicalisering de harde repressieve maatregelen die een 

vicieuze cirkel van geweld oproepen en het feit dat opposanten geen politieke expressiemiddelen ter be-

schikking hebben. Daar komt nog bij dat dit alles zich afspeelt tegen een socio-economische achtergrond, 

met armoede en werkloosheid als grootste problemen, die deze gevoelens nog aanscherpt. De internationa-

le context die in vorig hoofdstuk aan bod kwam, waarbij we zagen dat dit proces bij verschillende moslim-

groepen wereldwijd tegelijk voor kwam, gaf deze evolutie nog extra wind in de zeilen. De republieken ver-

schillen onderling in de klemtoon die op bepaalde factoren worden gelegd. Zo zal in Dagestan de religieuze 

intolerantie van de veiligheidsdiensten een grote rol spelen, daar waar in Ingoesjetië en Kabardino-Balkarië 

het eerder het tekort aan politieke expressiemogelijkheden is dat de opstandelingen drijft (Kuchins, Malar-

key & Markedonov, 2011, p. 13).  

Matveeva (2012, p. 11), die een onderzoek uitvoerde in de Noord-Kaukasus aan de hand van focusgroep- en 

diepte-interviews met zowel de bevolking van de betrokken republieken als met experts, ziet in dezelfde lijn 

dat de algemene ontevredenheid voortkomt uit onrecht, corruptie, oneerlijkheid van de officiële instellin-
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gen, de onmogelijkheid om aan een waardige job te geraken, maar ook aan een tekort aan ideeën en initia-

tief om hier iets aan te veranderen. Daarbij komt nog dat men vast zit in een netwerk van patronage en 

familiebanden, wat soms een hinderpaal kan zijn omdat men hier niet gemakkelijk kan en durft tegenin te 

gaan. Zij ziet na haar onderzoek het feit dat er weinig kansen zijn op promotie, samen met de zoektocht naar 

een meer uitdagend en waardig leven dan ook als de redenen voor het zich aansluiten bij radicale organisa-

ties. Ook Alexeï Malashenko (2012a) ziet dat de bevolking in de regio met heel veel zaken ontevreden zijn. 

Daartoe behoren volgens hem onder andere de economische situatie, de groeiende economische ongelijk-

heid, de corruptie, de hoge werkloosheid en de geringe kwaliteit van het onderwijs en de medische hulp. 

Stuk voor stuk zaken die passen in het bovenstaande plaatje dus. 

Om de stap naar terrorisme te zetten, zijn naar de theorie van Coolsaet nog een aantal ‘veroorzakers’ nodig. 

Deze zijn de aanwezigheid van een voorhoede die een wervend discours ventileert, het gevoel dat er niet 

veel nodig is om een kanteling te veroorzaken in de samenleving, en een aantal groeps- en individuele dy-

namieken, zoals een vriendenkring die het individu over de streep kan trekken om inhumaan gedrag te stel-

len. Dit deel van het proces laten we echter onderbelicht in deze scriptie. 
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7. INVLOED VAN POETINS AANPAK OP DE POLITIEKE RADICALISERING  

 

In dit laatste deel van de scriptie komt de verbinding tussen hoofdstukken twee en drie, over het Russische 

beleid ter stabilisatie van Tsjetsjenië, en hoofdstuk vier tot en met zes, over groeiende instabiliteit in de 

Noord-Kaukasus, tot stand. Heeft Poetins politiek mee geleid tot de politieke radicalisering en daarmee de 

destabilisering in de regio, en op welke manier? De elementen van het beleid die in dit onderzoekslicht van 

belang zijn, zijn achtereenvolgens de aanstellingspolitiek in al zijn facetten, de oprichting van het Federaal 

District Noordelijke Kaukasus met Alexander Khloponin aan het hoofd als uiting van een nieuwe beleidsfocus 

op economische ontwikkeling, de regionale ambitie van Ramzan Kadyrov en het contraterrorismebeleid. 

  

7.1. AANSTELLINGSPOLITIEK: DE KEUZE VAN HET KREMLIN 

 

AANSTELLINGSPOLITIEK IN TSJETSJENIË 

 

In deel één kwam de aanstelling van de Kadyrovclan in Tsjetsjenië al aan bod. We zagen dat in het jaar 2000 

Tsjetsjeens president Aslan Maskhadov opzij werd geschoven ten voordele van Akhmad Kadyrov. Maskha-

dov was nochtans een gematigd president die erop aandrong om met de Russen rond de tafel te gaan zitten. 

Was net dat niet de ultieme weg naar een vredevolle oplossing geweest?  

Wie was Aslan Maskhadov en waar stond hij voor? Tijdens de eerste Russisch-Tsjetsjeense oorlog van 1994-

1996 was hij de leider van de nationalistische opstandelingen. Hij was ondertekenaar van het vredesakkoord 

van Khasyavurt waarmee een einde kwam aan de oorlog. In 1997 won hij de verkiezingen in Tsjetsjenië en 

werd hij president. Observatoren van de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE) 

hebben bij die stembusgang geen onregelmatigheden opgemerkt. In de Weberiaanse typologie van het 

leiderschap was hij dus zowel een charismatisch leider, door zijn verdiensten als aanvoerder van de Tsje-

tsjeense troepen in de eerste oorlog tegen Rusland, alsook een legaal-rationeel leider, daar hij de legitieme 

winnaar was van de verkiezingen in 1997. Voor Maskhadov moest de islam een belangrijke rol spelen in het 

politieke leven van een onafhankelijke staat Tsjetsjenië, hoewel hij ook wel te vinden bleek te zijn voor enke-

le seculiere structuren binnen de staat. Nadat hij als president was afgezet, werd hij opnieuw rebellenleider. 

Maskhadov werd in 2005 gedood in Tsjetsjenië tijdens een operatie van de Russische veiligheidsdiensten. 

Een maand voordien had hij alle rebellen nog opgeroepen om een bestand na te leven. Hij werd opgevolgd 

als rebellenleider door Sadulayev, die veel meer belang hechtte aan de islamitische factor. Eerder dan een 

politiek activist was hij een religieus en ideologisch leider. Bij zijn aantreden stelde hij een eigen politiek en 

religieus plan voor. Dat pleitte onder meer voor de versterking van de islamitische ideologie, ten koste van 
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het nationalistische vrijheidsstreven, en het in lijn brengen van de Tsjetsjeense moraliteit met de Sharia. 

Verder wilde hij de samenwerking tussen de verschillende islamistische bewegingen in de Kaukasus verste-

vigen en de rebellie over de ganse Noord-Kaukasus verspreiden. Westerse waarden moesten worden ver-

worpen en de belangrijkste prioriteit, nog belangrijker dan het bekampen van Moskou, was de strijd tegen 

de corrupte lokale besturen (Falkowski, 2007, p. 42). Het is dus vooral onder de opvolgers van Maskhadov, 

met name Sadulayev en Umarov, dat de islamitische oppositie zich over de regio heeft verspreid en dat de 

band met de Tsjetsjeense nationalistische zaak is verbroken. 

