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Universitaire vredesdagen

Sedert 1981 worden jaarlijks op of omstreeks 1 maart aan verschillende
universiteiten in Nederland en Belgie universitaire vredesdagen ge-
organiseerd, d.w.z. dagen waarop activiteiten plaatsvinden rond de
problematiek van oorlog, vrede en veiligheid. Het initiatief tot het
houden van de universitaire vredesdagen werd in het midden van de
jaren zeventig genomen door de Nobelprijswinnaars McBride, De
Duve, Prigogine en Kastler met het oogmerk de discussie over de ge-
noemde onderwerpen tussen academici nieuw leven in to blazen. De
datum 1 maart werd gekozen omdat op die dag in Japan de slachtof-
fers van Hiroshima en Nagasaki worden herdacht, alsmede omdat op
1 maart 1954 de Japanse vissersboot 'Lucky Dragon' getroffen werd
door de fall-out van een waterstofbomexplosie die op een Bikini-atol
plaatsvond.

Het programma "Europa: een supermacht?" vond plaats in het kader
van de Universitaire Vredesdagen. In 1991 werden er tevens univer-
sitaire vredesdagen georganiseerd aan de universiteiten van Groningen,
Eindhoven en Enschede.





Voorwoord
Rene Kip

Het einde van de Koude Oorlog bood 'Europa' een unieke kans om de
lang gekoesterde wens van een verenigd Europa daadwerkelijk ter hand
to nemen, althans zo leek het.
De euforie over het verdwijnen van de politiek-ideologische twee-
deling kende aanvankelijk geen grenzen, maar maakte al spoedig plaats
voor twijfels en onzekerheid. De vertrouwde (bi-polaire) kaders van
de Europese veiligheidsstructuur vervaagden en de ontwikkelingen in
Midden- en Oost-Europa (economische wanorde, moeizame democra-
tiseringsprocessen en de nationaliteitenproblematiek) en recentelijk in
de Baltische republieken en het Midden-Oosten (de 'hete' Golfoorlog)
maakten duidelijk dat de weg naar een nieuwe 'ordening', zowel op
Europees als op mondiaal niveau, nog zeer lang is.

In dit verslag van de universitaire vredesdagen, die gehouden werden
op 14 en 15 maart 1991 komt deze boeiende, doch tevens gecompli-
ceerde thematiek aan de orde.
In het programma "Europa: een supermacht?" werd ingegaan op de
interne en externe aspecten van een nieuwe Europese architecluur en
stonden de (on-)mogelijkheden van de vorming van nieuwe (veilig-
heids-)structuren centraal. Het CVSE-proces liep daarbij als rode
draad door het programma. Naast de veiligheidsaspecten van het Euro-
pese eenwordingsproces kwamen tevens de economische aspecten, de
ontwikkelingssamenwerkingsaspecten en de cultuur- en soevereini-
teitsaspecten aan bod. Bovendien voegde de actualiteit (de Golfoorlog,
waarvan de gevechten een aantal weken voor het programma waren
beeindigd) een extra dimensie aan het programma toe.

Uiteraard kan een Studium Generale programma niet zonder des-
kundigen die bereid zijn om, ieder vanuit hun eigen discipline, de
thematiek to belichten. Hen geldt daarom in de eerste plaats mijn dank
voor hun boeiende en belangwekkende bijdragen aan het programma.
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Voorts wil ik op deze plaats mijn dank uitspreken aan de leden van de
Young Europeans for Security, met name Hans van den Berg (die be-
reid gevonden werd een interessant en ter zake kundig inleidend ar-
tikel to schrijven), Henriette Gerritse, Benedikte Sam en Dik Vuik,
wier spontane medewerking aan het programma en bij de samenstel-
ling van de bundel ik zeer heb gewaardeerd.
Tot slot wil ik prof. Lennart Vriens en collega Jan Weerdenburg dan-
ken voor hun bijdragen aan het programma en de laatste tevens voor
zijn begeleiding en adviezen.

Hans van den Berg
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De Conferentie voor Veiligheid en Samenwerking in
Europa (CVSE):
Het drie-dimensionale raamwerk van de Europese veiligheid.

Hans van den Berg (op persoonlijke titel)

Turbulente ontwikkelingen op het gebied van vrede en veiligheid
maken het niet eenvoudig de meest geschikte thematiek to vinden voor
de universitaire vredesdagen. Het komt mij echter voor dat de keuze
van het Bureau Studium Generale (BSG) geen betere had kunnen zijn,
namelijk de Europese veiligheid als centraal thema en hierbinnen
speciale aandacht voor de CVSE.
De ontwikkelingen in Europa zijn zo ingrijpend, op elk niveau, dat de
bespreking daarvan een noodzaak is to noemen. Het ligt derhalve voor
de hand dat de vereniging Young Europeans for Security zeer graag
heeft willen samenwerken met het Bureau Studium Generale.
Met veel genoegen heb ik dan ook de schrijfopdracht van het BSG
aanvaard, een artikel to vervaardigen omtrent het reilen en zeilen van
de CVSE in heden en verleden en dit geplaatst in het kader van de
Europese veiligheid in zijn algemeenheid.

Inleiding

De reeds genoemde noodzaak Europese ontwikkelingen to bespreken
en to overdenken is een logisch gevolg van het feit dat Europa zich in
een geheel andere situatie bevindt dan in 1975, ten tijde van de onder-
tekening van het Slot-Akkoord van Helsinki.
De Koude Oorlog van de Oost-West tegenstelling met haar ken-
merkende antagonistische militaire en economische organisaties, ge-
scheiden door het IJzeren Gordijn, was destijds heer en meester.
Nu we bijna Helsinki 11 (1992) bereikt hebben, kent Europa een geheel
andere architectuur.

De Koude Oorlog, ondermeer gekenmerkt door het automatisme dat de
USSR de zijde koos van een ieder die gekant was tegen de USA en de
bondgenoten daarvan, is inmiddels een gepasseerd station. Met de
komst van Gorbatsjov, en diens nieuwe denken van openheid en
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herstructurering, werd niet langer dit uitgesleten pad bewandeld. Zo
klonk ook binnen de Verenigde Naties niet langer automatisch bet
veto-cliche "njer". Een belangrijk keerpunt in de geschiedenis vormde
dan ook resolutie 678', waardoor de VN aan een nieuwe jeugd kon
beginnen, Bush aan de Golf-oorlog en de wereld in bet algemeen aan
initiatieven richting een nieuwe wereldorde.
Maar er gebeurde heel wat meer tussen de kille tijden van Helsinki I
en bet officieel ten grave dragen van de Koude Oorlog, zoals vast-
gelegd in bet Handvest van Parijs2 en geindiceerd in de Verklaring van
Londen3.

West-Europa heeft inmiddels een evolutie ondergaan in bet functio-
neren van haar organisaties, met name de Europese Gemeenschappen
en de West-Europese Unie.
Oost-Europa' heeft een ware revolutie ondergaan en zag een heel scala
aan organisaties verdwijnen, terwijl de fluwelen revoluties diverse
regimes van een socialistisch karakter deden veranderen in min of
meer democratische regeringen.
Middels de Duitse vereniging werd bet verdwijnen van bet IJzeren
Gordijn (Berlijnse Muur !) gesymboliseerd en daarmee bet einde van
de hegemonie van de Sovjet-Unie in Oost-Europa°.

Dialoog

Ondanks alle volledig toe to juichen en hierboven aangegeven ontwik-
kelingen, dreigt bet zo sterk veranderde Oost-Europa nu echter in een
vacuum terecht gekomen: een machts-vacuum door bet verdwijnen van
bet Warschaupact5, een economisch vacuum door bet verdwijnen van
de Comecon' en een maatschappelijk vacuum door bet verdwijnen van
bet socialisme.
Na de aanvankelijke euforie van de nieuwe verworvenheden begint de
scepsis en bet pessimisme toe to slaan, nu blijkt dat lidmaatschap van
de NAVO en de West Europese Unie (WEU) voor de Oost-Europese
landen niet direct in bet verschiet ligt. Hoewel diverse bewindslieden
aangeven dat de EG na de eeuwwisseling zou kunnen worden uit-
gebreid, worden de Oost-Europese landen voorlopig geconfronteerd
met de westerse keuze voor interne verdieping in plaats van externe

* Voor het gemak hanteer ik hier het begrip host-Europa als ver-
zamelnaam voor alle Midden- en Oost-Europese landen.
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verbreding. Daarnaast is de Europese Bank voor Wederopbouw en
Ontwikkeling7 vooralsnog een druppel op de gloeiende plaat.
Derhalve is het essentieel de dialoog met Oost-Europa gaande to
houden, als conditio sine qua non voor Europese veiligheid. Die dialoog
kon in het verleden met name plaatsvinden binnen het raamwerk van
de CVSE', hetgeen het belang ervan aantoont voor het verleden, maar
vooral ook voor de toekomst.
Oost-Europa zal het perspectief geboden moeten worden op volledige
integratie in het vrije, verenigde, en welvarende Europa van de toe-
komst. Slechts op deze wijze kan men de essentiele dialoog gaande
houden.

Wat is de CVSE ?

De CVSE-staten8 die deelnemen aan de Conferentie9 doen dit als
soevereine staten en onder omstandigheden van volledige gelijkheid,
dit laatste onderstreept door de consensusregel (instemming van alle
deelnemers) en de dagelijkse wisseling van voorzitters op alfabetische
volgorde.

De onderwerpen die behoren tot de competentie van de CVSE, ook wel
de zogenaamde manden genoemd, bestaan uit 3 dimensies:

1. Aangelegenheden betreffende de veiligheid in Europa.
Il. Samenwerking op het gebied van de economie, wetenschap

en technologie, en het milieu.
111. Samenwerking op humanitair en ander gebied."

De Slotakte van Helsinki uit 1975 was geen eindpunt, maar een punt
van vertrek.

Overigens is (ere wie ere toekomt) het idee an sich afkomstig van het
Warschaupact (via de Verklaring van Boekarest uit 1966) waarop de
NAVO uiteindelijk (via het zgn. Signaal van Reykjavik uit 1968) posi-
tief reageerde, zodat men in 1973 to Helsinki bijeen kwam.

** Het zou teveel schrijfruimte vergen om alle zaken aangaande de CVSE in
detail to bespreken. Middels een schematisch overzicht van de Slotakte van
Helsinki, als bijlage, kan men een verdere indruk van de materie krijgen.
Daarnaast verschaffen de eindnoten een verder inzicht. Zie voorts de
literatuur-opgave, achterin deze publicatie.
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Uit Helsinki I kwamen de zogenaamde Vervolg-bijeenkomsten10 voort,
van waaruit nieuwe besluiten voortvloeiden. Net Joel daarvan is ener-
zijds na to gaan hoe het staat met de uitvoering van de Slotakte* en
anderzijds nieuwe afspraken overeen to komen ter verbetering van de
uitvoering van de Slotakte'. Zonodig worden bepalingen daarvan
verder uitgewerkt en aangescherpt om interpretatie-verschillen op to
heffen. Met name de Vervolg-bijeenkomst in Wenen boekte in dit
opzicht vooruitgang.
In de periode tussen de Vervolg-bijeenkomsten warden de zogenaamde
Expert-bijeenkomsten gehouden. Zij behandelen een specifiek onder-
deel van de Slotakte en kennen doorgaans een duur van 1 tot 6 weken.
De resultaten ervan worden weer in de Vervolg-bijeenkomsten be-
sproken.
In de Slotakte wordt tenslotte specifiek aandacht besteed aan Middel-
landse-Zee-aangelegenheden, en aan de Follow Up (ook wel de vierde
mand genoemd).
Op grond van de Slotakte van Helsinki hebben de CVSE-landen het
recht en de mogelijkheid elkaar aan to spreken op misstanden in hun
samenlevingen,, met als maatstaf de tekst van de bepalingen van de
Slotakte, het Slotdocument van Madrid, en de overige CVSE-docu-
menten.

Er bestond bij de drie CVSE-hoofdgroepen*** de wens middels een
pan-europese conferentie diverse zaken to bespreken op het gebied van
de veiligheid, de Eerste Mand, en zo tot resultaten to komen. Wel moet
hierbij worden opgemerkt dat de beweegredenen hiertoe niet voor alle
staten gelijkluidend zijn to noemen en dat ook per staat, afhankelijk
van het tijdsmoment in de geschiedenis, de drijfveren tot overleg
varieerden.
Maar uit de bestaande wens tot overleg kwamenn ondermeer de MBFR
(Mutual Balanced Force Reductions)-besprekingen voort, weliswaar in

* En eventuele latere CVSE-documenten.

** Idem als vorige voetnoot.

Dat wil zeggen enerzijds de landen van het (nu voormalige) Warschau-
pact, anderzijds de landen van de NAVO en tenslotte de neutrale en niet-
gebonden landen. .

i

***
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die vorm niet leidend tot concrete resultaten maar wel tot de reeds
gememoreerde dialoog.
En deze dialoog zou uiteindelijk toch weer de resultaten opleveren,
middels de CFE (Conventional Forces in Europe)-besprekingen. Deze
besprekingen vervangen sinds de toetsingsconferentie van begin 1989
de volstrekt vastgelopen MBFR-onderhandelingen en moeten leiden tot
een vermindering van de conventionele wapens in Europa*. Deze
besprekingen zijn "ingebed" in de CVSE, hoewel zij formeel gezien
geen onderdeel van het CVSE-proces uitmaken. Zij richten zich op de
vergroting van de stabiliteit en veiligheid in Europa, inter alia middels
het wegnemen van het vermogen tot het ondernemen van verrassings-
aanvallen en grootscheepse offensieven. Via asymmetrische reducties
kunnen uiteindelijk dispariteiten uit het verleden worden geelimi-
neerd.
Zeer belangrijk ook in dit kader is de voortzetting van de CSBM
(Confidence and Security Building Measures) -onderhandelingen". Zij
zijn voortgekomen uit eerdere onderhandelingen in Stockholm (1984-
1986) in het kader van de EDC (European Disarmament Conference).
Het beoogde doel is een grotere mate van openheid over militaire
structuren en activiteiten.

Zonder overdrijving kan gesteld worden dat de Tweede Mand welis-
waar duidelijke vooruitgang heeft geboekt, maar vooralsnog achter-
loopt op de dimensie van de veiligheid en de menselijke dimensie. De
kernramp in Tsjernobyl heeft aangetoond dat de bestrijding van
grensoverschrijdende milieu- vervuiling en de aansprakelijkheid voor
industriele ongelukken merendeels nog in de kinderschoenen staat.
Tussentijdse CVSE-bijeenkomsten over belangrijke onderwerpen als
economische samenwerking en milieu zetten echter wel een koers uit
in de goede richting.

Vooruitgang in de Derde Mand is voor een deel to danken aan vast-
houdendheid van westerse zijde en de kant van de neutrale en niet-
gebonden landen en voor een deel aan de ontwikkelingen in de Sov jet-

* Zowel de MBFR- als de CFE-besprekingen betreffen de 22 lidstaten van
Warschaupact en NAVO, maar niet de NNA-(neutral and non-aligned)sta-
ten.

** Deze betreffen wel alle 34 deelnemende staten van de CVSE.
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Unie en verscheidene andere Oost-Europese landen. Het Slotdocument
van de Vervolgconferentie van Wenen legde veel vooruitgang vast aan-
gaande de zogenaamde menselijke dimensie van de CVSE'. Zo werd
ondermeer het Mechanisme" ingesteld en een nieuw mandaat voor een
Conferentie inzake de Menselijke Dimensie (CMD)12. De houding van
Roemenie was tot aan de val van het Ceaucescu -regime teleurstellend
to noemen, dankzij de door haar gemaakte reserves met betrekking tot
de menselijke dimensie. Deze reserves zijn door het huidige bewind
ingetrokken, hetgeen een koers lijkt aan to geven die duidelijk breekt
met het verleden.

Institutionalisering van de CVSE

Het Handvest van Parijs voor een Nieuw Europa betekende niet alleen
de vastlegging van het verdwijnen van de Koude Oorlog en de duitse
deling, maar legde vooral ook vast wat er in de periode van Helsinki I
tot aan de Top van Pari js is bereikt. Hierbij valt to denken aan een
democratisch en pluralistisch stelsel met vrije verkiezingen, eer-
biediging van de rule of law, respect voor de mensenrechten en de
introductie van een sociaal, cultureel en ecologisch verantwoorde
markteconomie.
Daarnaast vormt het een belangrijke aanzet tot verdere impulsen om zo
bij het bereiken van de eerstvolgende Vervolg-bijeenkomst (de reeds
genoemde "Helsinki II", maart 1992) met nieuw elan en energie aan een
tweede leven to beginnen. Een van die impulsen is de verdere in-
stitutionalisering van de CVSE, bestaande uit:

1. het Conflict Preventie Centrum to Wenen
2. het CVSE-Secretariaat to Praag
3. het Bureau Vrije Verkiezingen to Warschau

Het gaat hierbij om een 'lichte' institutionalisering die enerzijds een
bureaucratisering a la VN moet voorkomen en anderzijds de indruk
moet wegnemen dat voortaan alleen nog via de CVSE de Europese

* Alle rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, contacten tussen
mensen, en andere aangelegenheden van aanverwante humanitaire aard.

** Een procedure van vier fasen, waarmee CVSE-staten elkaar kunnen aan-
spreken op de uitvoering van de verplichtingen van de menselijke di-
mensie.
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veiligheid kan/moet worden besproken. Ook wilde men voorkomen dat
taken die nu reeds door organisaties als de Raad van Europa, NAVO
en EG worden uitgevoerd 'dubbel-op' nog eens door de CVSE zouden
worden verzorgd.
Naast een gezamenlijk bekostigde, uiterst minieme, staf worden er
nationale CVSE-ambtenaren gedetacheerd, hetgeen wil zeggen dat zij
in de bovengenoemde steden tijdelijk werkzaam zijn en op kosten van
het zendende land, dat daarmee haar bijdrage levert aan het CVSE-
proces.

Het Conflict Preventie Centrum heeft tot taak steun to verlenen bij de
naleving van vertrouwenwekkende maatregelen door het verzamelen en
ordenen van de militaire gegevens die door de deelnemende landen
worden geleverd. Het kan een vergadering van deze landen bijeen-
roepen, indien een van hen ongebruikelijke militaire bewegingen in
een buurland meent to constateren.

Het CVSE-Secretariaat verschaft de administratieve ondersteuning aan
CVSE-vergaderingen en informatie aan individuen, non-gouverne-
mentele organisaties en niet-deelnemende staten aangaande het CVSE-
proces.

Het Bureau Vrije Verkiezingen heeft tot doel informatie over verkie-
zingen binnen de deelnemende staten uit to wisselen. Voorts wil zij
contacten realiseren tussen regeringen, parlementen of andere organi-
saties (die als waarnemers bij verkiezingen aanwezig willen zijn) en de
betrokken autoriteiten van het land waar verkiezingen plaatsvinden.

Een belangrijke aanzet tot institutionalisering werd gegeven door de
vergadering van de Noord Atlantische Raad van 5 en 6 juli 1990 to
Londen, welke ook opriep tot het instellen van een CVSE-parlemen-
taire vergadering. Hierover kon men in Parijs geen overeenstemming
bereiken. Na een initiatief vanuit het Spaanse parlement kwamen
uiteindelijk op 2 en 3 april 1991 to Madrid delegaties van de par-
lementen van de deelnemende staten aan de CVSE bijeen. Zodoende
kwam alsnog tot stand:

4. de CVSE-Assemblee.

Dit CVSE-'parlement' zal elk jaar een week bijeenkomen, to beginners
juli 1992 to Boedapest. Het doel is enerzijds, door samenwerking en
uitwisseling van ervaring, bij to dragen aan het verstevigen van de
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jonge democratieen in Oost-Europa. Anderzijds beoogt men de toepas-
sing van de doelstellingen van de CVSE to beoordelen, en voorts tracht
men onderwerpen to bespreken welke aan de orde komen gedurende
de bijeenkomsten van de Raad van Ministers van Buitenlandse Zaken
en de Top van Staats- c.q. Regeringshoofden. De regels voor de As-
semblee zijn door Spanje ontworpen, inter alia de geografische ver-
deelsleutel en het loslaten van het consensus-principe (en derhalve de
introductie van stemming bij meerderheid). Van belang is het pluri-
forme karakter van de samenstelling van de delegaties van 245 gedele-
geerden, naast de wil om gebruik to maken van bronnen van andere
Europese parlementaire instellingen'.

