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De druk op kanselier Scholz (SPD) om zware wapens aan Oekraïne te
leveren neemt toe. Politici van de coalitiepartners Groenen en FDP
uiten kritiek op zijn beleid en oppositiepartij CDU/CSU
wil wapenleveranties als het moet via de Bondsdag regelen.
De bondsregering heeft het budget voor militaire hulp aan partnerlanden
verhoogd tot 2 miljard euro, liet minister van Financiën Christian Lindner (FDP)
vrijdagavond weten. Ruim 1 miljard daarvan is bedoeld voor Oekraïne. Daarmee
kunnen de Oekraïners de wapens kopen die ze willen, citeerde de ARD een bron
uit regeringskringen. Duitsland levert vooralsnog zelf geen zware wapens als
tanks aan Oekraïne. Daarvoor zijn afspraken nodig met partnerlanden en ook
moeten de Oekraïense soldaten voor gebruik van het materieel worden opgeleid,
aldus de bondsregering.
Oekraïne heeft echter nu zware wapens nodig, benadrukte burgemeester Vitali
Klitschko van Kiev maandag in de Bild Zeitung. "Elke vertraging kost
mensenlevens. Dat moet iedereen duidelijk zijn", liet hij weten. De Oekraïense
ambassadeur in Duitsland Andrij Melnyk zei tegen Welt am Sonntag dat niet met
zijn land is overlegd welke hulp wordt geboden en dat hij ook niet weet wat de
plannen voor verdere wapenleveranties zijn. Volgens hem zijn Duitse bedrijven
bereid zware wapens te leveren, maar heeft de Duitse regering daar nog geen
toestemming voor gegeven.
Ook vanuit coalitiepartijen FDP en Groenen en vanuit de grootste oppositiepartij
CDU/CSU klinkt kritiek. Geld kan de levering van zware wapens niet vervangen,
aldus Anton Hofreiter (Bündnis 90/Die Grünen), voorzitter van de
Bondsdagcommissie voor Europese zaken. Datzelfde zei ook voorzitter van de
Bondsdag-defensiecommissie Marie-Agnes Strack-Zimmermann (FDP). Scholz moet
nu "bliksemsnel" afspraken maken met Oekraïne, vindt ze, en "zijn zwijgen breken
en uitleggen wat hij eigenlijk wil". De kanselier moet volgens haar beter
communiceren met Oekraïne, met de bondgenoten en ook met Duitsland zelf. Met
de manier waarop het nu gaat ontstaat het "beeld van een aarzelend land".
CDU-voorzitter Friedrich Merz hekelde afgelopen weekeinde de "open gevoerde
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strijd in de bondsregering" over de wapenleveranties. Die "schaadt het aanzien
van ons land in de hele wereld", aldus Merz. Johann Wadephul, vicefractievoorzitter van de CDU/CSU in de Bondsdag noemde het bieden van meer
geld "slechts een slechte aﬂeidingsmanoeuvre". Scholz moet volgens hem "kleur
bekennen". Zijn fractie overweegt anders in de Bondsdag een motie voor Duitse
wapenleveranties aan Oekraïne in te dienen, liet hij weten. Lees meer bij Der
Spiegel, ZDF Heute en Tagesschau
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