Falkowski (2007, pp. 52-53) geeft aan dat ten gevolge van de tsjetsjenisatie twee groepen die tevoren een 

grote rol speelden in het politieke leven van Tsjetsjenië, aan de kant zijn geschoven. De eerste groep is deze 

waarin we Maskhadov kunnen situeren, namelijk de nationalistische activisten die streefden naar een onaf-

hankelijke Tsjetsjeense staat. Na de start van de tweede Russische campagne in de republiek, begrepen ze 

dat onafhankelijkheid onbereikbaarder dan ooit was en riepen daarom op tot vredesonderhandelingen met 

het Kremlin. Dit federale machtscentrum wees de onderhandelingsvoorstellen van de nationalistische acti-

visten echter af en beperkte hun invloed op het politieke leven. Daartoe werd de macht van Kadyrov ver-

sterkt en werden dergelijke activisten uit de weg geruimd. De andere groep die werd gepasseerd, waren de 

traditionele pro-Russen. Ze pasten niet in de strategie van Poetin en werden aan de kant geschoven. De 

redenen die Poetin aangaf waarom men niet met Maskhadov en de zijnen rond de tafel ging zitten, waren 

onder andere gebaseerd op beweringen dat Maskhadov een terrorist was. Bovendien was hij er in de perio-

de van autonomie van 1996-1999 niet in geslaagd om een duurzame staat op te bouwen -anarchie en chaos 

waren het gevolg- en had hij als rebellenleider geen controle over alle opstandelingen, hij had immers het 

drama in Beslan niet kunnen vermijden (Hill, Lieven, 2005).  

Anatol Lieven, verbonden aan Carnegie Endowment for International Peace, en Fiona Hill (2005) oordelen 

dat tsjetsjenisatie niet perse een slechte beleidsoptie was, maar dat men ze verkeerd heeft uitgewerkt. Men 

had ervoor moeten zorgen dat aan de hand van deze beleidsstrategie zo veel mogelijk Tsjetsjenen betrokken 

werden in het politieke leven en dat een maximum aantal zich samen kantte tegen de extremisten. Wat we 

nu echter zien is dat het merendeel van de Tsjetsjenen vervreemd is van de leidende elite en dat mensen uit 

wanhoop de extremisten vervoegen. Voorspellen hoe de zaken zouden zijn gelopen had Poetin de kaart van 

onderhandelingen met Maskhadov getrokken en als deze laatste nog steeds in leven was geweest, ligt niet 

binnen onze mogelijkheden. Wel is zeker dat door het afzetten van deze president de overgrote meerder-

heid van de Tsjetsjenen vervreemd werd van de leidende elite, wat de spiraal aan precondities voor onte-

vredenheid tot ontwikkeling bracht.  

De gevolgen van de aanstelling van de Kadyrovclan kwamen hierboven al aan bod (deel 3.1): Kadyrov zit 

stevig in het zadel en kan, gesteund door Poetin, min of meer doen met de republiek wat hij wil. Onder punt 

7.3. gaan we even kijken of die ambitie van de flamboyante leider ook buiten de grenzen van Tsjetsjenië 

reikt. Wil hij de republiek tot het machtscentrum van de regio maken? 
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DE AANDUIDING VAN LEIDERS IN DE ANDERE REPUBLIEKEN 

 

Anna Matveeva (2012, p. 7) onderscheidt twee categorieën waarin volgens haar de meeste van de in de 

Noord-Kaukasus aangestelde leiders kunnen worden ondergebracht. Enerzijds ziet ze een groep met achter-

grond in de veiligheidsdiensten en met een lange staat van dienst ergens in de Russische Federatie, ander-

zijds zijn er de economische vernieuwers.  

Voor een voorbeeld van een aanstelling waarbij voor iemand uit de federale veiligheidsdiensten werd geop-

teerd, gaan we naar Ingoesjetië in het jaar 2001. Daar werd de door het volk gekozen en geliefde president 

Ruslan Aushev, die zijn kritiek op de brutale werkwijze van Rusland in Tsjetsjenië niet wegstak, door Poetin 

afgezet. In de plaats benoemde hij de bureaucraat Murat Zyazikov, een duistere FSB-kolonel. Deze had geen 

lokale basis en was helemaal afhankelijk van de federale veiligheidsdiensten. Daar waar Aushev steeds had 

weten te vermijden dat de republiek in het oorlogsbad werd getrokken door enerzijds de Tsjetsjeense sepa-

ratisten en anderzijds de Russische generaals, paste Zyazikov gewoon de veiligheidstactieken toe die men in 

Tsjetsjenië gebruikte. Dit resulteerde in een radicalisering van de Ingoesjetische jongeren. Tegen 2003 ver-

dwenen jonge mannen aan een onrustwekkend hoog tempo, waarbij de ontvoeringen soms zelfs openlijk 

werden uitgevoerd door mensen verbonden aan de overheid. Dit was, samen met de armoede en aanhou-

dende corruptie, brandstof voor het gewelddadige islamistische verzet (Ditrych & Souleimanov, 2008; Ware, 

2011). Toch leek het Poetin er enkel om te doen dat Zyazikov loyaal bleef aan het gezag van Moskou, be-

langrijker dan wat zich in de republiek afspeelde; een halsstarrige focus op loyauteit. De kroniek van deze 

aanstelling toont ons hoe Poetin in Ingoesjetië het verzet een extra voedingsbodem gaf.  

Bij de keuze voor de volgende president voor Ingoesjetië werd in dezelfde lijn als bij de eerste aanstelling 

gekozen voor iemand met een militaire achtergrond en met een verleden bij de militaire inlichtingendien-

sten: Yunus-bek Yevkurov. De militante aanvallen op overheidsmensen waren in snel tempo toegenomen 

onder het brutale, zwakke en corrupte regime van Zyazikov. De oppositie die hem weg wilde, was gegroeid 

tot 80%, en algemeen klonk de roep tot de terugkeer van Aushev. Aushev had zich echter te openlijk tegen 

beleidskeuzes van Poetin gekant, zodat een terugkeer van deze geen optie kon zijn. Het nog langer behou-

den van Zyazikov was echter evenmin een optie gezien het fel aangroeiende protest. Dat men in 2008 met 

Yunus-bek Yevkurov weer koos voor iemand uit de federale bureaucratie moest duidelijk maken dat men 

hier niet moest rekenen op eenzelfde graad van autonomie als Kadyrov in Tsjetsjenië. Tegen die tijd waren 

aanvallen en aanslagen in Ingoesjetië en Dagestan bijna dagelijkse kost geworden. Ook Yevkurov raakte 

zwaargewond bij een aanslag (Ware, 2011). 

In Kabardino-Balkarië vinden we een voorbeeld van hoe Poetin opteerde voor een economische hervormer. 