Hierboven werd reeds gerefereerd aan een zeer belangrijk en essentieel
element van verdere institutionalisering, namelijk het feit dat de
Topconferentie van Parijs als verschijnsel periodiek (elke twee jaar, en
marge van de Vervolg-bijeenkomsten) zal terugkeren. Daarnaast zal de
hogergencemde Raad van Ministers van Buitenlandse Zaken (bijgestaan
door een Comite van Hoge Ambtenaren) minimaal een keer per jaar
bijeenkomen.

Toekomst van de CVSE

Het verloop van het Helsinki-proces heeft aangetoond dat de ontwik-
kelingen soms zeer star en soms zeer stormachtig kunnen verlopen. Een
bepaalde mate van onvoorspelbaarheid valt dan ook niet to ontkennen.
Wet kunnen enkele tendensen, heel voorzichtig, aangestipt worden:

- het CVSE-model lijkt een inspirerend model to worden voor andere
regio's in de wereld. Naast het reeds gememoreerde Middellandse-Zee-
gebied werd het CVSE-model ook als oplossing aangedragen voor de
Golf-regio, terwijl Gorbachov opriep tot een Aziatische tegenhanger
van de CVSE tijdens een historisch bezoek aan Japan, 17 april 1991;
- het ligt voor de hand dat een verdere doorbreking van vroegere blok-
discipline en alliantie-solidariteit zal plaatsvinden zodat onderhan-
delingen sneller kunnen verlopen aan de ene kant, maar anderzijds het
gevaar van nationalisatie van beleid juist weer belemmerend kan
werken;

De Assemblee van de Raad van Europa, de Assemblee van de West-
Europese Unie, de Noord Atlantische Assemblee van de NAVO en, op
een ander niveau, het Europees Parlement.

*
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- in het verlengde hiervan ligt de kans op nieuwe blokdoorbrekende
samenwerkingsvormen, zoals de Pentagonale', en is voorts de kans op
nieuwe samenwerkingsvormen binnen het voormalige Warschaupact-
blok13 groot to noemen;
- een en ander zal zich waarschijnlijk vertalen in de tendens dat de
twaalf EG-lidstaten meer en meer als eenheid zullen gaan functioneren
op het gebied van veiligheid, zoals reeds op ander terrein het geval is
binnen de Europese Politieke Samenwerking (waar veiligheid voor-
alsnog geen direct gespreksthema is). De kans op frictie met NAVO-
bondgenoten, in het bijzonder de USA, valt hierdoor niet uit to slui-
ten;
- uit bovenstaande valt of to leiden dat het belang van de neutrale en
niet-gebonden landen, traditioneel zeer belangrijk door hun buffer-
(maar tegelijk ook verbindende) functie tussen Oost en West zal af-
nemen;
- de Baltische Republieken'* zullen hun onafhankelijkheidsstreven niet
opgeven en dit via het Helsinki-proces trachten vorm to geven;
- er blijven legitieme redenen om de veiligheidsstructuur van de
NAVO to handhaven14. Terecht wordt in Brussel gewerkt aan een
nieuwe strategie en structuur van deze organisatie. Echter noch de
CVSE, noch de WEU kan (vooralsnog) als substitutie voor de NAVO
gelden, maar kan wel complementair functioneren. Aparte, elkaar
versterkende, processen dus. Dit zal voorlopig nog niet veranderen;
- in zowel de CVSE als de NAVO wordt de belangrijke verbinding
tussen de USA en de USSR gerealiseerd, een relatie die momenteel
zowel positieve als negatieve punten kent. Op dit moment is er ener-
zijds de Sovjet-Amerikaanse samenwerking bij een regeling voor
Angola en de reeds gememoreerde UNO-resolutie 678. Voorts valt to
denken aan de voorspoedig verlopende terugtrekking van USSR-troe-
pen van het grondgebied van de voormalige 'satelliet'-staten, welke in
1994 zal zijn voltooid.
Anderzijds valt echter to denken aan het ontslag van de belangrijkste
vertegenwoordiger van de nieuwe buitenlandse koers van de Sovjet-
Unie, Edoeard Shevardnadze, en de toegenomen bezorgdheid over het
optreden van Sovjet-autoriteiten in de Baltische Republieken. De

De samenwerking tussen Hongarije, Italie, Joegoslavie, Oostenrijk en
Tsjecho-Slowakije op met name ecgnomisch gebied.

** i.e. Estland, Letland, Litouwen.
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problemen rond de formulering van de uiteindelijke tekst van het
START'-akkoord en vooral ook de moeilijkheden rond het CFE-
akkoord vormen nog eens een hoofdstuk apart. Daarom over dit laatste
een kort uitstapje, vanwege de sterke binding met het CVSE-proces.

De besprekingen over verdere beperking van de bewapening en de
omvang van de strijdkrachten in Europa zitten op het moment van
schrijven van dit artikel (1 mei 1991) al maanden muurvast. Een
belangrijke obstructie vormt de handelswijze van de USSR aangaande
het overhevelen van legereenheden naar marine en kustwacht, waar-
door deze eenheden buiten het akkoord over troepenreductie in Euro-
pa zouden vallen. Het feit dat de USSR kort voor de ondertekening
van het CFE-verdrag, 19 november 1990, grote aantallen tanks en
artillerie terugtrok achter de Oeral", had reeds in een eerder stadium
de NAVO-lidstaten onaangenaam verrast. Dit werd later nog gevolgd
door het feit dat de zware wapens die binnen het zogenaamde ATTU
(Atlantic To The Urals)-gebied vallen lager zijn dan verwacht en de
USSR veel minder objecten voor verificatie heeft opgegeven dan de
NAVO had verwacht.
Het CFE-verdrag, dat nog niet is geratificeerd, voorziet voorts in
belangrijke reducties van aantallen tanks, artillerie, gepantserde voer-
tuigen alsmede bepaalde gevechtsvliegtuigen tot een gelijk niveau voor
NAVO en Warschaupact.

Het unieke aspect echter van de CVSE, het feit dat zowel USSR als
USA hierin vertegenwoordigd zijn, zal ondanks de vele nog to nemen
verdrags-hordes zeer zeker ook in de toekomst bouwsteen zijn voor
verdere dialoog en zo een nieuwe Europese architectuur.

De CVSE en ontwikkelingen binnen de Europese veiligheid

Wanneer de Golf-crisis zou dienen als lakmoesproef voor de Europese
eensgezindheid en vastberadenheid inzake een gemeenschappelijk

STrategic ARms limitation Talks, de reeds lang bestaande besprekin-
gen tussen USA en USSR over beperking van strategische arsenalen,
waarover naar verwachting in 1991 eindelijk een akkoord zal worden ge-
sloten.

** Op zich overigens niet strijdig met de letter van het verdrag, hoogstens
met de geest ervan.
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veiligheids- en defensiebeleid dan is de uitslag ronduit bedroevend.
Waar doorgaans de som der delen een meerwaarde oplevert is dat in
deze nog ver to zoeken en tonen het eigenbelang, het eigen prestige in
de wereld en de eigen relaties met de buitenwereld glashelder de tot nu
toe geboekte vooruitgang aan, namelijk (mijns inziens) geen.
Nu de waarschuwingstijd van de Sovjet-strijdkrachten inmiddels zo
lang geworden is dat van een gevaar van een verrassingsaanval niet
meer kan worden gesproken, loert het gevaar van renationalisatie van
het veiligheidsbeleid om de hoek15, waardoor de verdere totstandko-
ming van multi-nationale eenheden (een oude WEU/NAVO-wens) en
andere vormen van internationale taakverdeling en taakspecialisatie
sterk kunnen worden belemmerd.
De uit de CFE-besprekingen voortgekomen herstructurering leidde
mijns inziens in Nederland tot een ruime inning van het vredes-divi-
dend, zich vertalend in dermate sterke reductiepercentages dat de
pariteitsgedachte (gelijke krachtsverhoudingen tussen Oost en West)
aangetast kan worden geacht. Prioriteit ligt kennelijk bij de ontwik-
keling richting een afgeslankte, (lucht-)mobiele, flexibele en inter-
operabele strijdmacht. Dit leaner and meaner lijkt meer to worden
ingegeven door financiele dan door militair-strategische (laat staan
veiligheidspolitieke) wensen, al moet gezegd worden dat inpassing in
het NAVO-concept van een multi-nationale snelle interventie-macht
er mee gediend lijkt. Het blijft echter het financieel voordeel van de
korte termijn, daar de realisatie van de luchtmobiele brigade een dure
exercitie kan gaan worden.

De onmogelijkheid om to komen tot een congruentie van de buiten-
landse politiek van de samenstellende delen van de EG levert het
gevaar op dat de discussie over Europese veiligheid in een impasse
dreigt to geraken. Het verschil van opvatting concentreert zich op de
onderlinge taakafbakening van NAVO, WEU en EPS. Het twistpunt is
de mate waarin de Europese Politieke Unie van de Twaalf zeggenschap
krijgt over het veiligheids- en defensiebeleid. De in december 1990 in
Rome begonnen Intergouvernementele Conferentie over de EPU, en
daarmee de vorming van een gemeenschappelijke buitenlandse (en
veiligheids-) politiek, kon derhalve wel eens een tragisch lang traject
gaan afleggen.
De hierboven geschetste concurrentie in competentie dreigt zich ook
elders voor to doen, de CVSE inbegrepen. Ondermeer tussen de Raad
van Europa en de CVSE op het gebied van mensenrechten, zeker als er
ooit nog eens een individueel klachtenrecht binnen de CVSE zou
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komen, en het functioneren van de pan-europese Assemblee die bei-
den nu bezitten.

Niet zelden wordt de CVSE geillustreerd als een alles-overkoepelende
paraplu, met daarbij de Raad van Europa als een extra waterafstotende
laag. Maar onontbeerlijk is dan wel de steel en het handvat. Dit hand-
vat is naar mijn idee de NAVO en de steel, die naar het scherm leidt,
de EG. Het is denkbaar dat op den duur wordt toegewerkt naar een
geintegreerde structuur van NAVO- en CVSE-bestanddelen, maar echt
voor de hand liggend is dit vooralsnog niet. Eerder zal een gezamenlijk
gebruik van structuren en eenheden optreden door WEU en NAVO,
middels de creatie van een snelle interventie-macht welke binnen
Europa onder NAVO-vlag, en daarbuiten onder WEU-vlag zal
opereren.

Zolang men in Europa het huidig fundament van het wat vage Gor-
batsjov-concept van het Gemeenschappelijk Europees Huis (waartoe ik
reken de EG, de NA VO, de WEU en de Raad van Europa) goed zal
blijven onderhouden dan zal ook het dak, de CVSE, in de toekomst
geen lekken vertonen en het bindend element blijven vormen.

Dankwoord

De auteur is het Ministerie van Buitenlandse Zaken buitengewoon
erkentelijk voor de verstrekking van materiaal. Met name dankzij de
heren Zaagman (bureau DAV/PN van het Ministerie) en Landman
(Ambassaderaad EOC delegatie to Wenen) kon geput worden uit een
rijke schat aan open informatie. De verantwoording voor bovenstaande
tekst ligt uiteraard geheel en al bij de auteur. Deze is daarnaast veel
dank verschuldigd aan de werkgroep CVSE van de Young Europeans
for Security, wiens kranten- en tijdschriftenverzameling eveneens veel
informatie verschafte.
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Noten

1. In deze op 29 november 1990 aangenomen resolutie van de Verenigde
Naties werd vastgelegd dat na 15 januari 1991 geweld zou kunnen worden
gebruikt indien Irak zich niet had teruggetrokken uit Koeweit.

2. De staatshoofden van de deelnemende CVSE-landen kwamen 19 t/m 21
november 1990 to Parijs voor een Top-ontmoeting bijeen. Men constateer-
de dat The era of confrontation and division of Europe has ended".
Men besloot, inter alia, tot nieuwe structuren en instellingen binnen de
CVSE. Het Handvest verplicht tot "democratie als enig regeringsstelsel
van onze naties" en omvat een opsomming van de rechten en vrijheden
van de burgers (niet juridisch afdwingbaar overigens) in de deelnemende
landen. Het verwijst naar het medio november ondertekende CFE-akkoord
tussen de landen van NAVO en Warschaupact.

3. De staats- en regeringshoofden van de NAVO-lidstaten kwamen bijeen in
een vergadering van de Noord Atlantische Raad to Londen op 5 en 6 juli
1990 en waar men constateerde dat "Europe has entered a new,
promising era". Voorts legde men, inter alia, vast dat Warschaupact-
landen en NAVO-lidstaten elkander niet langer als tegenstanders dienden
to zien, dat het CVSE-proces meer prominent zou moeten worden in de
toekomst van Europa en dat de NAVO zelf zich zal moeten aanpassen aan
de huidige ontwikkelingen. De Noord Atlantische Raad, zal wanner zij op
6 en 7 juni 1991 bijeenkomen to Kopenhagen hier zeker verder op in-
spelen door nieuwe samenwerkingsstructuren op het gebied van veiligheid
to ontwikkelen.

4. Met de ratificatie van het zogenaamde twee-plus-vier-verdrag door de
Opperste Sovjet, op 4 maart 1991, werd het laatste obstakel voor beein-
diging van de speciale rechten van de 4 overwinnaars uit de Tweede
Wereldoorlog in Duitsland opgeheven. In september 1990 was dit verdrag
reeds door de betrokken staten (d.w.z. Oost- en West-Duitsland plus
Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, de USA en de USSR) ondertekend.

5. Op 25 februari 1991, en vervolgens 1 april 1991, werden stappen gezet op
weg naar een einde van het Verdrag over Vriendschap, Samenwerking en
Wederzijdse Bijstand, ook wel bekend als Verdrag van Warschau of
Warschaupact. Op 25 februari werd to Boedapest een document onder-
tekend waarin een eind wordt gemaakt aan de wederzijdse verplichtingen,
terwijl op 1 april het verenigd oppercommando, de militaire staf en de
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talrijke andere organen van bet Warschaupact werden opgeheven. Het gaat
dus vooralsnog om een opheffing de facto, niet een opheffing de lure.
Het Pact kwam tot stand als reactie op de vorming van de Westeuropese
Unie en de toetreding van West-Duitsland tot de NAVO na bet mislukken
van de Europese Defensie Gemeenschap, maar was vooral bedoeld om de
Sovjet-greep op Oost-Europa to versterken.

6. De veel gebruikte benaming voor de Raad voor Wederzijdse Economische
Bijstand, opgericht in 1949 om jonge communistische naties to beschermen
"tegen het economisch geweld van de kapitalistische landen". Op 6
januari 1991 besloten de lidstaten van dit door de Sovjet-Unie geleide
handelsblok van socialistische landen de organisatie op to heffen en zich
voor to bereiden op een meer markt-gerichte instelling. Albanie had zich
in 1960 al teruggetrokken, de DDR deed dat in 1990. Mogelijkerwijs zal
een en ander leiden tot een nieuwe Organisatie van Internationale
Economische Samenwerking. De Sovjet-Unie, Bulgarije, Roemenie,
Cuba, Vietnam en Mongolie trachten nog andere samenwerkingsvormen to
vinden, terwijl de overige leden Polen, Tsjecho-Slowakije en Hongarije hun
blik met name richten op toetreding tot de EG.

7. Sinds 15 april 1991 is de Europese Bank voor Wederopbouw en Ontwikke-
ling (EBRD) van start gegaan, to London, met als president Jacques
Attali. De bank heeft een kapitaal van 10 miljard ECU voor financiering
van projecten in Oost-Europa (minimaal 60% in de particuliere sector),
bijeengebracht door de 42 leden (de EG- en EVA-landen uit West-Euro-
pa, de 6 voormalige USSR-'satellieten' in Midden-Europa, de USSR, USA,
Canada, Japan, enkele ontwikkelingslanden als Mexico, Egypte, en
Marokko, en tenslotte de Europese Commissie en de Europese
Investeringsbank).

8. Dat wil zeggen Belgie, de Bondsrepubliek Duitsland, Bulgarije, Canada,
Cyprus, Denemarken, (tot aan de vereniging van de beide Duitslanden de
Duitse Democratische Republiek), Finland, Frankrijk, Griekenland, de
Heilige Stoel, Hongarije, Ierland, Italie, Joegoslavie, Liechtenstein,
Luxemburg, Malta, Monaco, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen,
Portugal, Roemenie, San Marino, Spanje, Tsjecho-Slowakije (nu de
Tsjechische en Slowaakse Federale Republiek), Turkije, de Unie van So-
cialistische Sovjet-republieken, bet Verenigd Koninkrijk, de Verenigde
Staten van Amerika, I.Jsland, Zweden en Zwitserland. In het kort alle
Europese landen, plus de USA en Canada, minus Albanie. Albanie
heeft 15 september 1990 wel een verzoek tot toelating ingediend bij de
Finse regering (depositaris van de Slotakte), maar op de Topconferentie
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van Parijs werd hierover geen besluit genomen. Wel was Albanie waar-
nemer tijdens de tweede bijeenkomst inzake de Menselijke Dimensie van
de CVSE to Kopenhagen, en alle CVSE-bijeenkomsten daarna.

9. Terecht wijst Zaagman in Internationale Spectator van oktober 1990,
jgr. 44-10, p. 621, in voetnoot 7 op het feit dat de term lid van de CVSE
onjuist is, daar de CVSE geen internationale organisatie is waarvan men
lid kan worden, maar een proces waaraan staten kunnen deelnemen of
waarbij men als waarnemer aanwezig kan zijn.

10. Allereerst to Belgrado, van oktober 1971 tot maart 1972, met als belang-
rijkste aanwinst de afspraak een tweede Vervolg-bijeenkomst to houden en
wel to Madrid. Hier, van november 1980 tot september 1983, was men in
weerwil van de gespannen internationale situatie (de Sovjet-inval in
Afganistan en de bezetting die daarop volgde, naast gebeurtenissen in
Polen en het NAVO-dubbelbesluit) wel in staat een substantieel Slot-
document to vervaardigen. Tenslotte vond een zeer succesvolle Vervolg-
bijeenkomst plaats to Wenen, van november 1986 tot januari 1989.

11. Bijvoorbeeld de CVSE-Conferentie inzake Economische Samenwerking to
Bonn, van 19 maart tot 11 april 1990, met ondermeer belangrijke uit-
spraken over de acceptatie van het markteconomisch systeem als leidraad
voor nieuwe economische betrekkingen tussen de deelnemende staten.

12. In 1989 vond van 30 mei tot 23 juni to Pari js de eerste CMD-zitting
plaats, de tweede volgde van 5 tot 29 juni in 1990 to Kopenhagen en de
derde zal najaar 1991 to Moskou plaatsvinden. De kans dat mede hierdoor
de reisvrijheid (in het verleden een belangrijke stimulans tot hervorming in
Oost-Europa) vanuit de USSR zal worden vergroot is, naast de kans op
andere verbeteringen, hoopgevend to noemen. Deze hoop wordt ingegeven
door het feit dat de Opperste Sovjet reeds de nieuwe emigratiewetgeving
(met het recht op een paspoort) heeft aangenomen, zij het dat deze pas 1
januari 1993 in werking zal treden.

13. Zo sloten de presidenten Walesa en Havel en de Hongaarse premier Antal
op 12 februari 1991 to Visegrad, nabij Boedapest, een akkoord over sa-
menwerking op "de gezamenlijke weg naar Europa". Niet voor het
eerst in de geschiedenis toonden zij deze bereidheid om over veiligheids-
politieke, en andere, zaken tot een akkoord to komen: reeds in 1335
tekenden de koningen van Polen, Bohemen en Hongarije hier al een ver-
drag.
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14. Te denken valt aan etnische en/of sociale conflicten in Oost-Europa, een
mogelijk uiteenvallen van de USSR, militaire en/of sociaal-economische
bedreigingen vanuit de West-Europese periferie (Noord-Afrika, het Nabije
en Midden-Oosten), naast het nog immer bestaande aanvalspotentieel van
de USSR.