Hij hoopte om zo een nieuwe economische wind te laten waaien en het ondernemingsklimaat aantrekkelij-

ker te maken, terwijl hij tevens redeneerde dat personen die al een eigen fortuin bijeen gewonnen hadden, 

zich niet meer tot corruptie zouden laten verleiden. In 2005 plaatste hij daarom Arsen Kanokov, een zaken-

man uit Moskou, aan het hoofd van de republiek. Kanokov kon de economische cijfers inderdaad wat om-
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hoog trekken, maar verwaarloosde daarbij wel enkele sectoren, zoals de land- en mijnbouw, die cruciaal 

waren voor de bevolking.  

Vas’kov (2010) heeft onderzoek gedaan naar de politieke machtscentra en elites in de Noord-Kaukasus, en 

ziet Kanokov samen met Kadyrov op kop staan als het gaat om politieke invloed. Macht van de regionale 

leiders is voornamelijk gebaseerd op de controle over de uitvoerende macht en het parlement, en daartoe is 

de band die men heeft met de verschillende elites van groot belang. Kadyrov en Kanokov hebben meer in-

vloed over deze elites dan andere leiders, maar bereikten die op een geheel andere manier. Kadyrov be-

hoort tot een invloedrijke clan, die dankzij het tsjetsjenisatieproces alle troeven aangeboden kreeg om de 

macht uit te oefenen en dit wist uit te spelen naar welbehagen van de andere elites. Deze waren immers 

afhankelijk van deze Kadyrovclan, die alle Russische financiering in handen kreeg. In Kabardino-Balkarië 

daarentegen heeft men een zachte overgang kunnen maken tussen het oude regime en dat van Kanokov, 

waardoor enkele elementen en machthebbers hieruit konden worden overgenomen. Dit zorgde voor een 

geconsolideerde elite waarover Kanokov relatief gemakkelijk de macht kan behouden. 

In Dagestan werd in 2006 Magomedali Magomedov, een restant uit het oude politieke systeem, vervangen 

door Mukhu Aliev. Dit was op zich een goeie keuze, waarbij Poetin gepusht werd door Dmitri Kozak en zich 

liet inspireren door de fouten die gemaakt waren met de aanstelling van Zyazikov in Ingoesjetië. Latynina, 

een Russische journaliste gespecialiseerd in de Noordelijke Kaukasus noemt Aliev, in een stuk van John Dun-

lop (2012, p. 58) over de goeie kwaliteiten van Dmitri Kozak, “a in general very rational man”. Aliev werd 

gezien als iemand die de bureaucratie zou opruimen, enkele corrupte mensen zou afzetten en de problemen 

zou aanpakken. De verwachtingen waren echter zo hoog gespannen, dat ze leidden tot een populair protest. 

Zonder waarschuwing en geheel onverwacht werden deze hardhandig onderdrukt. Het was het begin van 

een spiraal van beleidsmatige blunders waarin Aliev zowel de burgers als Moskou van zich vervreemde. Hij 

werd dan ook niet herbenoemd na zijn eerste termijn. Wat we bij deze aanstelling dus zien, is hoe de legiti-

miteit van een noch slechte noch onpopulaire leider na coöptatie door Moskou onderuit kan worden ge-

haald. 

Net als in Tsjetsjenië werd als opvolger van Aliev de zoon van een voormalige president aangesteld als leider 

- in het geval van Dagestan werd dit de econoom Magomedsalam Magomedov, zoon van Magomedali Ma-

gomedov. Men zou kunnen oordelen dat we zo een derde categorie leiders krijgen, een categorie met de 

dynastieke lijn als kenmerk. De verschillen tussen de Kadyrov-lijn en de Magomedov-lijn blijven echter groot. 

Magomedsalam Magomedov kunnen we eerder in de categorie van de economische hervormers plaatsen, 

daar waar Ramzan Kadyrov helemaal buiten elke categorie valt. Hij heeft zelfs geen wortels in de Sovjet of 

Russische elite. Bovendien heeft Kadyrov ook een pak meer vrijheid op de internationale scène dan Mago-

medov. In januari 2013 werd deze laatste vervangen door Ramazan Abdulatipov (Dzutsev, 2013a). Het is nog 

niet helemaal duidelijk welke standpunten deze zal innemen, alsook niet wat de reden was voor het vertrek 

van Magomedsalam Magomedov. Was het uit vrije wil of werd hij gedwongen door Poetin? En als hij werd 

gedwongen, was dit dan als afstraffing of als erkenning voor zijn inspanning? Voor elke speculatie zijn ver-

kondigers te vinden maar wat vast staat, is dat de situatie met betrekking tot geweld, corruptie en mensen-
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rechtenschendingen er in Dagestan de laatste jaren niet bepaald op vooruit is gegaan. Malashenko ziet deze 

wissel in het licht van de aankomende Olympische Winterspelen die in de Kaukasus worden gehouden. Ab-

dulatipov zou iets beslister optreden in de strijd tegen het extremisme, die voor Poetin prioritair is met het 

oog op die Winterspelen (Malashenko, 2013). 

 

DEELCONCLUSIE: CENTRALISERING ONTNEEMT DE  ZUURSTOF IN DE KAUKASUS 

 

Als rode draad doorheen dit punt, zagen we dat Moskou in de Noord-Kaukasus de federale controle heel 

strak tracht te houden. Er is een grote mate van centralisering, wat zich weerspiegelt in de manier waarop 

het lokale leiderschap is georganiseerd. Men leert wel uit fouten en men beseft gaandeweg dat de aanpak 

moet evolueren, waarna men voorzichtig de weg van de economische ontwikkeling is ingeslagen door enke-

le economische hervormers aan te stellen. Toch blijft de centralisering -waar men geen afscheid lijkt van te 

kunnen nemen- als een schaduw boven alle beleidsbeslissingen hangen. In dezelfde lijn begeeft Poetin zich 

op glad ijs door blijkbaar loyauteit aan Moskou belangrijker te vinden dan de effectiviteit en het draagvlak 

van het leiderschap. Een voorbeeld zagen we met de aanstelling -en vooral het niet tijdig afzetten- van Zya-

zikov in Ingoesjetië. Dit is een gevaarlijke prioriteit in een situatie waarin men met een islamistische opstand 

wordt geconfronteerd (Dannreuther & March, 2008a). 

De macht is dus geconcentreerd in handen van wie door Moskou wordt aangeduid. Daarbij wordt het belang 

van politieke expressiemiddelen voor het volk volledig verwaarloosd. Ook hoeven leiders geen verantwoor-

ding af te leggen aan hun burgers en speelt de loyauteit van een leider ten opzichte van het Kremlin de be-

langrijkste rol in de beoordeling van het leiderschap. Deze manier van werken zorgt er zelfs voor dat degelij-

ke leiders die door het volk worden gedragen, zoals Aliev in Dagestan, toch hun legitimiteit verliezen door-

heen hun leiderschap. Dit is een gevaarlijke situatie die politieke oppositie, een noodzakelijk goed in een 

stabiele democratie, helemaal uitsluit. De enig mogelijke oppositie is dus illegitiem, en de enige oppositie die 

in de Noord-Kaukasus een kans maakt om iets te veranderen, is deze van het islamistische extremisme. Zo 

speelt het Kremlin zelf in de kaarten van de opstandelingen, in plaats van een politieke orde die door de 

brede samenleving wordt gedragen een kans te geven. 

 

7.2 DE KOMST VAN KHLOPONIN IN HET LICHT VAN EEN VERSCHUIVENDE BELEIDSFOCUS 

 

Er heeft zich, voornamelijk tijdens het presidentschap van Medvedev, een geleidelijke kanteling voorgedaan 

in de aanpak van het Kremlin met betrekking tot de Noordelijke Kaukasus. De focus verschoof van een ster-

ke nadruk op ‘veiligheid’ naar de idee dat er misschien wat meer moest worden ingezet op economische 

ontwikkeling. Een feit dat deze wijziging illustreert is de oprichting van het Federaal District Noord-Kaukasus 
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en de aanstelling van Alexander Khloponin als federaal afgevaardigde aan het hoofd van dit nieuwe district. 

Dit nieuws werd door Medvedev aangekondigd op 19 januari 2010. Khloponin werd tegelijk ook benoemd 

tot vicepremier, wat hem in een uitzonderlijke situatie bracht die hem als federaal gezant in de Noord-

Kaukasus aan het presidentieel gezag bindt, terwijl hij als vicepremier ondergeschikt is aan de premier, toen 

nog Vladimir Poetin. Dit moest hem in staat stellen om socio-economische projecten te combineren met de 

strijd tegen het extremisme en om een bureaucratisch tegenwicht te vormen voor Kadyrov, die meer en 

meer regionale assertiviteit toonde. De afsplitsing van het Federaal District Noord-Kaukasus uit het Zuidelij-

ke Federaal District weerspiegelt het verschil tussen de relatief kalme westelijke republieken en de oostelijke 

republieken waar geweld alomtegenwoordig was en waar meer weerstand werd geboden tegen het centrale 

gezag. Men wou een poging doen het overwaaien van dit geweld tegen te houden (Sakwa, 2011; Ware, 

2011). Momenteel wordt er gespeculeerd dat Khloponin ook nog eens aan het hoofd zou komen te staan 

van de raad van bestuur van de North Caucasus Resorts Company eind mei 2013. Op de site van de organisa-

tie wordt dit project als volgt ingeleid: 

The project of development of a tourism cluster in the North Caucasian Federal District, Krasnodar Region 

and the Republic of Adygeya (hereinafter — the Project) is one of the top-priority strategic government 

projects of the Russian Federation. It is aimed at promoting integrated and sustainable development, re-

gional economic growth, and improving social and economic situation through the creation and devel-

opment of tourism industry combining mountain ski and balneal facilities. The Project provides for devel-

opment of one of the world’s largest mountain ski clusters comprising the following all-season tourist and 

recreational resorts: Lagonaki (Krasnodar Region and Republic of Adygeya), Arkhyz (Republic of Karachay-

Cherkessia), Elbrus-Bezengi (Republic of Kabardino-Balkaria), Mamison (Republic of North Ossetia-Alania), 

Matlas (Republic of Dagestan), Tsori and Armkhi (Republic of Ingushetia) (www.ncrc.ru, 2013). 

Een functie als hoofd van de raad van bestuur van dit project, dat tot doel heeft het toerisme in de regio aan 

te zwengelen om zo de economie tot ontwikkeling te brengen, zou dus complementair zijn met de huidige 

opdracht. Het ligt ook in de lijn met de neiging van het Kremlin om hard in te zetten op centralisering als het 

op de Noord-Kaukasus aankomt, Khloponin is immers een etnische Rus zonder connectie met de Noord-

Kaukasus. Maar heeft de aanstelling van Alexander Khloponin de economische ontwikkeling in de regio ef-

fectief een duwtje in de rug kunnen geven? In een analyse van Valery Dzutsev (2013b), verbonden aan The 

Jamestown Foundation, lezen we dat de nieuwe strategie van het Kremlin nog maar weinig heeft opgele-

verd. In oktober 2010 heeft Khloponin een strategie voorgesteld waarin hij mikt op de creatie van 400 000 

nieuwe jobs en een jaarlijkse economische groei van 7.7%, maar daar is nog niet erg veel van in huis geko-

men. Er wordt vooral ingezet op het aantrekken van investeringen, maar investeren in een explosieve regio 

is niet iets waar er veel belangstelling voor is. In juli 2010 werd in Kabardino-Balkarië nog een waterkracht-

centrale opgeblazen, wat aantoont dat zelfs industriële installaties niet veilig zijn (The New York Times, 

2010). Een tweede reden waarom de aanstelling van Khloponin weinig soelaas bracht, is een toepassing van 

de conclusie die we na het vorige punt over de aanstellingspolitiek in de regio konden maken. Ook hier 

speelt de centralisering de kwaliteit van het beleid immers parten. Alexeï Malashenko (aangehaald in von 
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Twickel, 2012), verklaarde in The Moscow Times dat Khloponin absoluut geen effect heeft op de situatie. 

Daarvoor blijven de touwtjes te stevig in handen van Moskou.  

Het werk dat Khloponin kon verrichten in de Noord-Kaukasus was dus slechts een druppel op een hete plaat. 

Hoewel de aanstelling van Khloponin het vernieuwende engagement van het Kremlin naar regionale eco-

nomische ontwikkeling toe weerspiegelde, was dit zoals gezegd niet voldoende. De verklaring is tweeledig.  

Khloponin mist door zijn top-down aanstelling een populaire basis in de Noord-Kaukasus, zoals wel meer van 

de door het Kremlin aangestelde leiders, en heeft ondanks zijn positie toch geen macht over de regionale 

leiders. Zijn bewegingsvrijheid wordt bovendien net als bij deze laatste beperkt door het federale niveau. De 

lokale economie blijft ondertussen nog steeds in een diepe slaap en de sociale onrust blijft hoog. In feite is 

wat we hier zien een moeilijk vraagstuk over wat nu precies oorzaak en wat gevolg is. Moet men niet, om 

het investeringsklimaat gezond te maken en om economische ontwikkeling te genereren, eerst de politieke 

problemen die aan de grondslag van de economische moeilijkheden liggen, oplossen? Zolang er corruptie is, 

zal elke economische ontwikkeling immers de ongelijkheidskloof enkel maar vergroten. Ook Sergei 

Markedonov (2012b, p. 105) stelt dat “when the politics of the region are as unstable as they are, socio-

economic conditions matter, but while unquestionably important, they do not play a determining role”. 