15. Eind mei 1991 zal van de hand van prof.dr. J.G. Siccama een Clingen-
dael-notitie verschijnen, getiteld Europese veiligheidsalternatieven waar
ik graag naar verwijs voor diverse (toekomst-)scenario's met betrekking tot
Europese veiligheid. Renationalisatie, naast vele andere mogelijke ont-
wikkelingen, zal hierin besproken worden. Het boekwerkje zal via YES
verkrijgbaar zijn.
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Bijlage over de Slotakte van Helsinki

Hoofdstuk 1 van de Slotakte:

Aangelegenheden betreffende de Veiligheid in Europa:
a. de politieke aspecten van veiligheid en vastgelegd in de zogenaam-

de Tien Beginselen van Helsinki;
b. de militaire aspeclen van veiligheid vastgelegd in de zogenaamde

vertrouwenwekkende maatregelen-documenten.

Tien Beginselen

1. Soevereine gelijkheid, eerbiediging van de rechten, die inherent
zijn aan de soevereiniteit.

2. Het zich onthouden van dreiging met of gebruik van geweld.
3. Onschendbaarheid van de grenzen.
4. Territoriale integriteit van de staten.
5. Vreedzame regeling van geschillen.
6. Niet-inmenging in binnenlandse aangelegenheden.
7. Eerbiediging van de rechten van de mens en van de fundamentele

vrijheden, met inbegrip van de vrijheid van denken, geweten,
godsdienst of overtuiging.

8. Gelijkheid van rechten en het zelfbeschikkingsrecht voor de vol-
ken.

9. Samenwerking tussen staten.
10. Het to goeder trouw nakomen van verplichtingen krachtens het

internationale recht.

Vertrouwenwekkende maatregelen

1. Voorafgaande aankondiging van militaire oefeningen en het uit-
wisselen van voornemens bi j die oefeningen.

2. Aangelegenheden betreffende de ontwapening.
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Ad 1:
Verplicht is de aankondiging, 21 dagen to voren, van grote militaire
oefeningen van meer dan 25.000. man, terwijl ook kleinere militaire
oefeningen kunnen worden aangekondigd. Hierbij kunnen - op vrij-
willige basis - waarnemers van de andere CVSE-staten worden uit-
genodigd.

Ad 2:
Vanuit de CVSE-bijeenkomst in Madrid kwam de Europese Ont-
wapenings Conferentie (EOC) voort en zo vond op 17 januari 1984 in
Stockholm de eerste sessie plaats om een stelsel van vertrouwen-
wekkende en tot veiligheid bijdragende maatregelen op to zetten (be-
kend onder de Engelse CSBM-benaming).

Hoofdstuk 2 van de Slotakte

Samenwerking op het gebied van de economie, wetenschap en tech-
nologie en het milieu.
Hoewel dit hoofdstuk qua grootte veelbelovend is (bijna evenveel
ruimte in de Helsinki -Slotakte als de Eerste en Derde Mand to zamen)
zijn de concrete resultaten vooralsnog mager to noemen. Van belang is
hierbij de Economische Commissie voor Europa (ECE) als orgaan,
waaraan ook Albanie deelneemt, met als doel de economische samen-
werking tussen de staten to bevorderen. De verwevenheid met allerlei
VN-activiteiten wordt hier buiten beschouwing gelaten. Het hieronder
geplaatste overzicht geeft aan welke onderwerpen onder dit hoofdstuk
sorteren:

1. Handelsverkeer.
2. Industriele samenwerking en projecten van gemeenschappelijk be-

lang.
3. Bepalingen met betrekking tot de handel en de industriele samen-

werking (harmonisatie van normen, specifieke bilaterale over-
eenkomsten).

4. Wetenschap en technologie.
5. Milieu.
6. Samenwerking op andere gebieden (o.a. vervoer, migratie van

werknemers).
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Hoofdstuk 3

De menselijke dimensie is onderverdeeld in vier geheel los van elkaar
staande onderwerpen:
1. Contacten tussen mensen.
2. Informatie.
3. Samenwerking en uitwisseling op het gebied van de cultuur.
4. Samenwerking en uitwisseling op het gebied van onderwijs.
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De Europese ordening en het CVSE-proces vanuit
juridisch perspectief
Dr. RC.R Siekmann

i

Inleiding

Mi j is gevraagd enige gedachten en bespiegelingen to wi jden aan "De
Europese ordening en bet CVSE-proces vanuit juridisch perspectief".
Tegelijkertijd staat dit thema onder de kop "Europa: een super-
macht? - De Europese ordening in een multi-polaire wereld", bet on-
derwerp van deze lezingencyclus. Om met bet laatste to beginnen,
"Europa een supermacht?" wijst naar buiten, wijst op de externe as-
pecten van een Europa in zijn relatie tot de buitenwereld. Op veilig-
heidsgebied roept dat bijvoorbeeld de vraag op of er taken voor Euro-
pa zi jn weggelegd elders in de wereld, hetzij met bet oog op de eigen
veiligheid, hetzij met bet oog op de veiligheid van de wereld als ge-
heel. Dit roept natuurlijk ook de vraag op, wellicht zelfs nog daaraan
voorafgaand, wat we onder Europa verstaan, kunnen of moeten ver-
staan. Zo eenduidig is dat begrip nu eenmaal niet. In dit verband heb-
ben we bet dus over de externe veiligheid van Europa waarbij bij-
voorbeeld to denken valt aan de Europese rol in bet Golfconflict of
Europese deelneming aan VN-vredesoperaties. Deze beide kwesties
brengen ons bij de Nederlandse Defensienota waarin die externe rol
extra aandacht heeft gekregen in bet nieuwe takenpakket. Zo'n externe
rol roept natuurlijk tevens de vraag op of er niet al een politiek-juri-
disch kader voor bestaat en dan denk ik met name aan de Verenigde
Naties. Ik kom daar verder in deze bijdrage nog op terug.

"Europa: een supermacht?" is dus een extern georienteerd onderwerp,
zo lijkt bet. Hoe zit bet nu met bet deelonderwerp, "De Europese orde-
ning en bet CVSE-proces vanuit juridisch perspectief?" Behalve dat
hier een specifiek juridisch element wordt ingebracht in bet politieke
krachtenveld, moet je constateren dat bet hier vooral de interne aspec-
ten van de Europese ordening betreft. Het CVSE-proces heeft name-
lijk een 'navelstaarderig' karakter. Dat is niet kritisch bedoeld, maar ik
bedoel daarmee to zeggen dat bet CVSE-proces naar binnen is gericht.
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In het basisdocument uit 1975, de Slotakte van Helsinki, ontstaan in
het tijdperk van de Koude Oorlog tussen Oost en West, vinden we,
voor zover mi j bekend is, niets over de externe positie van Europa.
Dat geldt voor alle deelterreinen die in de Slotakte hun grondslag vin-
den: vrede en veiligheid voorop, maar ook voor mensenrechten-
bescherming, economie en milieu. Ook in latere vervolgdocumenten is
op dit 'isolement', om het zo maar to noemen, voortgeborduurd. Het
Handvest van Parijs voor een Nieuw Europa van november 1989, pro-
dukt van perestrojka en detente in de relaties tussen Oost en West en
geschreven na de val van de Berlijnse Muur, is zeer positief getoonzet,
maar externe verwijzingen ontbreken. Althans niet in principiele,
substantiele zin. Ik kan eigenlijk slechts een wat marginate uitzonde-
ring vinden vanaf het begin van het Helsinki-proces en dat is de aan-
dacht voor het Middellandse Zee-gebied, waarbij uiteraard ook niet-
Europese staten in het geding zijn.

Het Helsinki proces betreft een breed veld van onderwerpen: mensen-
rechten, economische relaties, milieubescherming, humanitaire kwes-
ties en vrede en veiligheid. Op al die terreinen is min of meer vooruit-
gang geboekt sinds 1975, weliswaar in sterk uiteenlopende mate en
vaak nog alleen maar verbaal. Tijdens de Koude Oorlog was de aan-
dacht vooral gericht op de bescherming van de mensenrechten in Oost-
Europa, waarvoor vooral vanuit West-Europa actie werd ondernomen.
Er is, zo moet men constateren, nog weinig concreets gebeurd op het
gebied van economie en milieu -onderwerpen die natuurlijk ook in
allerlei buiten-Europese fora aan de orde zijn. Dat mag een en ander
ten dele verklaren. Vooruitgang op al deze belangrijke terreinen is
natuurlijk ook een voorwaarde voor een positief veiligheidsbeleid in
ruime zin. Met de afwezigheid van geweld ben je er niet (de zo-
genaamde negatieve vrede); neen, daaraan dient bij voorkeur een posi-
tieve vrede ten grondslag to liggen, dat wil zeggen verhoudingen bin-
nen samenlevingen en tussen staten die zo veel mogelijk op democra-
tie, rechtsstaat en dergelijke zijn gebaseerd en wellicht bij voorkeur
ook op de markteconomie. Het Handvest van Parijs legt daarvan op in-
drukwekkende wijze getuigenis af. Zelfs de Sovjet-Unie is op papier
"om", zo mag men constateren. De praktijk is een andere zaak. Het
proces is nog gistende, al is er al veel veranderd. Er zijn echter ook
restauratieve tendensen.

Op het moment is de Europese veiligheid wellicht het onderwerp dat
onze aandacht bet meest opeist, zonder de andere gebieden to kort to
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willen doen. Ik wil daarop dan ook mijn aandacht concentreren in deze
bijdrage. De handhaving van de internationale vrede en veiligheid in
Europa met militaire middelen staat dus voorop. In deze bi jdrage wil
ik achtereenvolgens aan de orde laten komen: het bestaande institu-
tioneel-juridische raamwerk, d.w.z. het VN-systeem en regionale vei-
ligheidsorganisaties (per werelddeel); de in Europa voorhanden zijnde
regionale veil igheidsorganisaties en -structuren, d.w.z. NAVO en
Warschaupact, met de aantekening dat de laatste als militaire organisa-
tie op sterven na dood is en zal worden opgeheven, en tenslotte na-
tuurlijk de CVSE. De vraag is dan vervolgens of er elders in de wereld
al ervaring is opgedaan, ik denk dan met name aan de VN, die in be-
ginsel bruikbaar is voor Europa, welk begrip ik hier invul met alle 34
CVSE-landen (de DDR is verdwenen, Albanie komt er wellicht bij).
Met andere woorden: zijn er al modellen voorhanden? Die modellen
kunnen ons wellicht inspireren bij het scheppen van nieuwe Europese
structuren, er even aan voorbijgaande of die politiek wenselijk c.q.
gewenst is. Ik doel in eerste instantie op modellen voor intern Euro-
pees gebruik. Maar wellicht zijn er ook modellen voor een externe rol.
Of bestaan er op beide vlakken zelfs al juridische verplichtingen of
beperkingen tot een bepaalde aanpak of rot? Dit lijkt een wat theo-
retische, academische exercitie. Deze mag echter bij het denken over
Europese veiligheid niet achterwege blijven, hoeveel zaken er
praktisch-politiek gesproken ook al vast liggen in de hoofden van
beleidsmakers, staatslieden, militairen en politici.

Tenslotte wil ik er, wellicht ten overvloede, op wijzen dat de CVSE
zelf ook als model kan worden beschouwd voor andere regio's. Wat
bijvoorbeeld to denken van een CVSM, een zogenaamde Midden-
Oosterse variant? Vooral in EG-verband is daar in verband met het
Golfconflict al eens aan gerefereerd, hoewel het daar wel niet op zal
uitlopen gezien de huidige ontwikkelingen.

VN-systeem

Europa is deel van de wereld en dus is het VN-systeem daarop ook
van toepassing, vanuit een juridisch perspectief. De VN zijn immers
de universele organisatie met als hoofddoelstelling de handhaving van
de internationale vrede en veiligheid in de wereld. Zien we even of
van de mogelijkheid van geschillenbeslechting, een veelheid van poli-
tiek-diplomatieke instrumenten - zoals directe onderhandelingen tus-
sen in conflict verkerende staten - arbitrage, een gang naar het Inter-

33



nationaal Gerechtshof en dergelijke, dan concentreert de aandacht zich
op het systeem van collectieve veiligheid zoals neergelegd in Hoofd-
stuk VII van het VN-Handvest. Dit systeem komt op het volgende
neer: de Veiligheidsraad is bevoegd vast to stellen dat ergens de vrede
wordt bedreigd of is geschonden (agressie dus) en kan actie onder-
nemen met strijdkrachten om de vrede to handhaven of herstellen.
Daartoe zouden alle lidstaten van de VN strijdkrachten gereed moeten
houden om op verzoek van de VN to worden ingezet. Die verplichting
is echter in de praktijk geen enkele lidstaat aangegaan sinds 1945. De
desbetreffende verdragen zijn nooit gesloten. Dit betekent dat de VN
niet paraat zijn voor wat militaire dwangactie wordt genoemd en in
feite (in operationele zin) vooral neer zou komen op oorlogvoering met
een bepaald vooraf omschreven doel. De gedachte in het Handvest is
dat zulke paraatgehouden strijdkrachten onder commando van de VN
zouden komen to staan, onder gezag van de Veil igheidsraad. Daarbij
zou in het geval van concrete actie een sturende rol zijn voorzien voor
het zogeheten Militaire Stafcomite, waarin de stafchefs van de per-
manente Veiligheidsraadleden zitting hebben. Dit is in grote lijnen het
stelsel van collectieve veiligheid, waarvoor het adagium luidt: 'omnes
contra unum' - alien tegen een. Die alien zijn dan de internationale
statengemeenschap die op besluit van de Veiligheidsraad in actie komt
en die ene is niet zo maar een staat, maar een lidstaat van de VN in
overtreding. De idee van een Big Five Force (leden van de permanente
Veiligheidsraad) is nooit verwezenlijkt, vooral ook door de onenigheid
tussen de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie in de Koude Oorlog. De
VN missen dus zelf 'tanden' om mee to bijten, zoals het jargon het
uitdrukt. Voor de goede orde: noch de actie in Korea, noch die tegen
Irak om Koeweit to bevrijden waren gebaseerd op het VN-systeem in
zuivere vorm. Beide operaties berustten op vormen van delegatie van
bevoegdheden door de Veiligheidsraad aan een groep lidstaten. Het
Militaire Stafcomite bleef passief toezien.

Tussen Korea (1950) en Koeweit (1990) zijn de VN veertig jaar lang
met een andere vorm van vredeshandhaving bezig geweest. Het veto-
recht van de supermogendheden - de Verenigde Staten en de Sovjet-
Unie - in de Veiligheidsraad verhinderde, tegen de achtergrond van de
politieke tegenstellingen tussen Oost en West, bij voorbaat enig militair
optreden van een dwangmatig karakter. Daarvoor in de plaats trad een
ander stelsel dat in de praktijk werd ontwikkeld en gewoonlijk wordt
aangeduid met, peace-keeping, ofwel vredesoperaties. De nadruk ligt
bij peace-keeping op vredeshandhaving in enge zin, veeleer dan op

34



vredesherstel zoals bij dwangactie, hoewel dwangactie ook preventief
kan worden gebruikt (een VN-vredesmacht op de grens van Koeweit
en Irak had v66r 2 augustus 1990 wellicht een nuttige afschrik-
wekkende functie kunnen vervullen, althans de voorwaarschuwingstijd
voor een invasie van Koeweit kunnen verlengen). Peace-keeping is
vredeshandhaving meestal na een conflict, na een staakt-het-vuren of
wapenstilstand. Met het oog op de toekomst wordt er een buffer force
tussen de conflict- partijen (staten) gelegerd. Dat is de klassieke vorm
waarmee na de Suez-crisis in 1956 in het Midden-Oosten een begin
werd gemaakt. De bedoeling is dan dat er tenslotte formeel vrede
wordt gesloten tussen partijen op het diplomatieke vlak, zodat de
vredesmacht zich kan terugtrekken. Er is echter nog een andere hoofd-
variant van VN-vredesoperaties: de law and order force. Men denke
bijvoorbeeld aan de Congo destijds en ook aan Cyprus. In beginsel
gaat het bier om ordehandhaving binnen een en dezelfde staat, waar
conflicten gaande zijn tussen regeringstroepen en de
facto- strij dkrachten (gewapende elementen). Op verzoek van de rege-
ring in kwestie kan een vredesmacht dan tussenbeide trachten to ko-
men om de rust to herstellen. Hoewel er nog veel meer haken en ogen
aan peace-keeping zijn en er nog veel meer over to zeggen is, kan ik
daar op deze plaats niet op ingaan. Echter nog twee opmerkingen: de
recente tendens is om VN-vredesmachten en ook militaire waarnemers
deelfuncties to laten vervullen in een veel breder verband, bijvoor-
beeld een onafhankelijkheidsproces zoals in Namibie of verkiezingen
zoals in Nicaragua. Er is ook al een Cambodja-plan waarin aan een
VN-vredesmacht law and order-taken zijn toebedeeld. Er doet zich
dan een omgekeerd proces voor: de vrede is al gesloten, geregeld
(peace-making) en moet nog worden gerealiseerd en gehandhaafd
(peace-keeping).
De tweede opmerking betreft de juridische grondslagen van peace-
keeping: host state consent, dat wil zeggen dat het land waar troepen
worden gestationeerd moet instemmen, respectievelijk beide conflict-
partijen moeten politiek instemmen. Dit vormt het essentiele verschil
met dwangactie; vrijwilligheid dus. Peace-keeping is een vorm van
internationale samenwerking en die vrijwilligheid geldt ook voor de
levering van troepen door lidstaten waarvan sommige hebben verklaard
dat ze daarvoor in beginsel stand-by staan. Het tweede beginsel is dat
van geweldloosheid, dat wil zeggen in juridische termen: de vredes-
macht mag geweld alleen ter zelfverdediging gebruiken of, in het
uiterste geval, indien zij met geweld wordt gedwarsboomd in de uit-
oefening van haar taak, haar mandaat. Hier geldt dus: uiterste terug-
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houdendheid. Het derde klassieke grondbeginsel is dat van onpartij-
digheid, neutraliteit. De VN-vredesmacht mag zelfs als law and order
force geen partij kiezen tussen de regering die haar heeft geroepen en
de facto -strijdkrachten; een heel lastige positie die bijvoorbeeld in de
Congo vaak moeilijk vol to houden bleek. Anders dan militaire dwang-
actie - het collectieve veiligheidssysteem van Hoofdstuk VII van het
Handvest - is peace-keeping niet voorzien in dat Handvest; het is een
praktijkconcept dat overigens rechtens niet in strijd is met de doelstel-
lingen van de VN.

Regionale organisaties

Genoeg op dit moment over dit interessante fenomeen. Ik zal er straks
nog op terugkomen om to zien of het iets kan betekenen als model
voor Europa. In Europa is alleen in het geval van Cyprus een VN-
vredesoperatie opgezet, maar dat laat tevens zien dat ook Europa on-
derdeel is van de universaliteit zoals die in de VN is belichaamd. Die
universaliteit wordt echter in het VN-Handvest zelf gedifferentieerd.
Hoofdstuk VIII van het VN-Handvest staat toe dat er regionale rege-
lingen of organisaties bestaan voor de internationale vredeshandhaving.
Van groot principieel belang is dan echter de bepaling dat regionale
dwangactie alleen kan plaatsvinden met toestemming van de Veilig-
heidsraad (artikel 53 Handvest). Regionale veiligheid derhalve als af-
geleide van de VN.

Kijken we nu rond in de wereld dan vinden we een aantal regionale
organisaties die bevoegdheden van het karakter van Hoofdstuk VII
bezitten, zij het in meerdere en mindere mate; met alle voorbehoud
dus. Bedoeld zijn de Arabische Liga, de Organisatie van Amerikaanse
Staten (OAS) en de OAE in Afrika. Blijkens het Pact van de Arabische
Liga heeft zij tot taak in geschillen tussen Ieden, en tussen leden en
niet-lidstaten, to bemiddelen om oorlog to voorkomen. In geval van
agressie of de dreiging daarvan (door een lidstaat of een niet-
Arabische staat) kan de Liga de nodige maatregelen nemen. De Liga is
dus qua karakter, althans volgens het basisverdrag, een collectief vei-
ligheidsstelsel en ook een extern defensiepact, een bondgenootschap
tegen agressie van niet-leden, waarbij die agressie dan van buiten de
regio zou moeten komen. In de praktijk is de Liga passief gebleven
met eigenlijk slechts een interessante uitzondering: de stationering van
veiligheidstroepen in Koeweit tegen dreigende agressie van Irak in de
jaren 1961-1963:
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Ook in OAS-verband is in de verschillende verdragen (het OAS-Hand-
vest en met name het Verdrag van Rio van 1947) onderscheid gemaakt
tussen interne agressie tussen lidstaten en externe agressie tegen een of
meer lidstaten van buitenaf. In het laatste geval moet je rechtens van
collectieve zelfverdediging spreken en dat doet het OAS-Handvest ook.
Feitelijk is collectieve veiligheid natuurlijk ook een vorm van collec-
tieve zelfverdediging! Het enige duidelijke voorbeeld van de OAS in
dit verband was de inter-Amerikaanse troepenmacht in de Domini-
caanse Republiek (1965-1966). In feite was het een soort law and order
force in de situatie van een burgeroorlog, overigens zonder formele
toestemming van het gastland.
Tenslotte heel kort iets over de OAE. In het Handvest van deze orga-
nisatie is weliswaar nauwelijks iets to vinden dat lijkt op collectieve
veiligheid en dergelijke. Wel heeft er een interessante operatie plaats-
gevonden in Tsjaad (1981-1982), ook een law and order-operatie,
waarbij echter onduidelijkheid bestond over de vraag of geweld al dan
niet alleen ter zelfverdediging mocht worden gebruikt, of ook offen-
sief.

CVSE

VN-collectieve veiligheid, regionale veiligheid elders: hoe zit het met
Europa?
Een eerste constatering die belangrijk is, is dan dat er geen, met Ara-
bische Liga, OAS of OAE, vergelijkbare regionale organisatie in Euro-
pa bestaat. Die plaats werd van oudsher (na 1945) ingenomen door de
NAVO en het Warschaupact, militaire bondgenootschappen die werden
gericht op het voorkomen van agressie van buitenaf, in feite vooral
natuurlijk in de antagonistische zin van wederzijdse agressie. Het
NAVO-Handvest zegt het heel duidelijk in artikel 5:

Een gewapende aanval tegen een der leden wordt beschouwd als een
aanval tegen allen. Zij verplichten zich de aangevallen staat bij to
staan op basis van het recht van collectieve zelfverdediging zoals neer-
gelegd in artikel 51 Handvest.

Maar zodra de VN-Veiligheidsraad actie heeft ondernomen, dient de
NAVO-inzet gestaakt to worden, zo zegt artikel 5 bovendien, hetgeen
nog eens in artikel 7 wordt bevestigd. Dat is eveneens in overeen-
stemming met artikel 51 Handvest.
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Het bijzondere van de NAVO is dat het eigenlijk geen regionale orga-
nisatie qua lidmaatschap en daarom ook niet qua operationeel gebied
is, want dat is het Noordatlantisch gebied waartoe de Verenigde Staten
en Canada behoren. Alleen Europese staten kunnen overigens verder
toetreden, mits zij voldoen aan de eisen van democratie, rechtsstaat en
dergelijke. Een interessant gegeven voor Centraal-Europese landen als
Hongarije, Polen en Tsjecho-Slowakije. Op papier bestaat hier een
essentieel verschil met het Warschaupact. Elke staat kan lid worden,
ongeacht het politieke systeem. Interessant is to zien dat het Warschau-
pact oorspronkelijk zou worden opgeheven indien er in Europa een
collectief veiligheidsverdrag zou zijn gesloten.

Het is anders gegaan, maar dit is een mooi punt om ons to wenden tot
de CVSE, met direct drie constateringen:
a. de CVSE berust niet op een volkenrechtelijk verdrag, het is vooral
een politiek raamwerk;
b. de CVSE is geen regionaal collectief veiligheidssysteem (noch naar
analogie van Hoofdstuk VII van het Handvest, noch in de zin van
Hoofdstuk VIII); en
c. de CVSE is natuurlijk allerminst een militair bondgenootschap.

Wat is de CVSE dan wel en vooral op dit moment? Wie zijn de 34 sta-
ten?
Vroeger waren die to verdelen in drie groepen: NAVO, Warschaupact
en neutrale, ongebonden staten. Nu is het beeld verschoven: NAVO,
voormalige Sovjet-satellieten met elk hun eigen koers, de Sovjet-Unie
alleen en neutrale landen. Een politieke aardverschuiving. De CVSE-
documenten spreken overigens telkens uitsluitend van deelnemende
staten. Bekijken we dit vanuit andere invalshoeken dan zijn er natuur-
lijk ook EG-landen to onderscheiden (de Comecon deelt het lot van
het Warschaupact), Raad van Europa-landen met name op mensen-
rechtengebied (nu ook enige Oost-Europese), EVA-landen etc. Binnen
West-Europa moet men dan ook de WEU, op veiligheidsterrein, niet
over het hoofd zien.
Geen juridische basis dus voor het Helsinki-proces en een, zeker tot
Parijs, zeer zwakke institutionele structuur. De CVSE is niet als een
echte internationale organisatie, met eigen organen, opgezet. Het is van
oorsprong een letterlijk inter- gouvernementele conferentie die perio-
diek bijeenkomt. Zelfs het supervisiemechanisme voor de menselijke
dimensie dat in Wenen in 1989 tot stand kwam is zuiver inter-statelijk
van karakter. Wellicht ten overvloede nog een opmerking over het
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lidmaatschap: dat is politiek- functioneel bepaald en niet zuiver regio-
naal geografisch. Het is deels Atlantisch en ook de Sovjet-Unie is er-
bij, die op zijn minst achter de Oeral niet meer als een Europese staat
kan worden beschouwd. Uiteraard kunnen staten bij een vreemde re-
gio betrokken raken om politieke redenen, waarvan ze geografisch
territoriaal geen deel uitmaken. Kijken we dan naar de CVSE, dan
zien we dat dat 'Atlantische' karakter vooral met bet veil igheidsaspect
samenhangt om redenen van de bescherming van de mensenrechten.
In Europa is zulke betrokkenheid van Canada en de VS immers niet
nodig; strikt gesproken geldt hetzelfde voor milieu en economie.
Wat is er tot dusverre in CVSE-verband op veiligheidsgebied tot stand
gekomen? In de Slotakte van Helsinki werd de nadruk gelegd op ver-
trouwenwekkende maatregelen, terwijl er slechts weinig aandacht werd
besteed aan ontwapening of althans wapenbeheersing. Met betrekking
tot de vertrouwenwekkende maatregelen zijn er nogal gedetailleerde
bepalingen over de voorafgaande kennisgeving van militaire oefe-
ningen en troepenbewegingen, en de uitwisseling van militaire waar-
nemers bij elkaars oefeningen. Deze maatregelen werden in 1986 in
Stockholm op een speciale bi jeenkomst nader gepreciseerd. Weder-
zijdse inspectie werd mogelijk indien er twijfel bestond over de na-
leving van de verplichtingen op dit vlak door een land. In de afgelopen
jaren hebben er ook werkelijk uitwisselingen van waarnemers plaats-
gevonden, zij bet uitsluitend op bi-laterale basis. De bijeenkomst in
Stockholm staat bekend als de eerste Europese Ontwapenings Confe-
rentie (EOC), maar over dat aspect zweeg bet slotdocument. Pas op de
Weense vervolgconferentie (1986-89) werd een begin gemaakt met bet
dichten van de kloof. Als uitvloeisel daarvan zijn er voor de Parijse
top, waar bet Europese Handvest werd aanvaard, twee onderhande-
lingsronden gehouden in Wenen. De ene betrof opnieuw vertrouwen-
wekkende maatregelen, CSBM's in bet jargon. De andere ronde was de
zogeheten Negotiation on Conventional Armed Forces in Europe. Daar-
bij moet wel worden aangetekend dat deze CFE (in bet Nederlands
CSE)-onderhandelingen uitsluitend tussen NAVO- en Warschaupact-
landen werden gevoerd, met uitsluiting van de neutrale en ongebonden
landen. Als resultaat van dit overleg van de "22" kwam een verdrag tot
stand dat de stabiliteit in Europa vergroot, doordat verrassingsaan-
vallen en offensieven op grote schaal onmogelijk worden gemaakt.
Door middel van asymmetrische reducties van de conventionele strijd-
krachten zal to zijner tijd een nieuw evenwicht ontstaan op een lager
niveau van bewapening. De terugtrekking van Sovjet-troepen uit Oost-
Europa heeft bet effect van bet CSE-verdrag natuurlijk nog eens na-
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drukkelijk versterkt. Intussen zijn er wel wat twijfels gerezen of de
Sovjet-Unie alle afspraken loyaal zal nakomen. Overigens is aan bet
verdrag een uitgebreid verificatie- regime gekoppeld.

In bet Handvest van Parijs is intussen afgesproken zowel de CSBM- als
CFE-onderhandelingen voort to zetten. Het belangrijkste feit wat
Parijs betreft is dat nu ook voor bet eerst enige institutionele struc-
turen worden opgezet. Meer in bet bijzonder met betrekking tot bet
veiligheidsaspect ttekt dan bet zogeheten Conflict Preventie Centrum in
Wenen de aandacht. Dit centrum wil met name steun geven aan een
mechanisme voor consultatie en samenwerking met betrekking tot on-
gebruikelijke militaire activiteiten, dus ter controle van de naleving
der CSBM's. Er is ook sprake van de uitwisseling van militaire infor-
matie, een communicatienetwerk. Uitdrukkelijk wordt in bet supple-
ment op bet Handvest van Parijs gezegd dat bet Conflict Preventie
Centrum andere functies kan vervullen en aanvullende taken kan krij-
gen met betrekking tot een geschillenbeslechtingsprocedure. Op ver-
dere details over het functioneren van bet Centrum wil ik hier niet
ingaan. Wel wil ik opmerken dat ik bet supplement op dit punt op bet
eerste gezicht onduidelijk vind. Er zal in de praktijk nog heel wat
moeten worden ingevuld en nader bepaald. Belangrijk is in ieder geval
dat op verzoek van een of meer staten bijeenkomsten van de CVSE-
landen kunnen worden belegd inzake ongewone militaire activiteiten.
Die bijeenkomsten zullen dan worden georganiseerd door bet Centrum.

Evaluatie

Er zijn dus duidelijk institutionele verbeteringen zichtbaar, maar of
daarmee erg slagvaardig zal kunnen worden opgetreden is zeer de
vraag. Dat moet de toekomst leren. Het CVSE-proces blijft sterk op de
consensus-regel inzake besluitvorming gebaseerd. Net valt alleen maar
toe to juichen dat er een opening is gernaakt voor nieuwe taken van
bet Centrum inzake geschillenbeslechting. De vrees bestaat echter dat
men daarbij de diplomatieke kaders niet zal willen overschrijden.
Maar wat dan als er ergens in, met name Oost-Europa, een conflict
dreigt uit to breken of al is uitgebroken? Daartoe heb ik vooralsnog
niet zozeer inter- statelijke conflicten voor ogen, maar veeleer interne
problemen die samenhangen met de aspiraties van minderheden of
nationaliteiten. Er bestaat allerwegen een streven naar autonomie of
zelfs onafhankelijkheid, weg van bet centrum van de staat, dat als
dictatoriaal is ervaren in de achter ons liggende decennia. Steeds weer
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blijkt dat stabiliteit-onder-dwang geen oplossing kan bieden voor de
interne ordening van staten. Drie kreten mogen de gevaren die deze
ontwikkelingen met zich meebrengen, maar onvermijdelijk lijken, als
ware het een natuurlijk, wetmatig proces, illustreren: libanisering, bal-
kanisering, joegoslavisering. Er dreigen intra-statelijk geweld en wel-
licht zelfs grensoverschrijdende moeilijkheden wanneer de ene staat
een eigen minderheid heeft in een andere. Met bescherming van de
rechten van minderheden, vanuit een mensenrechtenperspectief, kom
je er denkelijk niet meer alleen. Daarvoor is de toestand at to labiel.
Het is een veiligheidsprobleem geworden. De vraag is nu of er instru-
menten zijn die, ook in het stadium dat diplomatiek overleg niet meer
helpt kunnen worden ingezet. Dit nog afgezien van de vraag of er pro-
cedures binnen het CVSE-proces zijn die voor diplomatiek overleg
over de politieke aspiraties van minderheden en nationaliteiten in
interstatelijk verband zouden kunnen worden gebruikt. Het consul-
tatiemechanisme voor de menselijke dimensie waarbij de ene staat een
andere kan aanspreken inzake het respect voor de mensenrechten, lijkt
mij daar helaas niet voor bedoeld. Men kan slechts klagen over het feit
van de repressie van minderheden, niet over de politieke achter-
gronden daarvan.

Het CVSE-proces zal in een ander vaarwater moeten worden gebracht
wil er concreet iets gedaan kunnen worden aan veiligheidskwesties,
zoals hiervoor geschetst. Duidelijk is dat in de bestaande internationale
verhoudingen elke staat zijn eigen zaakjes moet opknappen. Conflict-
beheersing met betrekking tot minderheden is een zaak die onmis-
kenbaar deel uitmaakt van de soevereiniteit van staten op dit moment.
In crisisbegeleiding heeft de CVSE nog Been taak. Daarvoor is de
CVSE ook nu nog to zeer een produkt van het tijdperk van de Koude
Oorlog, waarin twee militaire blokken tegenover elkaar stonden. De
Slotakte van Helsinki bevestigde de status quo. De CVSE draagt ook nu
nog, na Parijs, to zeer een inter- gouvernementeel karakter ten aanzien
van de veiligheid in Europa dan dat er aandacht zou zijn ingeruimd
voor relatief kleinschalige, interne conflicten met eventueel interna-
tionale repercussies. Los daarvan is bij dit soort zaken de soevereiniteit
van staten op een wel heel fundamentele wijze in het geding. Het gaat
immers om kwesties van autonomie tot aan separatisme, afscheiding,
toe!

Eerder heb ik de uitgangspunten van het collectieve veiligheidsstelsel
van de VN in grote lijnen geschetst. Tevens kwam de peace-keeping
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praktijk van de VN ter sprake. De overige regionale praktijk in andere
werelddelen bracht weinig nieuws, of het moest zijn dat een regionaal
stelsel ook voorzieningen kan treffen tegen externe, buiten-regionale
bedreigingen. Dat kan een universeel systeem als dat van de VN na-
tuurlijk per definitie niet! Ik kom op dat externe aspect hierna nog
even terug. Eerst echter de interne kant van de zaak.
Collectieve veiligheid naar VN-voorbeeld voor inter- statelijke proble-
men, peace-keeping voor intra-statelijke zoals minderhedenkwesties?
Dat lijkt de meest voor de hand liggende taakverdeling. Voor beide
doelen zouden dan Europese troepen gereed staan onder een CVSE-
commando. Een Europese veiligheidsraad zou de besluitvorming ver-
zorgen.

De bezwaren van het huidige VN-systeem zijn duidelijk:
- Het veto-recht belemmert dat vredeshandhaving zonder aanzien des
persoons plaatsvindt; de permanente leden van de Veiligheidsraad kun-
nen hun onwelgevallige besluiten tegenhouden.
- De overdracht van soevereiniteit via het leveren van nationale troe-
pen aan een VN-commando is een uiterst netelige en gevoelige zaak.
Dat is bij VN-vredesoperaties, waar die aanpak gebruikelijk is, al wel
gebleken!
- Tijdens een operatie kan de eenheid van de Veiligheidsraad door de
ontwikkelingen to velde en daarbuiten op de proef worden gesteld. Het
veto-recht kan dan weer belemmerend werken als er zaken moeten
worden veranderd, bijvoorbeeld indien men bij een peace-keeping
operatie de troepen straffer wil laten optreden om verzet tegen de uit-
oefening van het mandaat to ontkrachten. Een en ander komt de ope-
rationele effectiviteit allerminst ten goede.
- Tenslotte een keihard juridisch punt: regionale militaire dwangactie
behoeft de toestemming van de 'echte' Veiligheidsraad (artikel 53,
Hoofdstuk VIII, VN-Handvest). Dan dreigt dus ook weer het veto-
recht!
Natuurlijk kun je je voorstellen dat voor een Europese veiligheidsraad
of soortgelijk orgaan geen veto-recht zal gelden. Anderzijds is de con-
sensus-regel die in CVSE-verband geldt, evenmin weinig aantrekke-
lijk. Gekwalificeerde meerderheden? En moeten er permanente zetels
worden vrijgehouden in een Europese Veiligheidsraad?
Ik kan me nauwelijks. voorstellen dat de CVSE-staten in een afzienbare
toekornst bereid zouden zijn hun soevereiniteit via een Europese vei-
ligheidsraad al dan niet naar VN-model aanzienlijk in to perken. Niets
wijst daarop. Integendeel, de politieke wil pntbreekt eenvoudig, het is
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geen enkel punt van discussie. De VN-praktijk nodigt ook niet tot
navolging waar het dwangactie betreft. Ik heb het al eerder bepleit in
verschillende verbanden en ik herhaal het hier graag nog eens in alle
bescheidenheid. Waarom zou men niet eens beginnen met experi-
menten inzake peace-keeping? Dat concept zoals we het van de VN
kennen is immers gebaseerd op vrijwilligheid. Je hebt daarbij dus ook
geen Veiligheidsraad nodig voor de besluitvorming. Bovendien voorziet
peace-keeping in de stationering van law and order forces, precies wat
staten, die in de problemen zijn met minderheden, nodig kunnen heb-
ben. Startpunt is dan dat de probleemstaat zelf wil, eventueel ook om-
dat andere CVSE-landen er op diplomatiek niveau op hebben aan-
gedrongen. Ik kan me dan de volgende procedure voorstellen. De pro-
bleemstaat wendt zich tot het Conflict Preventie Centrum met het ver-
zoek Europese blauwhelmen naar het probleemgebied to zenden. Dat
kunnen in eerste instantie ook slechts militaire waarnemers zijn. We
zien dus dat de probleemstaat zelf bereid is zijn soevereiniteit in to
perken. Het Centrum beschikt inmiddels over een lijst met CVSE-
staten die zich in het algemeen voor dit soort doeleinden stand-by
hebben verklaard. Het Centrum treedt nu op als bemiddelaar tussen
vraag en aanbod. Het gastland behoeft dus geen vreemde troepen op
zijn grondgebied to dulden die onwelgevallig zijn. Tijdens het overleg
tussen gastland en de landen die troepen leveren, onder technische
supervisie van het Centrum, worden afspraken gemaakt over mandaat,
financien, begin en einde van de operatie enz. De vreemde troepen
blijven onder nationaal commando, of er wordt een gezamenlijk com-
mando van verschillende landen ingesteld. Zij komen nimmer onder
gezag van het gastland, want dat zou hun onpartijdigheid aantasten.
Het CVSE-Conflict Preventie Centrum is derhalve geen contracterende
partij in dit proces. Het zou bijvoorbeeld wel bevoegd moeten zijn een
imprimatur to geven aan de operatie, indien die is overeengekomen
volgens de peace-keeping doctrine. Dat zou bijvoorbeeld kunnen ge-
beuren door het dragen van blauwhelmen met de letters CVSE (in het
Engels: CSCE) toe to staan, hetgeen de neutrale positie der troepen zou
symboliseren.