 

7.3. RAMZAN KADYROV, TSJETSJEENS PRESIDENT MET REGIONALE AMBITIE? 

 

In Tsjetsjenië heeft Ramzan Kadyrov vrij spel gekregen. Hij is voor het Kremlin immers de enige garantie op 

een zekere vorm van stabiliteit, zoals eerder al aan bod kwam. Wat we echter zien is dat hij, door het feit dat 

hij zich kan verzekeren van zijn positie, enorm veel macht in eigen handen kan verzamelen. Laat hij deze ook 

buiten de Tsjetsjeense grenzen voelen en draagt dit bij tot de destabilisering van de regio?  

De aanstelling van Khloponin door Medvedev had volgens Russell (2011a) ook nog een andere doelstelling 

dan degene die we hierboven weergegeven, namelijk het op een onrechtstreekse manier proberen die on-

gebreidelde ambitie van Ramzan Kadyrov ietwat in de dijken. Russell beschrijft Kadyrov immers als een man 

met een missie, die voor zichzelf een historische bestemming als bouwheer van de Tsjetsjeense natie wegge-

legd ziet. Hoewel Tsjetsjenië geen onafhankelijke staat is, handelt hij er wel naar en hij wordt zelfs, zowel 

binnenlands als internationaal, als een staatshoofd aanzien. Vergelijken we dit met de buurrepublieken, met 

eenzelfde officiële status en dezelfde problemen als Tsjetsjenië, dan zien we dat zij lang niet dezelfde inter-

nationale status en bewegingsvrijheid genieten. Volgens Alexei Mukhin (aangehaald in Weir, 2010), direc-

teur van het onafhankelijke Center for Political Information te Moskou, claimde Kadyrov dat Tsjetsjenië het 

beste voorbeeld was voor alle republieken in de regio. Hij beschreef zichzelf als de ‘jonge vader van zijn 

natie’, en verzekerde het Kremlin dat hij elke vierkante meter in Tsjetsjenië controleert. Onderzoek (Media-

index) toonde –weinig verrassend- in januari 2013 aan hij de meest in de media vernoemde regionale leider 
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uit de Noord-Kaukasus is. Als alle federale entiteiten in rekening worden gebracht, behaalt hij nog steeds 

een plaats in de top drie (Vestnik Kavkaza, 2013).  

Volgende -op zich niet zo belangrijke- gebeurtenis toont aan dat de assertiviteit van Kadyrov effect heeft. In 

2010 stelde hij voor dat men een federale wet zou uitvaardigen waardoor de regionale leiders allen dezelfde 

titel zouden krijgen en niet meer als ‘president’ zouden kunnen worden aangesproken. Als reden gaf hij aan 

dat er maar één president is, en dat is deze in het Kremlin. Dat zijn voorstel meteen bijval kon oogsten van 

verschillende leiders uit de Noord-Kaukasus, zoals deze van Ingoesjetië, Dagestan, Kabardino-Balkarië, Ka-

ratsjaj-Tsjerkessië en Adygea, toont aan dat hij een sterke invloed uitoefent. Geen van hen durft het aan 

hem voor het hoofd te stoten (von Twickel, 2012).   

Hoe vertaalt die assertieve ambitie zich in het dagelijkse leven? Vooral Ingoesjetië en Dagestan, de buurre-

publieken van Tsjetsjenië, voelen de hete adem van Kadyrov in hun nek. Dit heeft twee oorzaken. Ten eerste 

heeft dit te maken met een algemeen sentiment binnen Tsjetsjenië. Volgens Dannreuther en March (2008a) 

geloven de Tsjetsjenen sterk in de legitimiteit van een groter Tsjetsjenië, dat deze twee extra republieken 

zou omvatten. De eerste republiek deelt een gemeenschappelijke verleden en bijhorende cultuur met Tsje-

tsjenië, deze laatste biedt een uitweg naar de Kaspische Zee en herbergt een vergelijkbare moslimgemeen-

schap, zij het in nog grotere getale en onderling nog meer verdeeld. Ten tweede treden vele problemen op 

doordat de landen elkaars buren zijn. Daarbij durft Kadyrov soms wel eens de dominante partij te spelen. 

Een recent incident dat dit laatste illustreert, is het grensdispuut tussen Tsjetsjenië en Ingoesjetië over de 

regio Sunzha Raion. Kadyrov heeft immers, samen met het Tsjetsjeense parlement, de wet die de grenzen 

van deze regio bepaalt, eenzijdig geamendeerd. Het gebied Sunzha Raion werd bij de splitsing van de geza-

menlijke republiek in 1992 over Ingoesjetië en Tsjetsjenië verdeeld. In maart 2003 gaf een akkoord tussen 

Akhmad Kadyrov en Murat Zyazikov twee steden uit het gebied aan Tsjetsjenië. De rest was voor Ingoesje-

tië. Ramzan Kadyrov oordeelt nu, anno 2013, dat Sunzha Raion historisch gezien altijd al toebehoorde aan 

Tsjetsjenië en voerde daarbij een aanpassing van de wet door (Radio Free Europe/Radio Liberty, 2013).  Het 

is al sinds augustus 2012 dat de relatie tussen Kadyrov en Ingoesjetisch president Yevkurov onder druk staat. 

Kadyrov beschuldigde Ingoesjetië ervan te ver op te rukken op Tsjetsjeens grondgebied. Hij riep daarbij op 

om een duidelijke administratieve grens op te stellen tussen beide republieken. Deze uitlatingen kwamen er 

nadat er enkele weken voordien wederzijdse beschuldigingen waren gekomen over hoeveel elke partij zich 

inzette voor het verhinderen van militante aanslagen buiten de eigen grenzen. Daarbij had Kadyrov 

Yevkurov niet in staat genoemd om de orde in zijn republiek te herstellen en ermee gedreigd om het in zijn 

plaats te doen. Daarbij beschuldigde hij Ingoesjetië er ook nog van steeds meer Tsjetsjeens grondgebied in 

te palmen. De territoriale tegeneisen die hij stelde, namen echter tot 75% van het Ingoesjetische grondge-

bied in beslag en zou dit daarbij in twee snijden. Khloponin is tussenbeide gekomen om de woorden van 

Kadyrov wat te temperen, een voorzichtige poging van Moskou om diens assertiviteit wat te drukken (Radio 

Free Europe/Radio Liberty, 2012a; Radio Free Europe/Radio Liberty, 2012b).  
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Aast Kadyrov op een inlijving van of op een hereniging met Ingoesjetië? Een uitspraak van 17 mei 2009 geeft 

in elk geval weer dat hij niet nalaat zijn invloed er te laten gelden: “we have agreed that we will fight against 

the militants together, regardless of which territory they are in... I have waited long for this day”. Denktanks 

gaven Kadyrov naar aanleiding van deze uitspraak de volgende beschrijving mee: "a clear aspirant for lea-

dership of the whole North Caucasus" (aangehaald in Dzutsev, 2009). Formeel sprak hij zich echter uit tegen 

de idee van een hereniging en in een interview waarvan in The Telegraph (2009) verslag werd uitgebracht, 

ontkrachtte hij suggesties dat hij zijn verantwoordelijkheden over de ganse Noord-Kaukasus zou willen uit-

breiden. In datzelfde interview ontkende hij echter ook dat hij nog een tweede termijn als president zou 

aangaan in 2011, wat in tussentijd door de feiten is achterhaald en wat ons vragen doet rijzen bij het geloof 

dat we aan zijn woorden kunnen hechten. In de periode waarin Yevkurov niet kon deelnemen aan het poli-

tieke leven wegens de zware verwondingen die hij opliep bij de moordaanslag in 2009, leek Kadyrov die kans 

vooral te benutten om op militair vlak en in de strijd tegen de opstandelingen zijn invloed over de republiek 

te laten gelden. Het Kremlin hield hem hier niet in tegen (Leahy, 2009; Malashenko, 2009, p. 6). 