Idealiter komt peace-keeping neer op diplomatie ter plekke door mili-
tairen: wat zij met praten kunnen bereiken, moet beslist niet worden
afgedwongen. De blauwhelmen moeten er alles aan doen om het ver-
trouwen van de plaatselijke bevolking to winnen door hun onpartijdige
gedrag. Intussen moeten de regeringstroepen uit zo'n gebied worden
teruggetrokken om provocaties to voorkomen. Bij voorkeur moet er-
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naar worden gestreefd de vredesmacht preventief in to zetten. Rege-
ringen zullen echter geneigd zijn zo lang mogelijk to wachten met hulp
van buitenaf. In een situatie van burgeroorlog heb je ook niet veel aan
blauwhelmen. Dan moet al geweld worden gebruikt tegen de lokale
bevolking om de orde en rust to herstellen.
Uiteraard ben ik me er van bewust dat allerlei bezwaren kunnen wor-
den opgeworpen tegen de idee van peace-keeping via het CVSE-
centrum. Er bestaat nu eenmaal veel argwaan tegen de idee van peace-
keeping, in het bijzonder van VN-vredesoperaties, overigens veelal ten
onrechte, omdat men het fenomeen niet goed kent. Afgezien daarvan
zijn probleemstaten natuurlijk niet snel geneigd hun hulpeloosheid in
een binnenlandse aangelegenheid tegenover de buitenwereld to er-
kennen door om steun to vragen. Er zitten ook veel haken en ogen aan
het inzetten van vredesmachten. In het door mij geschetste model,
waarbij ik mij door VN-ervaring heb laten inspireren, is de com-
mandokwestie problematisch, evenals de verhouding van de blauw-
helmen tot het gastland. Een alternatief zou natuurlijk zijn om VN-
troepen in Europa in to zetten, onder supra-nationaal commando, dat
wil zeggen onder gezag van de VN-Veiligheidsraad. Er zijn dan ook
meer mogelijkheden qua samenstelling van de troepen (de Cyprus-
variant dus?). In ieder geval heb ik met deze suggestie van Europese
peace-keeping de vraag willen opwerpen of deze vorm van inter-
nationale militaire samenwerking niet aantrekkelijk kan zijn in bepaal-
de situaties waarin de vrede wordt bedreigd.
Ik ben U nog een aspect schuldig, namelijk de kwestie van een even-
tuele externe, buiten-Europese rol van de CVSE. Ik wil daar niet te-
veel over zeggen, want als het denken over collectieve veiligheid en
peace-keeping in Europa nog zo zeer in de kinderschoenen staat - laat
staan dat er enige politieke bereidheid zou zijn daarmee een aanvang
to maken - dan lijkt de externe factor helemaal een marginale, puur
theoretische, academische kwestie.
Niettemin zou het volgende mogelijk zijn. De CVSE roept in een ver-
klaring bij volgende gelegenheid (bijvodrbeeld de vervolgconferentie
in Helsinki 1992) de CVSE-landen op om troepen stand-by to houden
niet alleen voor Europese doeleinden, maar ook voor VN-vredesopera-
ties in de wereld, hetgeen een algemeen belang is. Men wordt tevens
uitgenodigd daartoe, naar Scandinavisch voorbeeld, gezamenlijke een-
heden samen to stellen. In dit opzicht lijkt me samenwerking tussen
individuele West-Europese landen met Oost-Europese landen niet on-
aantrekkelijk.

44



CVSE: basis voor een Europees veil igheidsstelsel?
Prof. dr. A. van Staden

Inleiding

Wie probeert to komen tot een genuanceerde beoordeling van de feite-
lijke en potentiele betekenis van de Conferentie over Veiligheid en
Samenwerking in Europa (CVSE) zal stelling moeten nemen zowel
tegen degenen die to veel van de CVSE verwachten als tegen hen die
daarvan to weinig verwachten. Aan de ene kant is bet niet realistisch
de indruk to wekken dat de CVSE op korte termijn de taken van de
NAVO zal kunnen overnemen, aan de andere kant doet men haar to
kort door to spreken over een machteloze praatclub zonder enige prak-
tische waarde. In de afgelopen vijftien jaar heeft de CVSE wet dege-
lijk een nuttige, zij bet bescheiden rol gespeeld. Als forum van overleg
heeft zij bijgedragen aan bet verminderen van bet politieke wan-
trouwen tussen Oost en West, alsmede aan bet vergroten van de mili-
taire doorzichtigheid in ons werelddeel. Daarnaast hebben de in bet
CVSE-kader gemaakte afspraken bruikbare instrumenten opgeleverd
om de mensenrechten-situatie in de Sovjet-Unie en Oost-Europa to
verbeteren.
Al naar gelang de politieke situatie van in bet bijzonder de Sov jet-
Unie dit toelaat, dient de rol van de CVSE geleidelijk to worden ver-
sterkt. Wellicht kan dit op den duur leiden tot de totstandkoming van
een collectief veiligheidsstelsel voor Europa als geheel; zeker is dit
echter geenszins. Tot goed begrip: men spreekt van een collectieve
veiligheid wanneer alle betrokken landen een gezamenlijke verant-
woordelijkheid aanvaarden om de vrede to handhaven. Deze landen
dienen ervan overtuigd to zijn dat de vrede ondeelbaar is, in die zin
dat zij geen onderscheid maken tussen een aanval op henzelf en op
anderen.
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Huidige situatie

Op de Parijse top van november 1990 hebben de 34 CVSE-landen een
schitterend document ondertekend, genaamd bet Handvest voor een
Nieuw Europa. In dit Handvest, dat overigens net als de Slotakte van
Helsinki (1975) geen verdrag maar een politieke verklaring is, wordt
de Koude Oorlog definitief vaarwel gezegd. In een fraaie oefening in
retoriek leggen de regeringsleiders plechtig vast:

" The era of confrontation and division of Europe has ended.
We declare that henceforth our relations will be founded on
respect and co-operation."

En even verder beet bet:

" Ours is a time for fulfilling the hopes and expectations our
peoples has cherished for decades: steadfast commitment to
democracy based on human rights and fundamental freedoms;
prosperity through economic liberty and social justice; and
equal security for all our countries."

Is Europa werkelijk, zoals de leiders jubelden, een nieuw tijdperk van
democratie, vrede en eenheid binnengetreden?
Feit is dat bet gevaar van een acute militaire dreiging aanzienlijk is
geweken, maar dat de veiligheidsrisico's geenszins zijn verdwenen.
Deze risico's schuilden vooral in de heersende politieke onzekerheid
van een Sovjet-Unie, die op de rand van ontbinding lijkt to verkeren,
alsmede in opgelaaide nationale en etnische tegenstellingen in Oost-
Europa. Ook vormen de groeiende welvaartsverschillen tussen de beide
delen van ons continent een bron van onveiligheid. Evenzeer moet
worden vastgesteld dat in Pari js slechts een zeer bescheiden aanzet is
gegeven tot institutionalisering van de CVSE. Zo is afgesproken dat de
regeringsleiders een keer per twee jaar voor een CVSE-top bijeen
zullen komen, terwijl de ministers van Buitenlandse Zaken elkaar eens
per jaar zullen ontmoeten. Verder zal een comite van hoge ambtenaren
zich belasten met de voorbereiding van deze vergaderingen, in deze
taak bijgestaan door een uit vier personen bestaand CVSE-secretariaat.
Verder is voorzien in de oprichting van een zogenaamd Conflict Pre-
ventie Centrum, dat voornamelijk zal dienen als forum voor discussies
over de uitvoering van de overeengekomen CSBM's: maatregelen die
bet wederzijdse vertrouwen op bet terrein van de militaire veiligheid
moeten vergroten (aanmeldingen van oefeningen, uitwisseling van
militaire gegevens etc.). Ronduit teleurstellend is bet dat een voorstel
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van de twaalf EG-landen om to komen tot een spoedprocedure voor
overleg in crisissituaties, vooral door toedoen van de Verenigde Staten,
is verworpen. Deze procedure zou voor elk CVSE-land de mogelijk-
heid hebben geopend het comite van hoge ambtenaren bijeen to roepen
indien de situatie in Europa daartoe aanleiding geeft. Men kan wat dit
laatste betreft denken aan het recente bloedige ingrijpen van de
Sovjet-troepen in de Baltische landen.

De conclusie is onontkoombaar dat op het pad van de verdere uitbouw
van de CVSE nog heel wat is to doen. De CVSE is zeker nog Been
volwaardige veiligheidsorganisatie. Vooral waar het gaat om verzeke-
ring tegen het afgenomen, maar niet verdwenen, Sovjet-veiligheids-
risico kan zij bij lange na niet de toets der vergelijking met bijvoor-
beeld de NAVO doorstaan. Ondanks alle gebreken en tekortkomingen
heeft het Atlantisch Bondgenootschap in het verleden bewezen
handelingsbekwaam to zijn. De CVSE is op het stuk van de vredes-
handhaving nog nimmer op de proef gesteld en staat nog ver of van
een organisatie als de NAVO waar het betreft de integratie van strijd-
krachten van de afzonderlijke landen. Om deze redenen kan de CVSE
vooralsnog niet als een alternatief voor de NAVO worden beschouwd.

Gelet op de belangrijke bijdrage die de NAVO aan de stabiliteit in
Europa heeft geleverd en in het bijzonder gezien de latente functie die
het bondgenootschap heeft vervuld ten aanzien van de beheersing van
conflicten tussen westerse landen onderling en het verankeren van
(West -)Duitsland, is door sommigen wel gepleit voor de geleidelijke
uitbouw van het Atlantisch bondgenootschap tot een collectief veilig-
heidsstelsel voor Europa als geheel. Het is echter zeer de vraag of dit
een begaanbare weg is. Een uitbreiding van de NAVO met landen als
Tsjecho-Slowakije, Hongarije en Polen zou de werking van het westers
bondgenootschap tot aan de grenzen van de Sovjet-Unie brengen.
Vermoedelijk zal Moskou een dergelijke ontwikkeling opvatten als een
totale ontkenning van zijn legitieme veiligheidsbelangen. Hierbij mag
worden bedacht dat met het lidmaatschap van het verenigde Duitsland
van de NAVO reeds een ernstige wissel is getrokken op de concessie-
bereidheid van de Sovjet-leiders. Het besluit van Sjevardnadze om als
minister van Buitenlandse Zaken of to treden geldt in dit verband als
een waarschuwing. Een eventueel aanbod aan de Sovjet-Unie om zelf
toe to treden tot de NAVO is weinig geloofwaardig zolang de alliantie
pretendeert een gemeenschap van democratische landen to zijn. Het is
weinig logisch zolang de NAVO haar belangrijkste rechtvaardiging
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ontleent aan het mogelijke misbruik dat de Sovjet-Unie van haar nog
steeds overstelpende militaire macht zou kunnen maken.

Ideeen over versterking van de CVSE

Ook al bestaat er op dit moment weinig reden om een blind ver-
trouwen to stellen in het vermogen van de CVSE om de vrede in Euro-
pa to waarborgen, er zijn voldoende argumenten om althans serieus to
proberen haar zo to versterken dat zij zich op de lange duur kan ont-
wikkelen tot een collectief veiligheidsstelsel. Op de kortere termijn
lijkt de CVSE in elk geval een nuttige rol to kunnen spelen door de
landen van Oost-Europa, die met de feitelijke ontbinding van het
Warschaupact in een militair-strategisch vacuum terecht zijn gekomen,
een veiligheidspolitiek dak to verschaffen. De CVSE lijkt bij voorbaat
niet kansloos om eventuele conflicten in Oost-Europa to helpen be-
slechten of tenminste in to dammen.

In minimaal drie op elkaar volgende fasen zou kunnen worden ge-
probeerd het gezag en de structuur van de CVSE to versterken. In een
eerste face dient alsnog overeenstemming to worden bereikt over een
regeling voor spoedoverleg in crisissituaties. Al naar gelang de ernst
van de situatie zouden op voorstel van het comite van hoge ambtenaren
de ministers van Buitenlandse Zaken bijeen kunnen komen teneinde na
to gaan welke maatregelen noodzakelijk zijn. Hierbij valt to denken
aan fact finding, goede diensten en bemiddeling. Het is denkbaar dat
op gezag van de ministers van Buitenlandse Zaken missies worden ge-
zonden naar bepaalde spanningsgebieden. In deze fase zou het secreta-
riaat moeten worden versterkt en verder lijkt het wenselijk to maken
afspraken inzake de vreedzame beslechting van geschillen verdrags-
matig vast to leggen.

Mochten de ervaringen met een aldus versterkte CVSE positief zijn,
dan zou een tweede fase to overwegen zijn waarin de mogelijkheid
wordt geopend tot het ondernemen van vredesoperaties met militaire
eenheden van aangesloten landen in gebieden waar gewelddadige con-
flicten dreigen. In dit stadium lijkt het nodig de uitvoering van derge-
lijke operaties nog afhankelijk to stellen van de instemming der be-
trokken conflictpartijen. Wel lijkt het voor de hand to liggen, op dat
moment aangekomen, serieus to denken aan de instelling van een
Europese veiligheidsraad met een primaire verantwoordelijkheid voor
de vredeshandhaving. Wat de samenstelling van dit lichaam betreft
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dient men rekening to houden met de feitelijke machtsverhoudingen.
Een lidmaatschap van de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie is daar-
om vanzelfsprekend. Minder vanzelfsprekend is de toekenning van een
permanent lidmaatschap aan Frankrijk en Engeland. Waar de landen
van de Europese Gemeenschap, in het kader van de Europese Politieke
Samenwerking, een stuk zijn gevorderd met het streven naar een ge-
meenschappelijke buitenlandse politiek, zou een vertegenwoordiging
van de Europese Gemeenschap serieuze overweging verdienen. Dit zou
kleinere landen als Nederland ook de kans bieden indirekt invloed uit
to oefenen op de besluitvorming in de op to richten veiligheidsraad.
Een of twee restzetels zouden bij toerbeurt kunnen worden ingenomen
door de Europese landen die niet deel uitmaken van de EG. De ver-
deling van bevoegdheden tussen de veiligheidsraad en het plenum van
ministers van Buitenlandse Zaken kan analoog zijn aan de desbetref-
fende regeling in het VN-Handvest ter zake van de Veiligheidsraad en
de Algemene Vergadering.

Een derde en laatste fase zou het sluitstuk kunnen vormen van de
versterking van de CVSE. Na verloop van tijd moet een zodanige eens-
gezindheid zijn gegroeid dat desnoods dwangmaatregelen kunnen wor-
den getroffen om eventuele daden van agressie to bestraffen en on-
gedaan to maken. Volgens besluit van de Europese veiligheidsraad
zouden niet alleen economische sancties toegepast kunnen worden,
maar ook militaire acties kunnen worden ondernomen. Bij voorkeur
zou een pan-Europese troepenmacht moeten worden opgericht, die
zich zo goed mogelijk op zulke acties dient voor to bereiden. In elk
geval lijkt de stichting van een overkoepelende militaire stafgroep
onontbeerlijk om to zorgen voor een behoorlijke planning van ge-
meenschappelijke operaties.

Slot

Een grove schets van het CVSE-ontwikkelingsproces als de onder-
havige zal bij menigeen reacties van ongeloof en diepe scepsis uitlok-
ken. Inderdaad kan niet genoeg worden beklemtoond dat een terugslag
in de Oost-West verhouding het ideaal van collectieve veiligheid tot
een onbereikbare utopie kan maken. Het is verder moeilijk in to zien
hoe een betrekkelijk heterogeen gezelschap van CVSE-landen bijvoor-
beeld de Sovjet-Unie zou kunnen dwingen of to zien van militair ge-
weld. Voor de vraag of men dit land ooit als een betrouwbare deel-
genoot van een stelsel van collectieve veiligheid kan aanvaarden zal
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bepalend zijn de mate waarin. de Sovjet-Unie transformeert tot een
democratie en waarin haar strijdkrachten worden hervormd tot louter
een verdedigingsmacht. Beide elementen herbergen veel onzekerheid.
Dit neemt evenwel niet weg dat het thans een zaak van wijs beleid is
de Sovjet-Unie zoveel mogelijk to betrekken bij de discussies over de
toekomst van Europa. De CVSE is daarvoor het meest geeigende
forum, ook al omdat zij de mogelijkheid biedt landen aan to spreken
op het nakomen van aanvaarde beginselen van democratie en mensen-
rechten.

J

Prof. dr. A. van Staden
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Tussen Europese supermacht en renationalisering
Prof. dr. J.G. Siccama

Inleiding

Na de strategische terugtocht van de Sovjet-Unie uit Oost-Europa
koos de Europese Gemeenschap uitdrukkelijk voor zichzelf ten gunste
van verdieping boven verbreding. Deze voorrang kwam het duidelijkst
tot uitdrukking in de verhevigde pogingen van de lidstaten een ge-
meenschappelijke markt tot stand to brengen (Europa '92) en ook tot
een Europese Monetaire Unie (EMU) to komen. Onder aanwending
van het argument dat de Gemeenschap pas in staat zou zijn nieuwe
lidstaten to laten toetreden nadat de samenwerkingsbasis van de Twaalf
zou zijn versterkt, werd de deur voor de jonge Oost-Europese demo-
cratieen, die zich in 1989 hadden bevrijd, gesloten. Landen als Polen,
Tsjecho-Slowakije en Hongarije moeten eerst een serie structurele
hervormingen doorvoeren om de overgang van hun centraal geleide
economieen naar marktstelsels mogelijk to maken.

Doet het dilemma tussen verbreding en verdieping zich ook op het
gebied van de militaire veiligheid voor? Hoe liggen op dit terrein de
prioriteiten van het Westen? Op deze vragen zal in deze bijdrage wor-
den ingegaan aan de hand van een aantal min of meer objectieve ont-
wikkelingen in de context van de Europese veiligheid (paragraaf 1).
Voorts zal ik ingaan op de alternatieve veiligheidsstructuren waartoe in
Europa kan worden gekomen (paragraaf 2). In paragraaf 3 zal blijken
dat de NAVO in veiligheidspolitiek opzicht de kleine Warschaupact-
landen op gelijksoortige wijze aan hun lot overlaat als de EG dat in
economisch opzicht doet.
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1. Zeven trends

1.1. In plaats van massale dreiging door de Sovjet-Unie komen diffuse
veiligheidsrisico's

Eerste uitgangspunt bij de beschrijving van de in ons werelddeel
ontstane veiligheidssituatie is dat de onmiddellijke militaire bedreiging
van de NAVO door het Warschaupact - ook van de kant van de
Sovjet-Unie - is verdwenen. De Russische bekrachting van het twee-
plus -vier-akkoord wijst op het feit dat de Sovjet-Unie nog steeds
bereid is haar 340.000 strijdkrachten uit Duitsland terug to trekken.
Het Kremlin is akkoord gegaan met de militaire liquidatie van het
Warschaupact per I april 1991 en schijnt to berusten in de terugtocht
van Russische troepen uit Tsjecho-Slowakije en Hongarije in de loop
van dit jaar en uit Polen en wat voorheen de DDR was in de loop van
een periode van vier jaar (1991-'94).

Dit betekent dat het gevaar voor een massale verrassingsaanval is
geweken. De tweezijdige dreiging uit de Koude Oorlog, waarin mede
door de nucleaire slagschaduw slechts een kleine kans op een grote
confrontatie bestond, is vervangen door diffuse veil igheidsrisico's die
met een onbekende graad van waarschijnlijkheid kunnen optreden en
waarvan ook de escalatiekans onduidelijk is. Doorgaans worden in dit
verband drie gevaren onderscheiden:
a. buitenlands-politiek en militair revanchisme van de Sov jet-

Unie;
b. horizontale of verticale escalatie van conflicten binnen en

tussen de kleinere Oosteuropese landen;
c. dreigingen van buiten Europa, in het bijzonder vanwege ex-

tremistische regimes die zich hebben voorzien van inzet-
middelen voor vernietigingswapens met grote dracht.

Over de vraag of dit soort dreigingen daadwerkelijk zullen optreden
heerst volstrekte onzekerheid. Zeer omstreden is daarnaast in hoeverre
het gebruik van het militaire instrument nuttig kan zijn om deze ge-
varen to bezweren. Te onzent heeft K. Koch betoogd dat militaire
interventie de kwaal alleen maar verergert (het Sarajewo-syndroom).
Anderen, zoals S. Rozemond en schrijver dezes, menen dat het veilig-
heidspolitieke terrein niet van engagement met OoSt-Europa kan wor-
den uitgezonderd.

1.2. Het gewicht van Duitsland wordt groter
Binnen Europa zal de betekenis van Duitsland relatief toenemen. Ten
dele komt dit door de vereniging van 3 oktober 1990. Hierbij moet
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niet zozeer worden gedacht aan de bevolkingsaanwas met 17 miljoen
DDR-burgers, maar aan de territoriale vergroting van de Bonds-
republiek in het hart van ons continent. Daardoor komt Duitsland
zowel in West- als in Oost-Europa nog centraler to staan. In West-
Europa treedt dit aan het licht in de leidende rol die Bonn vooralsnog
samen met Parijs, maar in de toekomst wellicht ook met het Londen
van premier Major, speelt bij zowel de economisch-monetaire als de
politiek-militaire eenwording (respectievelijk aan de orde in de eerste
en tweede Intergouvernementele Conferentie). In Oost-Europa meet
Bonn/Berlijn zich, vooral omdat het voorlopig de handen vol heeft met
integratie van de DDR, voorshands geen belangrijke rol toe. Niet on-
denkbaar is evenwel dat de Russische ontruiming van met name de
noordelijke landen tot gevolg zal hebben dat Duitsland op den duur
toch in dit vacuum zal worden binnengezogen. Dit zal vooral op eco-
nomisch terrein mogelijk zijn, waarbij trouwens bedacht moet worden
dat in de jonge democratieen van Polen, Tsjecho-Slowakije en
Hongarije economische en binnenlands-politieke ontreddering elkaar
dreigen to versterken. Duitsland kan moeilijk geheel afzijdig blijven
bij verregaande instabiliteiten aan zijn grenzen, die overigens op hun
beurt weer kunnen worden aangestoken door chaotische toestanden (of
pogingen om deze met de knoet to beteugelen) in de Sovjet-Unie.

1.3. De Sovjet-Unie is als acteur op het internationale toneel onbe-
rekenbaar

Een van de redenen waarom het onverstandig is het nieuwe Duitsland
in de toekomst zijn toevlucht to laten zoeken bij het militair niet-ge-
integreerde Frankrijk en de chaotische Sovjet-Unie is dat die Unie in
internationaal-politiek opzicht stuurloos is. De nieuwe buitenlandse
politiek als externe dimensie van Gorbatsjov's perestrojka komt in de
praktijk neer op aanvaarding van westelijke voorstellen, zij het soms
in licht geamendeerde vorm. Uiteraard wordt deze ommekeer in con-
structieve richting door het Westen toegejuicht. Zo legde de Sovjet-
Unie zich in het INF-verdrag neer bij de vernietiging van al haar
splinternieuwe SS-20 raketten; stemde Gorbatsjov in met de Duitse
eenheid (zij het tegen de prijs van een fors aantal D-marken) en met
het lidmaatschap van het nieuwe Duitsland van de NAVO (zij het met
bepaalde beperkingen op de aanwezigheid van strijdkrachten en be-
wapening in de DDR-zone en met een plafond van 370.000 soldaten
voor de Bundeswehr); werd de Breznjev-doctrine afgezworen en be-
rustte Gorbatsjov in de val van zijn client-regimes elders in Oost-
Europa.
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Het zou echter onjuist zijn uit de Russische medewerking bij de
beeindiging van de Koude Oorlog of to leiden dat de Sovjet-Unie een
klare voorstelling heeft van een nieuwe wereldorde en de marsroute
daarheen. Veeleer overheerst de indruk dat het Kremlin in beslag ge-
nomen wordt door de desintegratie van de eigen samenleving. Zoals
bekend concentreert de binnenlandse onbestuurbaarheid zich op twee
verschijnselen: de economische problemen die samenhangen met het
verdwijnen van de strakke commando -economie zonder dat duidelijk-
heid bestaat over de ordening van de volkshuishouding waarop wordt
afgekoerst, en het nationaliteitenprobleem.

Het is onduidelijk of er een causaal verband bestaat tussen de interne
chaos en de volgzame buitenlandse politiek van Gorbatsjov. Zijn top-
ontmoetingen met de groten der aarden, in het bijzonder de Ameri-
kaanse president, zijn een van de weinige middelen waarmee hij zijn
legitimiteit nog enigszins in stand kan houden. Volgzaamheid is
trouwens vaak niet to onderscheiden van onberekenbaarheid of zelfs
ontoerekeningsvatbaarheid. Vandaar wellicht de terugslagen zoals die
naar voren kwamen bij de strubbelingen over de bekrachtiging van het
twee-plus-vier-verdrag en bij de sabotage van de ratificatie van het
CFE-verdrag door Sovjet-militairen. In deze kwestie gaat het niet om
de vijfduizend wapens (treaty limited items) die bij eenheden van de
marine en kustverdediging zijn ondergebracht (op zichzelf vertegen-
woordigen die niet meer dan zo'n 7% van de totale Russische reduc-
ties), maar om het signaal van de strijdkrachten aan Gorbatsjov dat
deze to ver is gegaan of het signaal van Gorbatsjov dat hij heeft ge-
broken met zijn constructieve nieuwe beleid. Beide verklaringen stem-
men tot somberheid: ofwel de Russische leider is niet langer bij
machte zijn wil aan zijn onderdanen op to leggen, ofwel het begin van
een verstarring tot een nieuwe Koude Oorlog is ingezet.

1.4. De rot van de Verenigde Staten in Europa wordt onbelangrijker
Het veni, vidi, vici van het duo Bush-Schwarzkopf bij de bevrijding
van Koeweit mag ons niet de ogen doen sluiten voor het proces van
relatieve economische neergang waaraan de Verenigde Staten al sedert
1945 onderhevig zijn. Gedeeltelijk komt het Amerikaanse machts-
verval neer op normalisering (alle overige grote mogendheden hadden
immers veel zwaardere verliezen op eigen bodem geleden); gedeeltelijk
is het ook een onbedoeld nevengevolg van het expliciete streven van de
Verenigde Staten de economieen van West-Europa en Japan er weer
bovenop to helpen. Amerika staat weliswaar nog steeds nummer een op
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de ranglijst van grote mogendheden, maar zijn aandeel in de mondiale
machtsbronnen ligt at sedert het begin van de jaren '70 rond de 23%
(tegen 50% in 1945) en de Amerikaanse economie is sindsdien veel
afhankelijker van exporten en de toevoer van grondstoffen van over-
zee.

Het kan bijna niet uitblijven of dit economisch machtsverval vindt
uiteindelijk zijn vertaling in geringere militaire verbintenissen. Indien
de strategische aftocht van de Sovjet-Unie uit Midden- en Oost-
Europa inderdaad doorgang vindt, zal de Amerikaanse troepenmacht in
West-Europa beperkt worden tot hooguit een substantiele, maar sterk
gereduceerde, omvang (50.000-100.000 soldaten). Dit biedt de moge-
lijkheid voor de Verenigde Staten hun defensielasten to verkleinen en
deze meer in evenwicht to brengen met de militaire inspanningen van
de Westeuropese bondgenoten. Tevens is de redengeving voor de aan-
wezigheid van Amerikaanse strijdkrachten in West-Europa ten princi-
pale in het geding. Waartoe dienen de Amerikaanse troepen nog langer
als de dreiging van de Russische beer is weggevallen?

Een tweede gewichtige reden voor de vermindering van de Ameri-
kaanse rot in Europa ligt in de afnemende betekenis van kernwapens
binnen de NAVO-strategie. Aangezien inzet van kernwapens tot dus-
verre vrijwel uitsluitend een Amerikaanse aangelegenheid was - hoe-
wel in het kader van de Nuclear Planning Group consultaties over de
planning van het gebruik met de bondgenoten plaatsvonden - valt to
verwachten dat de invloed van de Verenigde Staten binnen de NAVO
navenant zal afnemen.

1.5. De betekenis van de Verenigde Naties neemt toe
Het succesvolle optreden van de Veiligheidsraad bij het ongedaan
maken van de Iraakse annexatie van Koeweit, dreigt aan het oog to
onttrekken dat de Verenigde Naties als zodanig weinig voorstellen
omdat ze in hun veiligheidspolitieke optreden afhankelijk blijven van
de medewerking van de Grote Vijf. Nu wil het geval dat elk van de
permanente leden van de Veiligheidsraad (die met hun veto-recht
militair optreden kunnen blokkeren) eigen motieven koestert waarvoor
inschakeling van de VN in allerlei gevallen behulpzaam is. Dit is de
belangrijkste reden waarom een belangrijker rol van de volkeren-
organisatie to verwachten is.
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Zoals eerder is geconstateerd lijden de Verenigde Staten aan econo-
misch machtsverval en zijn ze al lang geen supermacht meer in die zin
dat ze overal ter wereld militair telkens orde op zaken kunnen stellen.
Maar ze beschikken nog als enige over een dermate grote en gevarieer-
de hoeveelheid machtsbronnen en hebben een dusdanige behoefte om
leiding to geven aan de wereld dat alleen Amerika nog enige richting
kan geven aan een mondiale ordening. Via de VN kunnen de Verenig-
de Staten zich onder meer van de steun verzekeren van de economisch
nog veel sneller verzwakkende, maar militair nog potentieel gevaarlijke
Sovjet-Unie. Voor Gorbatsjov zijn de Verenigde Naties op hun beurt
in nog hogere mate een instrument om legitimiteit zowel in zijn bui-
tenlandse politiek als in zijn binnenlands beleid to behouden. Voor
Frankrijk en Groot-Brittannie is het permanente lidmaatschap van de
Veiligheidsraad, naast het eigen bezit van kernwapens, nog een van de
weinige parafernalia die deze landen onderscheiden van opkomende
staten als Duitsland, Japan en India. Zeker nu hun rol in Europa als
overwinnaar van Duitsland in de Tweede Wereldoorlog is uitgespeeld,
zullen Parijs en Londen in grotere mate de Veiligheidsraad willen
benutten. Het meest twijfelachtig in dit opzicht is de opstelling van
China. In de tweede Golfoorlog zag Beijing er uiteindelijk steeds vanaf
spelbreker to zijn, maar of deze - wellicht door de behoefte om na de
slachtpartij op het plein van de Hemelse Vrede respect to herwinnen
ingegeven - houding zich ook in de toekomst zal voortzetten, is on-
gewis.

De tweede reden waarom iedereen meer naar New York kijkt is dat
het - door het machtsverval van de Verenigde Staten en vooral de
Sovjet-Unie veroorzaakte - einde van de Koude Oorlog de weg kan
effenen voor instelling van regionale veiligheidsorganisaties. Nu de
Sovjet-Unie als aanwijsbare en enige vijand lijkt weg to vallen, opent
zich de mogelijkheid een regionaal veiligheidstelsel ex artikel 52 van
het Handvest op to richten waarin iedere lidstaat als potentiele agressor
wordt aangemerkt. In Europa kan een regionale collectieve veiligheids-
structuur totstandkomen, hetzij via uitbreiding van de NAVO, hetzij
via het politiek en militair effectief maken van de CVSE. Voor af-
schrikking en ongedaan maken van agressie buiten Europa blijven de
Europese staten ook dan afhankelijk van besluitvorming in de Veilig-
heidsraad to New York.
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1.6. Van tweezijdige naar multi-laterale wapenbeheersing
In het verleden was tweezijdige wapenbeheersing een graadmeter voor
de ontspanning tussen de twee blokken en hun leiders. Tussen de
supermachten werd het evenwicht in nucleaire bewapening gecodifi-
ceerd en daardoor ook intern gelegitimeerd via het SALT-/START-
proces. Evenzo werden de ingrijpende ontwapening van de Sovjet-
Unie en de eenwording van Duitsland in 1990 bezegeld in het CFE-
akkoord. Thans zijn de confrontatie tussen de Verenigde Staten en de
Sovjet-Unie en de nucleaire factor in de wereldpolitiek naar de
achtergrond verdreven. Tevens is voortzetting van het onderhande-
lingsproces tussen NAVO en Warschaupact in Europa onmogelijk ge-
worden door de opheffing van het Oost-Europese bondgenootschap.

Deze ontwikkelingen doen beseffen dat de onderhandelingen over
wapenbeperking tot dusverre slechts een diplomatieke manier zijn
geweest om een militair machtsevenwicht tussen twee parti jen tot
stand to brengen. In de toekomst zal invulling moeten worden gegeven
aan het stabiliteitscriterium dat centraal stond in het klassieke wapen-
beheersingsdenken uit het begin van de jaren '60. Daarbij zijn twee
vraagstukken van groot belang:
a. voorrang voor het non- proliferatiestreven;
b. formulering en doorvoering van evenwichts- en stabiliteitscriteria

in multi-polaire stelsels.

1.7. Niet-militaire aspecten van veiligheid worden belangrijker
Men hoeft niet naar nieuwe typen dreigingen (milieuvervuiling, AIDS,
drugs, terrorisme) to kijken om to constateren dat de scheiding tussen
militaire aspecten van de veiligheid en andere sectoren steeds meer
vervaagt. Dit geldt zowel voor de inhoud van de dreigingen als voor de
veiligheidspolitieke instrumenten om hieraan het hoofd to bieden.

De samenhang tussen de inhoud van opdoemende gevaren laat zich
goed illustreren aan het voorbeeld van de Oost-Europese landen als
haarden van conflict. Zoals gezegd is het vestigen van een stabiele
democratie sterk afhankelijk van het welslagen van de pogingen om de
centraal geleide volkshuishoudingen to herstructureren. Op haar beurt
wordt democratisering weer bedreigd door herlevend nationalisme.
Hierbij kunnen allerlei nationaliteiten-kwesties weer de kop opsteken.
Vooral in het geval van grensoverschrijdende minderheden kunnen
interne conflicten overslaan in interstatelijke oorlogen. Ook vluchte-
lingenproblemen zijn inhoudelijk verbonden met ontwikkelingen in
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genoemde sectoren. Economische ontwrichting, schending van mensen-
rechten, discriminatie of zelfs vervolging van minderheden en geweld-
gebruik zijn elk afzonderlijk of in combinatie in staat vluchtelingen-
stromen op gang to brengen.

Aan de hand van het Oost-Europese voorbeeld wordt tevens duidelijk
hoezeer de verschillende instrumenten van buiteniandse politiek
samenhangen. Associatie met en op termijn lidmaatschap van de EG is
naar alle waarschijnlijkheid het meest werkzame middel om conflicten
to voorkomen. Ook bescherming van individuele mensenrechten en
rechten van minderheden in het kader van de Raad van Europa of
CVSE zijn mogelijkerwijs belangrijker dan het militaire instrument
dat nu, zoals uit de discussie rond het Sarajewo-syndroom blijkt, toch
al omstreden is.

2. Mogelijke alternatieven

Wat zijn de mogelijkheden en wenselijkheden om de Europese veilig-
heid to regelen? In antwoord op deze vraag zullen hieronder in volg-
orde van voorkeur vier alternatieven worden onderscheiden: 1. Een
Noordelijke Verdragsorganisatie (NVO); 2. Een West-Europese De-
fensie Gemeenschap (WEDG); 3. Aangepaste bi-polariteit; 4. Fragmen-
tatie (hernationalisering).

2.1. Oprichting van een Noordelijke Verdragsorganisatie (NVO)
Een NVO zou tot stand kunnen komen, hetzij door uitbreiding van de
NAVO met de democratische Staten van Oost-Europa (inclusief een
democratische Sovjet-Unie of politiek-militaire eenheden die zich op
haar huidige grondgebied zouden kunnen constitueren), hetzij door
herstructurering van de CVSE tot een politiek en militair slagvaardige
veiligheidsstructuur. Gemakshalve is voor de hier bedoelde security
community (in de woorden van Deutsch) de benaming Noordelijke
Verdragsorganisatie gekozen: uitbreiding van de NAVO met staten in
Oost-Europa en eventueel ook Japan komt immers neer op een noor-
delijk veiligheidsstelsel.

In dit denken wordt de internationale politiek van Gorbatsjov opgevat
als het streven economisch en militair aansluiting to vinden bij de
gepacificeerde OESO-zone. Binnenlands-politiek veronderstelt zo'n
integratie democratise ring, dat wil zeggen invoering van geweldloze
mechanismen om conflicten to beslechten en eerbiediging van de rech-
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ten van de individuele burger. Institutioneel is op dit terrein de be-
langrijkste rol weggelegd voor de Raad van Europa. Voor opneming
van de Oost-Europese landen en de Sovjet-Unie in de produktie- en
handelsketens van het Westen lijkt de Europese Gemeenschap de meest
aangewezen instelling. Veiligheidspolitieke integratie komt neer op een
breuk met vormen van disengagement (instelling van bufferzones, uit-
dunningszones, neutraliteit, defensieve allianties, etc.) als traditionele
machtspolitieke middelen om conflicten niet to doen ontaarden. In
plaats hiervan beoogt een NVO juist via een beleid van, wat Roze-
mond heeft genoemd, vreedzaam engagement regionale veiligheid to
creeeren. Oprichting van een NVO komt in feite neer op het vormen
van een confederatie waarin met instemming van alle betrokken landen
de lijn van soevereiniteitsverlies verder naar het Oosten wordt door-
getrokken.

Op militair terrein komen - zoals gezegd - twee instellingen in aan-
merking om tot een NVO to geraken: de NAVO, die kan worden uit-
gebreid met democratische landen van Oost-Europa of de CVSE, die
daartoe versterking behoeft. Dit vraagstuk van de veiligheidsvoorzie-
ningen ten behoeve van de Oost-Europese landen komt in de derde
paragraaf van deze bijdrage aan de orde.

2.2.Oprichting van een West-Europese Defensie Gemeenschap
(WEDG)

Dit model behelst een herkansing voor de EDG (die in 1954 schip-
breuk leed), ditmaal wellicht opgetuigd met een West-Europese kern-
macht en een West-Europees SDI, zodat een ware Europese supermacht
ontstaat. Volgens velen is militaire integratie het logisch sluitstuk van
de economische en monetaire eenwording. Het alternatief van een
West-Europese supermacht past tevens bij de afnemende rol die voor
de Verenigde Staten in Europa is weggelegd (zie paragraaf 1.4.).

Het perspectief op West-Europese staatsvorming impliceert weliswaar
de voortzetting van de historische tendens tot schaalvergroting (in de
Middeleeuwen telde ons werelddeel nog vijfhonderd afzonderlijke
politiek-militaire eenheden), maar het impliceert geenszins dat con-
flicten met andere grote mogendheden onwaarschijnlijker worden.
Integendeel: als de pacificerende rol van de Verenigde Staten in
Europa wegvalt neemt de kans op conflicten tussen West-Europa en
andere staten, zoals gezegd, juist toe. Een ander bezwaar van een
WEDG is dat aan Oost-Europa en de Sovjet-Unie de mogelijkheid tot
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integratie met het Westen wordt ontzegd. Hierdoor blijven daar con-
flictoorzaken sluimeren die ook voor West-Europa een bedreiging
kunnen gaan vormen.

2.3. Aangepaste bi-polariteit
In dit alternatief blijft de NAVO in nauwelijks gewijzigde vorm
voortbestaan, terwijl ook voorrang wordt gegeven aan de verdieping
van de economische integratie in de EG boven incorporatie van de
Oost-Europese landen.

Aangepaste bi-polariteit komt neer op een quarantaine-politiek tegen-
over Oost-Europa. Het Westen meent zijn onderlinge samenwerking
eerst to moeten versterken alvorens zijn instellingen open to kunnen
stellen voor de Oost-Europese landen. Voor de EG betekent dit voor-
rang voor verdieping, met als doel een voltooide gemeenschappelijke
markt en een monetaire unie, boven het sluiten van integrerende as-
sociatie-akkoorden. In veiligheidspolitiek opzicht impliceert de
quarantaine-politiek dat de NAVO ook aan democratische voormalige
lidstaten van het Warschaupact (Polen, Tsjecho-Slowakije, Hongarije)
geen bescherming biedt, laat staan deze landen uitnodigt lid to worden,
hoewel dat krachtens artikel 10 van het Noord-Atlantisch Verdrag heel
goed mogelijk zou zijn.

Naast de NAVO als westelijke pool wordt de Sovjet-Unie in deze visie
als weliswaar gehavende, maar nog steeds vergelijkbare tegenkracht
beschouwd. De militaire capabilities van het Russische rijk blijven
maatgevend voor de benodigde westelijke defensie-inspanning. Dit
kan er op enigszins perverse manier toe leiden dat aanhangers van de
quarantaine-politiek een terugval van het ontspanningsbeleid van
Moskou goed uitkomt.