Ook met Dagestan houdt Kadyrov er geen rimpelloze relatie op na. Doorheen de geschiedenis kenden de 

buurrepublieken al af en toe een conflict. De terugkeer van de Tsjetsjenen na hun deportatie onder Stalin 

bracht bijvoorbeeld enkele landdisputen met zich mee. Ook na de Sovjetperiode werden er, ondanks dat de 

meeste energie en aandacht naar de nationalistische strijd tegen Rusland ging, enkele Tsjetsjeense claims op 

Dagestaans grondgebied gemaakt. Midden maart 2012 vond een reusachtige ontplooiing van Tsjetsjeens 

militair personeel in Dagestan plaats. Toenmalig president van Dagestan Magomedsalam Magomedov verk-

laarde hierover: “[this] enable us to maintain law and order and fight terrorism and extremism more effi-

ciently” (aangehaald in Souleimanov,  2012, p. 68). Toch kan deze handeling vragen en wantrouwen doen 

oprijzen naar de werkelijke doelstelling. Het is niet de eerste keer dat er Tsjetsjeense militaire activiteit 

plaatsvindt op Dagestaanse bodem. Nadat Kadyrov de verantwoordelijkheid kreeg over de strijd tegen de 

opstandelingen, en hij zijn Kadyrovtsy hierbij op wrede manier te werk liet gaan, verlegden vele rebellen hun 

basis naar Dagestan. Dit gaf Kadyrov een aanleiding om zijn invloed naar Dagestan te kunnen uitbreiden 

onder het voorwendsel van de strijd tegen het gewelddadige verzet. Deze inmenging leidde soms tot de 

ondermijning van de Dagestaanse autoriteit, waarbij de territoriale grenzen nu en dan zonder overleg wer-

den overschreden voor militaire activiteit (Ehrmann & Souleimanov, 2012). 

Beperkt deze invloed en assertiviteit zich tot de dichte buren of laat deze zich ook voelen in republieken 

waarmee het niet rechtstreeks een grens deelt, zoals Noord-Ossetië en Kabardino-Balkarië? Deze laatste 

republiek mocht als eerste een officieel bezoek van Ramzan Kadyrov ontvangen na zijn aanstelling tot presi-

dent in 2007. Volgens Andrei Smirnov (2007) van The Jamestown Foundation moeten we dit echter niet 

meteen zien als een poging om zijn politieke invloed te verspreiden, maar moeten we eerder focussen op de 

propagandistische doelstelling van het bezoek. In dat geval wou hij dus enkel de bevolking van Kabardino-

Balkarië bedaren. Hij wilde hiermee ook een signaal geven aan de rebellen, die zich in die periode meer en 

meer over de hele regio aan het organiseren waren. Doku Umarov moest zo erop gewezen worden dat niet 

hij, maar Kadyrov, de echte leider van Tsjetsjenië en, bij uitbreiding, van de regio is. Kanokov, de leider van 
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Kabardino-Balkarië, werd tegelijk verzekerd dat hij op Kadyrov kan rekenen om de onrust in de Noord-

Kaukasus onder controle te houden. Hij tracht zich dus vooral te profileren als een goede en sterke leider. 

 

DEELCONCLUSIE: KADYROV ALS REGIONAAL VOORBEELD IN DE STRIJD TEGEN DE REBELLEN 

 

Ramzan Kadyrov laat de spierballen in de regio vooral rollen ten opzichte van de buren, en vooral als het 

kadert in de strijd tegen het extremisme. Naarmate republieken geografisch verder gelegen zijn, is de inten-

siteit van de invloed van Kadyrov er ook minder. Met Ingoesjetië gaat dit vooral om grensproblemen, met 

Dagestan is dit meer verbonden met de operatie tegen de islamistische opstandelingen –hoewel beide pro-

blemen bij beide republieken voor komen. Door de harde repressie binnen Tsjetsjenië verleggen vele rebel-

len hun basis naar de buurrepublieken, waardoor Kadyrov zichzelf soms het recht toe-eigent de lokale auto-

riteit te schenden. Een openlijk plan om het leiderschap over de hele regio op zich te nemen is er niet, al wil 

hij zich wel profileren als belangrijkste en vooral beste leider van de Noord-Kaukasus. Daarbij daagt hij ande-

re leiders uit zijn voorbeeld te volgen en hard op te treden tegen opstandelingen, met de dreiging anders 

zelf tussen te komen. En dat dit harde optreden de spiraal naar de radicalisering een handje toesteekt, is het 

onderwerp van de volgende paragraaf. 

 

7.4. HARD OF ZACHT CONTRATERRORISMEBELEID?  

 

“Radical Islam is like a spring – the more you press down on it, the stronger and more sudden the reaction 

is” (Malashenko, 2012b). 

 

Hahn (2012, pp. 44-45) ziet de laatste jaren een belangrijke opkomst van soft power-maatregelen in het 

beleid van Rusland ten aanzien van de Noord-Kaukasus. Het is nog steeds een samenspel tussen de zoge-

naamde wortel en de stok, maar de wortel wint aan belang. Wij treden Hahn hier niet in bij. De elementen 

die hij opsomt om de positieve evolutie in het contraterrorismebeleid te staven, zijn ons inziens weinig 

doorslaggevend en illustreren eerder het feit dat deze positieve evolutie niet kan opwegen tegen het belang 

van het gebruik van repressieve maatregelen. Een eerste punt dat hij aangeeft, is dat men heeft ingezet op 

een betere verzameling en verspreiding van inlichtingen en werkt aan een betere samenwerking tussen het 

federale en regionale niveau. Dit punt is echter maar positief als het ook effectief gebruikt wordt voor het 

uitvoeren van een soft power-aanpak, waar minder aanwijzingen voor zijn. Verder wijst hij op “the removal 

from office of the oldest, longest-serving, and most odious of the North Caucasus republics’ presidents, with 

the exception of Chechnya’s Ramzan Kadyrov and Ingushetia’s Murat Zyazikov” (Hahn, 2012, pp. 44-45). Laat 

deze twee presidenten nu net de slechtste aanstellingen zijn die, vooral door het feit dat ze niet (tijdig) wer-