2.4. Fragmentatie (hernationalisering)
Bij dit alternatief worden de geintegreerde militaire structuren af-
geschaft en herleeft de nationale defensie-planning. Dit is een uit-
komst die vrijwel iedereen graag wil vermijden en die door politici
misschien wel juist daarom zelden of nooit genoemd wordt.
Desalniettemin kan hernationalisering heel goed als onbedoeld neven-
gevolg van de liquidatie van het Oostblok optreden. In de Oost-Euro-
pese landen is door de opheffing van het Warschaupact een vacuum
ontstaan. De afzonderlijke landen in die regio ontkomen er moeilijk
aan hun verdedigingsvoorbereiding op eigen houtje in to richten.
Meestal richt de defensie zich dan als vanouds tegen de buurlanden.
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Zo voert Polen een verplaatsing van zijn strijdkrachten van het Westen
naar het Oosten door en heeft Hongarije een cirkelvormige verdedi-
ging (gericht tegen al zijn buurlanden) afgekondigd.

In het Westen trekken de Verenigde Staten en ook Groot-Brittannie
zich voor een zeer aanzienlijk deel uit Duitsland terug. Behalve
Frankrijk, dat zich in 1966 uit de militaire integratie van de NA VO
heeft losgemaakt, is ook Span je na zijn toetreding in 1982 buiten de
geallieerde bevelslijnen gebleven. Voor de voormalige DDR geldt tot
1995 de beperking dat zich daar alleen niet in de NAVO geintegreerde
Duitse troepen mogen bevinden; na vertrek van het Sovjet-leger is
stationering alleen aan de Bundeswehr voorbehouden. Dit wijst op de
mogelijkheid dat de militaire integratie in de NAVO verdere scheuren
kan gaan vertonen en dat ook de internationale binding van Italie en
de Benelux-landen wordt aangetast.

Hernationalisering hoeft niet per se in to houden dat Europa wordt
teruggeworpen op de meest ruwe vormen van machtspolitiek en eigen-
richting. Een stelsel van collectieve veiligheid zou ook zonder militaire
integratie enige stabiliteit kunnen vertonen mits een directorium van
grote mogendheden (Verenigde Staten, Groot-Brittannie, Frankrijk,
Duitsland en de Sovjet-Unie) door middel van onderlinge afspraken
voor ordening zorgt. Fragmentatie betekent dan revitalisering van het
Concert van Europa.

3. De voormalige Warschaupact-landen

De feitelijke beleidsdiscussies hebben betrekking op de spanwijdte
tussen het tweede en het derde alternatief (resp. de WEDG en de aan-
gepaste bi-polariteit). Sedert de herfst van 1990 heeft een stoet van
politieke vertegenwoordigers uit de kleine Warschaupact-landen bij
bezoeken aan het NAVO-hoofdkwartier in Brussel duidelijk gemaakt
de verdragsorganisatie to beschouwen als de kern van een toekomstige
Europese veiligheidsstructuur. In het besef dat de NAVO een aanvraag
tot lidmaatschap zou afwijzen, hebben de Oosteuropese staten het
publiekelijk gelaten bij de wenselijkheid van een security partnership.
De verbittering om de afwijzende houding werd op 6 februari 1991
verwoord door de Poolse minister van Defensie Kolodziejczyk, die
opmerkte dat:

"het voor Polen niet mogelijk is zich bij de NAVO aan to slui-
ten, ten minste niet in de nabije toekomst omdat het Atlantisch
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bondgenootschap daar niet in is gefnteresseerd. Na eerlijke en
concrete discussies met NAVO-functionarissen zijn wij geiso-
leerd. De Sovjet Unie is echter nog steeds een grote mogend-
heid".

Officieel beroept het Westen zich voor deze afwijzende houding op de
bezwaren die de Sovjet-Unie zou hebben tegen het opschuiven van de
NAVO tot de Russische westgrens. Tegen dit argument kan allereerst
worden ingebracht dat Moskou zelf altijd een collectief veiligheids-
stelsel voor Europa heeft bepleit. Indien ook de Sovjet-Unie - mits ze
democratisch is - wordt uitgenodigd tot de NAVO toe to treden kan ze
in het westelijk bondgenootschap niet langer een bedreiging zien. In de
tweede plaats is Moskou al akkoord gegaan met westelijke voorstellen
waarvan kenners bij hoog en bij laag volhielden dat deze voor de
Russen onverteerbaar zouden zijn. Voor de NAVO is er dan ook Been
reden om in de kwestie van de toetreding van voormalige Warschau-
pact-landen haar eigen verlangens onder stoelen of banken to steken.

In werkelijkheid valt de westerse houding dan ook terug to voeren op
een heel ander motief: de NAVO weigert zich in to laten met Oost-
Europa vanwege de veiligheidspolitieke risico's die daaraan zijn ver-
bonden. Hierbij kan echter worden aangetekend dat de waarschijnlijk-
heid van conflicten binnen en tussen Oost-Europese landen kan toe-
nemen indien het Westen Oost-Europa in quarantaine zet. Ook is niet
uit to sluiten dat de gevolgen van ontsporingen in Oost-Europa ook in
West-Europa merkbaar worden. Vooral Duitsland, Italie, Griekenland
en Turkije, de landen die het meest geexponeerd liggen, kunnen moei-
lijk afzijdig blijven. Uiteindelijk gaat het dus om een afweging van
kansen en risico's van een beleid van constructief engagement versus
kansen en risico's van een disengagement-politiek.

Wat is er waar van de redenering dat de CVSE (en niet de NAVO) bij
uitstek geschikt zou zijn om de kleine Oost-Europese staten een veilig-
heidspoltiek dak to verschaffen? Hierover valt op to merken dat de
CVSE in theorie kan uitgroeien tot een universeel Europees veilig-
heidsstelsel. Thans sclriet de CVSE echter in vergelijking met de
NAVO in drie opzichten tekort. Ten eerste ontbreekt een verdrag met
bi jstandverplichting (op dit punt is ook de WEU to prefereren boven
de CVSE). Ten tweede ontbeert de CVSE (evenals de WEU, die deze
functie aan de NAVO heeft overgedragen.) militair geintegreerde
structuren. Ten derde zou politieke slagvaardigheid in de omvangrijke
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CVSE introductie van besluitvorming bij gekwalificeerde meerderheid
vereisen. Weliswaar is formeel ook in de NAVO unanimiteit nodig,
maar de like mindedness van de lidstaten in deze organisatie staat de
politieke slagvaardigheid tot nu toe niet in de weg. Het minimale aan-
tal stafleden dat aan het secretariaat en het Conflict Preventie Centrum
(CPC) zijn toegewezen weerspiegelt de geringe bereidheid de institu-
tionalisering van CVSE met kracht ter hand to nemen. Voorts is het
CPC iedere bevoegdheid om zich met de beslechting van geschillen to
bemoeien onthouden; slechts signalering van irregular military activi-
ties is toegestaan. Ook Duitsland, dat in de zomer van 1990 - toen de
eenwording nog niet in kannen en kruiken was - veel verder wilde
gaan dan de meeste andere westelijke landen, beschouwt de CVSE nu
slechts als een aanvulling op de NAVO. Door deze ontwikkelingen is
de discussie over de vraag of de gang naar een Europese Veiligheids-
raad via de weg van de NAVO, ofwel via de weg van de CVSE moet
lopen, achterhaald. Omdat de CVSE als veiligheidsstructuur onvol-
doende is, zijn westelijke verwijzingen naar de Conferentie als ideaal
onderkomen voor de voormalige Warschaupact-landen als een zoet-
houder of fopspeen to bestempelen.
Betekent dit dat de kleine Oost-Europese landen in de kou blijven
staan? Er zijn verschillende tussenoplossingen aangedragen die althans
enige verlichting in hun veiligheidsbehoeften zouden kunnen brengen.

Een tussenvoorstel dat een halt toeroept aan de neiging tot renationa-
lisatie, nu blijkt dat 'Oost-Europa' in feite bestaat uit landen die poli-
tiek niet zo bar veel met elkaar gemeen hebben, is het scheppen van
eigen veiligheidsstructuren. Brzezinski heeft voorgesteld een neutrale
bufferzone to creeren, waarbij de noordelijke Warschaupact-landen en
de staten op de Balkan elk afzonderlijk een veiligheidsgemeenschap
gaan vormen. Inmiddels is met het eerste een begin gemaakt op de
bijeenkomst die Polen, Tsjecho-Slowakije en Hongarije in Visegrad
ter bespoediging van de opheffing van de militaire structuur van het
Warschaupact hielden. Deze landen verklaarden daar to zullen samen-
werken bij het oplossen van hun veiligheidsproblemen.

Ook is gesuggereerd de finlandisering van Oost-Europa to bekrach-
tigen door het verstrekken van veiligheidsgaranties vanwege zowel de
NAVO-landen als de Sovjet-Unie. Het bezwaar hiervan is dat deze
toezegging niet helpt tegen een herleving van de Brezn jev-doctrine en
dat een dubbele garantie tot immobilisme of tot instabiliteit kan leiden.
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Voor bescherming van de Oost-Europese buurlanden tegen hernieuwde
agressie van de Sovjet-Unie is een positieve veil igheidsgarantie van het
Westen nodig. Die wil de NAVO (en ook de WEU?) echter onder geen
beding afgeven. Hierbij speelt een rol dat een defensiepact op het-
zelfde zou neerkomen als een NAVO-lidmaatschap, met die uitzonde-
ring - en in dat opzicht is een politieke veiligheidsgarantie in het na-
deel - dat de nieuwe lidstaten zouden zijn uitgesloten van deelname
aan de militair geintegreerde structuren. Verder dan een verklaring dat
men over en weer afziet van het gebruik van elkaars grondgebied om
een aanval tegen derden to beramen wil de NAVO echter niet gaan.
Voorts zouden vertegenwoordigers van Oost-Europese lidstaten bijeen-
komsten van de politieke organen van de Verdragsorganisatie als waar-
nemer kunnen gaan bijwonen.

Om tegemoet to komen aan mogelijke tegenwerpingen van de Sovjet-
Unie tegen een NAVO-Iidmaatschap heeft de Adviesraad Vrede en
Veiligheid voorgesteld uitbreiding van de NAVO aan de orde to stellen
in de CVSE. Hierbij zou dan ook naar voren kunnen komen of het
Westen bereid is de Sovjet-Unie (of delen daarvan) onder dezelfde
conditie (namelijk: een stabiel democratisch stelsel) toe to laten als de
andere voormalige leden van het Warschaupact.

Slot

Een consequente opstelling van het Westen vereist dat - net als bi j de
relaties op economisch terrein met de EG - een koppeling wordt aan-
gebracht tussen verdieping en verbreding van de NAVO. Aan afzien
van verbreding (uitbreiding in Oost-Europese richting) zou de eis
moeten worden gesteld dat de militaire integratie niet verder wordt
uitgehold. Te vrezen valt echter dat de kans op behoud (laat staan ver-
dieping) van de westelijke militaire integratie aanzienlijk geringer is
dan de kans op versterking van de economische en monetaire samen-
werking. In feite is de mogelijkheid van fragmentatie of renationali-
satie van de westelijke defensie-inspanningen heel plausibel, hoezeer
politici ook volhouden dat ze willen voortbouwen op de militaire inte-
gratie die in de NAVO gestalte heeft gekregen.
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Economische aspekten van de Europese ordening en
het CVSE-proces
Prof. dr. Y.S. Brenner

Als econoom ben ik, en ik denk dat veel mensen dat ook zijn, een
voorstander van een verenigd Europa. Als macro-econoom ben ik mij
echter ook heel sterk bewust van de relatie tussen economie en macht;
van de relatie tussen belangen en politieke weerspiegelingen van be-
langen in het beleid. Ik denk dat ik daarom in deze bijdrage meer
waarschuwend optreed dan dat ik iets nieuws kan vertellen.
De meeste mensen zullen een verenigd Europa een goede zaak vinden,
net zoals veel mensen vrede een goede zaak vinden. Maar de vrijheid
die we hebben om in de goede richting to gaan wordt veelal be-
lemmerd door economische structuren en economische belangen.

Na de Tweede Wereldoorlog werd de wereld geconfronteerd met twee
blokken - het kapitalistische en het communistische blok - en met de
Koude Oorlog, die al tijdens de Tweede Wereldoorlog begonnen was.
De Koude Oorlog beinvloedde zowel ons gedrag, ons denken als onze
economie. De ideologische tweedeling leidde tot een enorme concur-
rentie tussen de twee blokken, met name op het gebied van de bewa-
pening. Zodra het ene blok een overmacht aan wapens dreigde to krij-
gen zag het andere blok zich genoodzaakt to volgen. De Amerikanen
gooiden atoombommen op Hiroshima en Nagasaki. De Russen zagen
zich genoodzaakt diezelfde wapens in handen to krijgen.
Het wederzijdse wantrouwen was zo groot dat elke dreiging van een
verstoring van het machtsevenwicht werd opgevat als een daad van
agressie. Men hoorde in het Westen altijd dat Amerikanen aardige
mensen zijn die van hun ouders houden en graag kerstfeest vieren. Zij
zouden daarom nooit de agressor kunnen zijn. In Rusland dacht men
daarentegen dat juist zij de aardige, vredelievende mensen waren die
zoveel geleden hebben tijdens de Tweede Wereldoorlog. Voor de Rus-
sen was Amerika de potentiele agressor die, zo gauw de mogelijkheid
zich zou voordoen, Rusland zou binnenvallen of op zijn minst de Rus-
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sische macht zodanig zou proberen to beperken zodat deze geen be-
dreiging meer vormde.
De Russen hadden slechte ervaringen met de westerse wereld. In alle
Russische schoolboeken - en zoals u weet is wat in schoolboeken staat
altijd waar - staat bet verhaal van de interventie tijdens de Revolutie
van 1917-1918, zodat ieder Russisch kind van school kwam met bet
idee dat zodra de Amerikanen de kans kregen, zij de Russen zouden
aanvallen. Deze ideeen leefden sterk en bepaalden in belangrijke mate
de relatie tussen de twee blokken en daarmee de grote nadruk op de
bewapeningswedloop.

Wat was nu de uitwerking hiervan op de Derde Wereldlanden ?
De meeste mensen in Europa en de Verenigde Staten waren nog niet
bekomen van de gebeurtenissen van de Tweede Wereldoorlog toen ze
geconfronteerd werden met de problematiek van de Derde Wereldlan-
den en ontdekten hoe slecht de situatie daar was.
Er ontstond een zeldzame coalitie van diverse opvattingen: de Derde
Wereldlanden moesten gesteund worden.

Vanuit een ethisch-morele motivatie waren het de christenen en de
socialisten die steun verleenden aan de Derde Wereldlanden. De chris-
tenen baseerden zich daarbij - in bet verlengde van bet nude missie-
en zendingswerk - op hun christenplicht: bet helpen van de naaste
medemens. De socialisten baseerden hun opvattingen over hulp in de
opvoeding en solidariteit met de zwakkeren.
Ondanks de goede bedoelingen leidde deze ethisch-morele gemotiveer-
de hulp in de praktijk echter vaker tot steun aan misdadige regeringen
dan tot steun aan de volkeren zelf.

Op grond van heel andere belangen waren ook anderen geinteresseerd
in bet geven van steun aan de Derde Wereldlanden; de generaals bij-
voorbeeld. Zij betrokken deze landen in de Koude Oorlog. In ruil voor
steun brachten zij strategisch belangrijke gebieden binnen hun in-
vloedssfeer. Zo werd er bijvoorbeeld in het begin van de Koude Oor-
log, toen er nog geen lange afstandsraketten waren, door het Westen
een veiligheidszone om de Sovjet-Unie been gebouwd. Dit hield in dat
landen als Iran, Turkije en landen in bet Verre Oosten binnen de
westerse invloedssfeer gebracht moesten worden. Het middel daartoe
was het verlenen van steun. Voor de generaals, die zich uitsluitend met
veil igheidsproblemen bezig hielden, was bet niet van belang of ze
daarmee de bevolking steunden of de regering. Voor hen represen-
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teerde de regering het yolk, of die regering nu gekozen was of niet.
Van belang voor hen was slechts dat de machthebbers aan hun zijde
bleven staan en dat economische en militaire steun verleend kon wor-
den die voor beide partijen interessant was.

Een derde groep die gelnteresseerd was in het geven van steun bestond
uit de grote bedrijven. Zij wilden zich verzekeren van de grondstoffen
die in de Derde Wereldlanden aanwezig waren. Bovendien waren deze
landen interessant als afzetmarkt voor produkten die deze bedrijven in
hun eigen land niet meer kwijt konden en waren het, aantrekkelijke
vestigingsplaatsen voor de bedrijven. Het is interessant om na to gaan
hoe zoiets in zijn werk gaat. Een beroemde auto-fabrikant van hele
dure auto's - Mercedes-Benz om maar een voorbeeld to noemen - kent
zijn eigen markt in Duitsland en weet dat het aantal mensen in Duits-
land dat genoeg geld verdient om een Mercedes to kunnen kopen be-
grensd is. Hij kan zijn markt behoorlijk uitbreiden door alle mensen to
vragen om een Mark, een Gulden of een Dollar aan Derde Wereld-
landen to geven. Wanner dit geld in handen komt van een aantal politi-
ci, boeven, rijke mensen, dan creeer je een markt van kopers die deze
dure auto's kunnen betalen, waarvoor in het Westen geen markt meer
is.

Een laatste groep die belang had bij het verlenen van steun aan de
Derde Wereldlanden bestond uit de politici die gewoon de koppen
telden bij de stemming in de Verenigde Naties. Immers, als je met
ontwikkelingshulp regeringen kunt kopen, of van je afhankelijk kunt
maken dan steun je die regeringen.
En op die manier was er een hele zeldzame coalitie die hulp aan Derde
Wereldlanden wilde geven. De industrielen, de politici en de militairen
wisten wat ze deden, de socialisten en de christenen hadden slechts
hun goede wil.

Het voorgaande is belangrijk voor hetgeen ik nu aan de orde wil stel-
len, namelijk de eenwording van Europa. Met al zijn verschillen heeft
Europa vanaf de Middeleeuwen een gemeenschappelijke culturele
ontwikkeling doorgemaakt. In deze ontwikkeling vermengden christe-
lijk-joodse ideeen zich met socialistische ideeen, ofwel beginselen van
de christenplicht met die van solidariteit. Deze beginselen zijn in
andere delen van de wereld veel minder sterk ontwikkeld. In de
Verenigde Staten bijvoorbeeld heerst een veel sterker con-
currentiegedrag en kent men veel minder belemmeringen in de con-
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currentiestrijd dan in Europa. In Europa was en is er nog een gevoel
van er zijn grenzen aan wat je een concurrent aandoet; je gaat niet over
lijken. In de Verenigde Staten, waar geen traditie is van noblesse
oblige, waar de burgerlijke maatschappij zich veel sterker ontwikkeld
heeft dan in Europa vindt men dat gevoel van solidariteit veel minder.
Daar is iedereen alleen verantwoordelijk voor zichzelf. Op zich is dat
goed voor de economie. Concurrentie stimuleert immers de econo-
mische bedrijvigheid en daarmee is voor een groot deel het succes van
de Amerikaanse economie verklaard.

Deze mentaliteit past echter niet in een verzorgingsstaat met een
sociaal vangnet zoals dat bestaat in de Scandinavische landen, Neder-
land, Frankrijk en ook Duitsland. Daar voelt de staat zich verantwoor-
delijk voor haar bevolking, wordt werkloosheid niet beschouwd als een
personeelsprobleem maar als een maatschappelijk probleem en wordt
armoede niet afgewenteld op 'de verliezers'. Het idee van solidariteit
leeft in Europa dus sterker dan in de Verenigde Staten. Naar mijn
mening is dat een goede basis voor samenwerking en ik denk dat het
ook een goede basis is om als Europa invloed uit to oefenen op het
wereldgebeuren en de veil igheidsproblematiek.