41 
 

den vervangen, de islamistische opstand het meest hebben gevoed, zoals we onder punt 7.1 zagen. De der-

de maatregel die hij noemt zien wij dan ook als enige geslaagde soft power-maatregel, namelijk het bij mo-

menten verschaffen van amnestie aan opstandelingen. Overkoepelend wijst Hahn ook nog op de focusver-

schuiving van ‘veiligheid’ naar ‘ontwikkeling’ die wij hierboven ook aan bod lieten komen, maar waarvan wij 

oordeelden dat ze, de goede intenties ten spijt, haar effect heeft gemist. De klemtoon bleef te veel op cen-

tralisering liggen en de politieke problemen in de regio maakten het onmogelijk om een aantrekkelijk inves-

teringsklimaat te creëren. We zoomen hier dus in op het effect van de harde maatregelen. 

Het Kremlin besliste dat met de terroristen niet kon onderhandeld worden. De tactiek waar men in de plaats 

voor opteerde, was het trachten te doden van alle verdachte terroristen. Ook familie wordt niet gespaard. 

Verwanten van verdachte opstandelingen worden vaak lastiggevallen, vastgehouden of zelfs fysiek toegeta-

keld.  

Het geweld komt van beide kanten met een vergelijkbare intensiteit. Kenmerkend voor het Tsjetsjeense 

terrorisme in het vorige decennium was het gebruik maken van gijzelnemingen, het inzetten van vrouwelijke 

zelfmoordterroristen en het kiezen van soft targets, zoals scholen, treinen en ziekenhuizen (Scheinin, 2011). 

Een voorbeeld van zo’n typische terreurdaad is de gijzeling van het Dubrovka theater in Moskou in oktober 

2002. Deze werd uitgevoerd door Black Widows, jonge moslimvrouwen die tijdens één van de twee oorlo-

gen tegen Rusland weduwe waren geworden. Het is hun wraak die hen tot deze daad leidde. Aan deze gijze-

ling werd een eind gemaakt toen de Russische soldaten een mysterieus verdovingsgas naar binnen spoten. 

Bij deze reddingsactie kwamen niet enkel gijzelnemers maar ook 130 gijzelaars om het leven. Vandaag is het 

terrorisme echter niet meer iets typisch Tsjetsjeens en manifesteert het zich over de regio voornamelijk in 

relatief kleinschalige maar talrijke aanslagen en moorden. 

Vele rapporten wijzen op een mensenrechtencrisis in Tsjetsjenië en de andere republieken van de Noord-

Kaukasus. Folteringen, verdwijningen, buitengerechtelijke moorden, onwettige aanhoudingen,... De uitvoer-

ders, mensen verbonden aan de overheid, kunnen handelen in een sfeer van straffeloosheid. De schendin-

gen worden niet serieus onderzocht, de daders komen niet voor het gerecht, en slachtoffers riskeren nog 

ergere misdaden te moeten ondergaan als ze ermee naar buiten komen (Scheinin, 2011).  

Zoals de uitspraak van Malashenko hierboven al aangaf, lokt een gewelddadige bestrijding van de onrust 

alleen maar meer geweldplegingen uit, wat ertoe leidt dat nog meer repressiemaatregelen moeten worden 

ingezet om het verzet de kop in te drukken. Er ontstaat met andere woorden een vicieuze cirkel. Deze zit in 

de menselijke natuur geprogrammeerd, maar komt in de Noord-Kaukasus nog veel heviger tot uiting door 

een de lokale traditie van “bloedwraak”. Het principe van bloedwraak is sterk verankerd in de Noordelijke 

Kaukasus. In de regio zijn samenlevingen vooral opgebouwd rond familie- en clanstructuren. Een persoon 

wordt binnen deze entiteiten niet als een autonome eenheid aanzien, maar als een deel van het grotere 

geheel. Er is een groot bewustzijn van een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid. Het principe van 

bloedwraak treedt in werking in het geval iemand van de gemeenschap werd vermoord, sterft aan toege-

brachte verwonding, werd verkracht of bij ernstige belediging. Het feit dat iemand zichzelf niet kan wreken, 
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wordt gezien als een teken van zwakte en schaadt de eer van de clan. Bloedwraak is dus een belangrijke 

mobiliserende en versterkende factor voor het gewelddadig verzet in de Noord-Kaukasus, doordat het er-

voor zorgt dat elke actie wordt vergeld. Het conflict verspreidt zich zo als een lopend vuur, want “if you 

insult my brother (father, son, mother, sister, grandfather, uncle or cousin)— whether or not a member of a 

jamaat is involved—I will avenge myself on you and your relatives and comrades at any cost” (Ditrych & 

Souleimanov, 2008, p. 1220).  

Het geweld begon zich over de regio te verspreiden toen de Tsjetsjeense rebellen Tsjetsjenië als basis be-

gonnen in te ruilen voor een buurrepubliek na het invoeren van de harde repressiemaatregelen. Deze repu-

blieken werden plots geconfronteerd met iets waar ze geen antwoord op hadden. Daarom keek men naar 

Tsjetsjenië als voorbeeld. Het overnemen van deze methodes bracht echter nog meer onrust met zich mee. 

Een opmerkelijk feit dat in vele studies wordt aangehaald, is dat in 2010, het jaar nadat een einde was ge-

komen aan de Russische contraterrorisme-operatie in Tsjetsjenië, de cijfers in verband met het geweld in de 

Noord-Kaukasus niet daalden maar in tegendeel de lucht in gingen. Een golf van moorden, bombardemen-

ten en zelfmoordaanslagen verspreidde zich over de naburige republieken Dagestan, Ingoesjetië en Kabardi-

no-Balkarië (King & Menon, 2010). Het einde van die contraterrorisme-operatie was er gekomen op aan-

drang van Kadyrov. Deze overtuigde Poetin ervan dat zo’n operatie overbodig was nu Tsjetsjenië was gesta-

biliseerd. Ze verhinderde de ontwikkeling van de economie en schikte potentiële investeerders af. Intuïtief 

zouden we verwachten dat het vertrek van de Russen de druk op de opstandelingen en bijgevolg diens acti-

viteit wat verlaagt. Dit vertrek kan echter gezien worden als de laatste stap in het tsjetsjenisatieproces 

waardoor nu ook het contraterrorismebeleid volledig in handen van Ramzan Kadyrov kwam, die op dat vlak 

bijzonder actief was. We zagen hierboven bijvoorbeeld ook al dat het vooral in dit beleidsgebied zijn invloed 

en assertiviteit in de buurrepublieken laat voelen. 
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8. CONCLUSIE 

 

8.1. HEEFT HET FEDERALE BELEID DE REGIONALE ISLAMISTISCHE OPSTAND GEVOED? 

 

De literatuurstudie bracht naar voren dat het antwoord op onze onderzoeksvraag positief is. Poetin heeft 

met zijn beleid enkele politieke mechanismen uitgeschakeld in de Noordelijke Kaukasus die nochtans de 

basis vormen van elk degelijk politiek systeem. Hierdoor genereerde hij onrechtstreeks gevoelens van on-

recht, vernedering, uitsluiting en van wij-tegen-zij, zodat verschillende individuen een gevaarlijke politieke 

radicalisering doormaakten. Dit legde de kiemen voor de destabilisering in de Noord-Kaukasus. Vooral de 

blinde focus op centralisering, waar het hem uiteindelijk allemaal om te doen was, heeft enkele negatieve 

gevolgen gehad. Daarnaast heeft een proces van securitisering de ontevreden bevolking alleen maar verder 

in de armen van de islamisten gedreven.  

De centraliseringsdrang zorgt er ten eerste voor dat Moskou het belangrijker vindt dat een leider loyaal is 

aan het Kremlin dan dat hij een verantwoordelijk leider is ten opzichte van de eigen bevolking. Op een goed 

blaadje staan in het Kremlin en een goede leider zijn voor de bevolking van republiek, blijken onverzoenbare 

streefdoelen te zijn. Aangezien het Kremlin ontzettend belangrijk is voor de financiering in de republieken in 

de Noord-Kaukasus alsook voor het persoonlijke lot van de leider, haalt het eerste streefdoel het bijna altijd 

van het tweede. Hierdoor verloren leiders, zoals Aliev, die hun ambtsperiode startten met een brede popu-

laire basis, na hun aanstelling geleidelijk deze legitimiteit doorheen hun presidentschap. Daarenboven wordt 

de aangestelde leiders disproportioneel veel macht in handen gegeven zodat, vooral in Tsjetsjenië, hun clan 

de elite gaat overheersen en het politieke leven kan monopoliseren. Het grootste politieke probleem in de 

Noord-Kaukasus is de afwezigheid van legale oppositie. Gezien er geen ruimte is voor politieke expressie en 

het recht op vrije meningsuiting er al even onbestaande is, kan men er geen vreedzame oppositie voeren. De 

enige vorm van oppositie die een kans maakt om iets in beweging te zetten in deze deelrepublieken, is het 

islamitisch extremisme.  

In de drang tot centralisering is men bovendien de controle over Ramzan Kadyrov verloren. Poetin sloot met 

deze laatste een contradictorisch compromis: in ruil voor onvoorwaardelijke loyauteit ten aanzien van het 

Kremlin kreeg hij een ruime mate aan autonomie. Dit laatste heeft hij handig kunnen uitspelen en maximali-

seren. Hij wil zich vooral als beste leider van de Noord-Kaukasus profileren en gebruikt zijn grensoverschrij-

dende invloed vooral in zijn contraterrorismebeleid. De situatie tussen het Kremlin en Kadyrov is complex, 

waarbij beiden elkaar nodig hebben om hun politiek in de Kaukasus voort te kunnen zetten en elkaar tegelijk 

onder druk kunnen zetten.  

De centralisering stond ook de verschuiving van een beleid met de klemtoon op ‘veiligheid’ naar een beleid 

met de klemtoon op ‘economische ontwikkeling’ in de weg. Khloponin die als leider van het nieuwe Federale 
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District Noord-Kaukasus werd aangesteld en die de economische ontwikkeling een duw in de rug moet ge-

ven, mist een populaire basis en moet te veel met de wensen van Moskou rekening houden. Bovendien is 

zijn opdracht een Herculesopdracht. In een regio waar de politieke orde een dergelijk van mate van instabili-

teit kent, is economische participatie en vooruitgang creëren quasi onmogelijk. Het installeren van een aan-

trekkelijk investeringsklimaat is er enorm moeilijk. Politieke problemen schreeuwen eerst om een oplossing. 

Een tweede nefaste trend, naast de centralisering, is de neiging tot securitisering. Poetin heeft de proble-

men in Tsjetsjenië en later in de regio altijd als een existentiële dreiging voor Rusland en zelfs de wereld 

geframed, omdat dit voor hem deuren opende om beleidskeuzes door te voeren die het federale niveau 

moesten versterken. Het principe van self-fulfilling prophecy zorgt er echter voor dat door negatieve beeld-

vorming en harde repressie van ontevreden burgers gevaarlijke militanten worden gemaakt. Het hardhandi-

ge optreden van de Russische troepen en het stimuleren van een harde aanpak bij de regionale autoriteiten 

heeft een spiraal van geweldplegingen in gang gezet. De lokale traditie van bloedwraak versnelde dit proces 

nog. Door een te hoge druk op Tsjetsjenië werd het verzet naar de buren gedreven, alwaar de autoriteiten 

bij gebrek aan beter en onder druk zich lieten inspireren door de Russisch/Tsjetsjeense methoden.  

 

8.3. HET SILHOUET VAN SOCHI EN DE TOEKOMST VAN DE NOORD-KAUKASUS 

 

Binnen enkele maanden kijkt de hele wereld naar Rusland, tijdens de Olympische Winterspelen in Sochi. 

Voor Poetin zijn deze Winterspelen van groot belang om zich als grootmacht aan de wereld te kunnen tonen 

en om te laten zien dat hij veiligheid kan garanderen in een broeierige regio als de Kaukasus (Malashenko, 

2013). De situatie is vandaag echter nog steeds heel precair in de Noordelijke Kaukasus. Wat uit deze mas-

terscriptie blijkt, is dat hij met zijn beleid om de regio stabiel te maken en om de federale controle over de 

regionale deelgebieden te consolideren, daar zelf toe heeft bijgedragen.  

De situatie in de Noordelijke Kaukasus zal zich niet uit zichzelf oplossen. De oorzaken van de ontevredenheid 

moet worden aangepakt. Daartoe zijn enkele stappen in de goede richting nodig, hoewel de af te leggen weg 

hobbelig en lang is. Eerst en vooral moet een basis worden gelegd, die moet bestaan uit respect voor de 

mensenrechten. Vrijheid van meningsuiting moet een verworven recht zijn en ook vrije en eerlijke verkiezin-

gen moeten hun ingang vinden in de Noord-Kaukasus. Ten tweede moet er ruimte worden vrij gemaakt voor 

een gezond politiek klimaat. Daarbij is het van groot belang dat oppositie een eerlijke kans kan krijgen en dat 

het Kremlin de regionale leiders toestaat een beleid te voeren op maat van de noden van hun republiek. Na 

deze stappen is er een mogelijkheid tot economische ontwikkeling. Deze is noodzakelijk om voorgaande 

stappen te consolideren. Enkel zo zal de Noord-Kaukasus een waardig bestaan vinden. 
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