De grote vijand van internationale veiligheid was, is en blijft armoede.
Wat moet men verstaan onder armoede? Armoede houdt in mijn op-
tiek in een scheve verdeling van het nationale inkomen tussen het deel
van de samenleving dat zekerheid heeft, rust heeft, en iets to verliezen
heeft als de samenleving in een recessie verkeert en dat deel van de
samenleving dat die zekerheid mist. Armoede omvat dus degenen die
geen zekerheid hebben, die niet weten waar hun volgende middagmaal
vandaan komt en die niets to verliezen hebben. Dat houdt in dat deze
mensen maar een mogelijkheid hebben om hun menswaardigheid, die
toch bij ieder mens bestaat, to handhaven: vluchten uit de realiteit naar
een irreele wereld, naar godsdiensten of ideologieen die niets op-
leveren, die geen oplossing bieden maar die de mensen alleen het ge-
voel geven dat het beter gaat. Die mensen willen zich ergens aan vast-
klampen om hun menswaardigheid en de hoop op een betere toekomst
niet to verliezen. In Rusland werd de mensen beloofd dat het
communisme het probleem van de armoede en alle andere problemen
kon oplossen. De mensen klampten zich vast aan dit idee en dachten:
"er wordt gebouwd aan een nieuwe toekomst, een toekomst der mens-
heid". In de literatuur uit Rusland van de jaren twintig en dertig, voor
de grote terreurperiode, leefde dat idee sterk.
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Recentere voorbeelden vindt men in Iran en Irak. De Sjah beloofde
veranderingen evenals zijn tegenstanders. Toen er nauwelijks iets ver-
anderde waren de mensen teleurgesteld. Opeens was daar Ayatollah
Khomeiny die beloofde Iran en de wereld to zullen redden met behulp
van Allah die ons alles geeft wat we nodig hebben; niet alleen voedsel
maar bovenal een toekomst.
Ook Saddam Hoessein zegt alle problemen op to lossen: het Israelisch-
Palestijns conflict, de problemen in het Midden-Oosten etc. Hij be-
looft van alles, behalve datgeen dat werkelijk problemen op zou kun-
nen lossen, namelijk economisch herstel, economische opbouw en een
stuk menswaardige zekerheid in Irak.

Dergelijke 'revolutionaire' ideeen zullen weinig weerklank vinden als
de mensen iets to verliezen hebben. Voor de mensen die niets to ver-
liezen hebben kunnen dergelijke ideeen perspectieven bieden. Met
andere woorden: er moet een sterke middengroep zijn die in staat is of
to wegen welke politieke avonturen men bereid is to accepteren en
welke to gevaarlijk zijn.
In de Verenigde Staten ziet men dat het verschil tussen de groep rijken
en armen weer groter wordt. Hoewel de situatie op dit moment nog
niet zo onrustbarend is als het bijvoorbeeld in het Duitsland van de
jaren dertig was, zijn de eerste voortekenen van de taferelen van het
Duitsland in de 30er jaren aanwezig. Bi j de verkiezingen in Louisiana
bijvoorbeeld ziet men dat een Hitler-achtige politicus grote winst
boekt. Hoewel de verschillen tussen de staten groot zijn - in New
Jersey bestaat een sociaal zekerheidsstelsel dat dicht bi j de Europese
stelsels komt - moet men er zich van bewust zijn dat op lange termijn
een gevaarlijke situatie kan ontstaan.
In Europa zou een dergelijke tendens opgevangen kunnen worden door
het sociale vangnet dat in de meeste Europese landen bestaat. Hopelijk
zijn er in Europa ook voldoende mensen die er belang bij hebben een
dergelijk systeem to verdedigen, of zijn ze in ieder geval bereid zich
niet to storten in religieuze, ideologische of nationalistische avonturen.

Ik denk daarom dat het voordeel van de eenwording van Europa een
gemeenschappeli jke markt is die groot genoeg is om wat wij noemen
economies of scale to realiseren, goedkoop to produceren, terug to
investeren en voldoende werkgelegenheid to bieden. Want op nationaal
niveau biedt de markt niet voldoende mogelijkheden om een sterke
positie to houden.
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Dat brengt mij naar het hoofdpunt dat ik vandaag aan de orde wil
stellen. Dat de meeste Europeanen, ook de meeste politici, een ge-
meenschappelijk Europa willen is duidelijk. Er zijn echter een aantal
problemen die overwonnen moeten worden.

In de eerste plaats verschilt het prod uktiviteitsniveau (hoeveel mensen
kunnen welke hoeveelheid produktie in een bepaald aantal uren pro-
duceren) van land tot land. Duitsland, Nederland, Denemarken,
Zweden en Noord-Italie hebben een hoog industrieel produktiviteits-
niveau. Nederland en Denemarken kennen ook een grote produktiviteit
in de landbouw. In Frankrijk ligt het met de landbouw anders en in
Zuid-Italie is de achterstand nog groter. Span je industrialiseert zich
langzaam. Er zijn dus grote verschillen. Dat houdt in dat als de gren-
zen zo maar wegvallen, de zwakkere industrielanden gewoon weg-
geconcurreerd worden. Er zal dan in bepaalde regio's een concentratie
ontstaan van hoog ontwikkelde industrialise ring. In andere regio's zal
industriele ontwikkeling echter nauwelijks van de grond komen, met
als gevolg grote werkloosheid en dat houdt weer in dat er een vloed
van mensen naar de hoog ontwikkelde industrielanden trekt (bijvoor-
beeld van Oost-Duitsland naar West-Duitsland maar ook uit andere
landen zoals Zuid-Italie, Spanje en Portugal).

Een tweede probleem dat op dit moment actueel is hangt samen met de
totstandkoming van de Economische en Monetaire Unie (EMU). Als er
een gemeenschappelijke munteenheid komt kan men zich afvragen wie
bepaalt of en hoeveel er meer of minder geld op de markt komt. Hier
is sprake van economische verschillen die vooral bepaald worden door
interne machtsstructuren in een samenleving.
In het algemeen kan men stellen dat investeringen de basis vormen
voor de werkgelegenheid. Als er wordt getnvesteerd, komen er meer
mensen aan het werk; die mensen besteden hun geld, dat geld wordt
weer uitgegeven en gaat van hand tot hand, zodat er meer vraag is
naar goederen. Er kan dan meer geproduceerd worden, meer en meer
industrie kan zich ontwikkelen, etc. In de praktijk werkt het echter
meestal niet zo eenvoudig want de investeringen zijn ook afhankelijk
van de prijs van het geld. Een bedrijf berekent de kosten van haar
investeringen en vraagt zich of of deze zullen worden goedgemaakt
door de verwachte winsten. De rente is echter een cruciale factor bij
het bepalen van de investeringen. Nu is het zo dat als de rente omhoog
gaat, er minder getnvesteerd wordt en er minder inflatie is. Als de
rente omlaag gaat wordt er meer getnvesteerd, heb je meer werkge-
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legenheid, maar ook meer inflatie. Een regering moet dan bijvoorbeeld
een afweging maken tussen een hogere inflatie of een hogere werk-
loosheid. De keuze hangt of van de kleur van de regering. Binnen elk
land zijn er machtsstructuren die, in een democratische staat, door
politieke parti jen worden vertegenwoordigd. Het type beleid hangt dan
of van de politieke partij(en) die op een bepaald moment aan de macht
is(zijn). Als er bijvoorbeeld een groep mensen aan de macht is voor
wie geldontwaarding een grote rol speelt, dan zal een beleid gevolgd
worden waarbij wordt geprobeerd de geldhoeveelheid zodanig to regu-
leren, dat er zo weinig mogelijk inflatie ontstaat. De prijs die daarvoor
betaald moet worden is een grotere werkloosheid. Een beleid dat vol-
ledige werkgelegenheid nastreeft en zich minder bekommert om de
inflatie, zal een andere, ruimere geldpolitiek hanteren waarin men de
rente omlaag probeert to brengen om de investeringen uit to breiden.
Zo volgt Duitsland bijvoorbeeld in dit opzicht een restrictief beleid.
Frankrijk echter volgt in dit opzicht weer een expansief beleid. Men
zit dan met twee tegenstrijdige beleidsvisies die bet streven naar een-
wording bemoeilijken. De oplossing van dat probleem zal dan niet
gezocht moeten worden op bet nationale niveau maar moet gevonden
worden op Europees niveau. Een voorbeeld. Als in Nederland een van
de grote bedrijven die net zoveel omzet heeft als een hele staat, bij-
voorbeeld Unilever of Shell Company, ruzie krijgt met de overheid
over de vennootschapsbelastingen, dan kunnen deze bedrijven dreigen
met overplaatsing van hun bedrijf naar een ander (goedkoper) land.
Dat heeft tot gevolg dat de Nederlandse staat minder belasting ont-
vangt en opgezadeld wordt met duizenden werklozen waardoor de druk
op bet sociale zekerheidsstelsel vergroot wordt.

De regeringen bevinden zich tegenover deze bedrijven in een moei-
lijke positie. De controle en bet toezicht op de loonruimte en bet
handhaven van de werkgelegenheid wordt bemoeilijkt omdat de multi-
nationals de mogelijkheid hebben bet marktmechanisme to omzeilen en
monopolistische winsten buiten de belastingen to houden. Er zijn dus
structuren in bet Europa van nu, waarbij de macht die in handen is
van economische belangengroepen buitenproportioneel is.

Vlak na de oorlog dacht men dat de nationale staat, in Europa ten-
minste, voldoende invloed had om een redelijk economisch beleid to
voeren. Als de prijzen to sterk stijgen, als er dus inflatie is, zou de
overheid de inflatie kunnen beteugelen door de belastingen to ver-
hogen waardoor de mensen minder geld to besteden hebben. Als er
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teveel werkloosheid heerst kan de overheid de economie stimuleren
door bijvoorbeeld de infrastructuur to verbeteren etc.

De macht van de nationale overheid om een redelijk economisch beleid
to voeren, om de mensen in staat to stellen behoorlijk to leven, om een
aanzienlijke groep met een modaal inkomen in stand to houden die
belang heeft bij veiligheid en stabiliteit, wordt beperkt door de multi-
nationals, die zich immers binnen Europa kunen verplaatsen. Maar als
er een Europa is waar dezelfde wetten gelden, waar de lonen bepaald
worden voor heel Europa, dan zal de macht van de multinationals
afnemen en wordt het voeren van een Europees sociaal-economisch
beleid mogelijk.

De sociaal-economische verschillen tussen de Europese staten belem-
meren vooralsnog de vereniging van Europa. Een verenigd Europa kan
dan ook pas totstandkomen als men bereid is de verschillen to door-
breken. Europa is sterk genoeg om een gemeenschappelijke markt tot
stand to brengen die kan concurreren zowel met Japan als met de Ver-
enigde Staten. Bovendien heeft Europa een culturele traditie die posi-
tiever is, vanuit ons standpunt bezien, dan die van de Verenigde Staten
en van Japan. Ik denk dat er nog hoop is voor een Iiberale economie,
een vrije markt-economie, een vrije maatschappij, een kapitalisme met
een menswaardig gezicht. Voorwaarde is echter dat Europa zich sterk
maakt om zich to verenigen op het economisch niveau, want zonder
economische macht is een Europese onafhankelijke politiek een illusie.
Gegeven de economische macht die een verenigd Europa kan hebben,
is er een rol weggelegd voor Europa als trekker naar een vreedzame en
meer sociaal geengageerde maatschappij.
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Europese ontwikkelingssamenwerking als instrument
voor vredesbeleid.
Prof. dr. E. W. Hommes

In deze bijdrage wil ik ingaan op het onderwerp van de relatie tussen
ontwikkeling en veiligheid en dan met name op de vraag of ontwik-
kelingssamenwerking ook is to gebruiken als instrument voor veilig-
heidsbeleid. Het eerste gedeelte zal gaan over ontwikkeling en vrede op
zich. Het tweede gedeelte zal gaan over ontwikkelingssamenwerking als
mogelijk instrument voor vredesbeleid. Tenslotte zal de rol van de
EEG aan de orde komen en dan met name de vraag of binnen de EEG,
zoals die tot nu toe heeft gefunctioneerd, het ontwikkelingssamen-
werkingsbeleid opgevat kan worden als een instrument voor dat vre-
desbeleid en, wat misschien belangrijker is, is het in de toekomst
bruikbaar, zou het verder ontwikkeld kunnen worden in de richting
van een instrument voor vredesbeleid en wat voor soort activiteiten
zouden we op grond daarvan dan kunnen verwachten.

Ontwikkeling en vrede

De relatie tussen ontwikkeling en vrede is buitengewoon ge-
compliceerd. Gevoelsmatig zouden we zeggen dat ontwikkeling op zich
vrede bevordert, maar tegelijkertijd weten we dat het ontwikkelings-
proces - zoals dat zich voordoet in de landen van de Derde Wereld -
gepaard gaat met groeistuipen die evenzovele bronnen kunnen zijn van
burgeroorlogen en oorlogen tussen landen. Sinds de Tweede Wereld-
oorlog hebben we tientallen oorlogen gekend, waarvan het merendeel
in ontwikkelingslanden. Het proces van dekolonisatie heeft daarbij
natuurlijk een belangrijke rol gespeeld. De maatschappelijke ziekte die
we oorlog noemen is tot op zekere hoogte vergelijkbaar met de
lichamelijke ziekte kanker. We zijn steeds beter in staat de ziektever-
wekkers in kaart to brengen (vervuiling van lucht, water, de kwaliteit
van voeding en daarmee samenhangende gewoontes), maar sommigen
krijgen kanker en anderen niet.
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Bij oorzaken van oorlogen denken we aan economische factoren zoals
crises, ongelijke toegang tot grondstoffen, misoogsten, ruilvoet-
verslechtering, verschulding en andere economische rampen. In sociaal
opzicht denken we aan groeimodellen die gepaard gaan met sterke
polarisatie, aan de opkomst van fascisme, aan de naweeen van de kolo-
niale periode die een erfenis heeft opgeleverd van culturele verdeeld-
heid (denk aan de tribale verdeeldheid zoals je die in met name Afrika
tegenkomt). In cultureel opzicht kunnen we denken aan religieuze ver-
deeldheid, aan fundamentalisme als reactie op het moderniseringspro-
ces. Al deze factoren to zamen kunnen leiden tot instabiele politieke
regimes, tot corruptie, tot militaire staatsgrepen, tot grote maat-
schappelijke conflicten en tenslotte soms tot oorlog.

Gezien deze opsomming van al deze factoren zouden we ons misschien
moeten verbazen over het feit dat al deze maatschappelijke kwalen
niet vaker aanleiding gegeven hebben tot gewelddadige uitbarstingen
in de Derde Wereldlanden, ondanks het feit dat er in het recente ver-
leden heel wat oorlogen gevoerd zijn en er veel interne sociale con-
flicten to melden zijn. Dit mag echter ook weer niet onderschat wor-
den, want hetgeen wij hier in onze kranten to lezen krijgen is natuur-
lijk maar een gedeelte van wat er in feite in de Derde Wereldlanden
gebeurt. Echte oorlogen tussen landen zullen ons via de media zeker
bereiken. Als het echter gaat om interne sociale conflicten, ook als die
een gewelddadig karakter krijgen en geidentificeerd worden met
guerilla-activiteiten e.d. dan zullen die berichten ons Lang niet allemaal
bereiken.

Militaire regimes

Een veelvuldig voorkomende reactie op de zojuist geschetste maat-
schappelijke spanningen is de militaire staatsgreep. Als de sociale
onrust toeneemt, als het vermogen van de overheid om deze onder
controle to houden afneemt en als de corruptie binnen de overheid
toeneemt dan is er altijd de sterke neiging bij de militairen om de
macht over to nemen.

Een onderzoeksgroep aan de Ri jksuniversiteit Groningen die zich
bezighoudt met de relatie tussen ontwikkeling en veiligheid heeft on-
langs een rapport uitgebracht (Development and Security, december
1990 nr. 32 van Van den Hoogen en Sennema) dat handelt over de
relatie tussen Afrikaanse militaire regimes en sociaal-economische
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ontwikkeling. Van de 46 door hen onderzochte staten worden er 31
direct of indirect door militairen beheerst. Dat wil dus eigenlijk zeg-
gen dat het militaire regime - de door militairen bestuurde staat - het
normale patroon is. Wij hebben de neiging om een niet-militair regime
als het normale patroon to zien. Dat is echter gezichtsbedrog omdat wi j
hier in onze naaste omgeving nu eenmaal weinig met militaire regimes
to maken hebben. Zowel in Azie als in Latijns Amerika als in Afrika
is het militaire regime een zeer veelvuldig voorkomend verschijnsel en
in Afrika neemt het zelfs een meerderheidspositie in (bedoeld zijn
regimes die bf door militairen worden geleid bf onder zeer sterke con-
trole staan van militairen). Het ligt dan ook voor de hand dat je gaat
ki jken naar de vraag hoe zo'n militair regime zich verhoudt tot het
ontwikkelingsvraagstuk van dat land.

De onderzoekers vonden een positieve statistische relatie tussen het
voorkomen van militaire staatsgrepen en het niveau van economische
ontwikkeling en economisch mismanagement. Militaire staatsgrepen
komen meer voor bij een laag economisch niveau. Vaak is het (ge-
welddadig) aan de macht komen van militairen en ook de positie die
zij daarna veelal innemen op zich weer een bron van conflicten tussen
landen en conflicten tussen groepen in de landen die zij proberen to
regeren. Belangrijk is hun conclusie dat er vrijwel geen aanwijzingen
van betekenis zijn dat militaire regimes de situatie in hun land kunnen
verbeteren. Integendeel, militaire regimes blokkeren nogal eens de weg
naar constructieve oplossingen.

Democratisering

Tegenover het autoritaire militaire regime staat de democratisering als
wens die wi j voor ogen hebben en waarvan wi j zeggen dat het toch de
beste weg is om sociale conflicten op to Iossen. Democratisering wordt
doorgaans aangedragen als het best beschikbare middel om wel aan
constructieve oplossingen to werken. In de door Minister Pronk uit-
gebrachte nota Een wereld van verschil wordt democratisering dan ook
gezien als een strategisch middel en doel in het ontwikkelingsproces.
Maar democratisering moet voortkomen uit een langdurig proces van
maatschappelijke opbouw. Ik denk daarbij aan de ontwikkeling van
onderwijs, aan culturele ontwikkeling, aan politieke mobilisering van
de bevolking en aan het organiseren van de samenleving, ook via de
non-gouvernementele organisaties. Kortom een proces van maatschap-
pelijke opbouw zoals wij dat in onze eigen samenleving de afgelopen
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eeuwen hebben doorgemaakt. Ik wil daarmee zeggen dat democratie
niet een verschijnsel is dat opgelegd kan worden aan een samenleving,
maar moet groeien in een samenleving; het is het resultaat van een
langdurig proces van wat ik dan maar gemakshalve noem: de maat-
schappelijke opbouw.

Ontwikkelingssamenwerking

De konstatering dat militaire regimes - dus de autoritaire weg - niet
de weg lijkt to zijn om het ontwikkelingsproces to bevorderen maar
dat je het ontwikkelingsproces zou moeten bevorderen door democrati-
sering, door maatschappelijke opbouw en van daaruit zal moeten ko-
men tot politieke mobilisering en van daaruit een ontwikkelingsproces
moet proberen to geleiden zonder dat dat leidt tot de grote sociale
conflicten of oorlogssituaties, brengt mij op de vraag of ontwikke-
lingssamenwerking een goed middel, een beleidsinstrument, is om
vrede bevorderend to werken.

In beginsel zou het antwoord positief kunnen zijn. Immers, ont-
wikkelingssamenwerking is er op gericht de verschillende sociale en
economische problemen to bestrijden die ik in het begin van mijn
betoog heb geschetst. Bij alle kritiek die men wel eens hoort op ont-
wikkelingssamenwerking is het goed er op to wijzen dat er ook belang-
rijke successen zijn to melden, met name op het gebied van onderwijs,
gezondheidszorg, het opbouwen van infrastructuur en het bevorderen
van de voedselproduktie. Daar tegenover staat echter dat in het ver-
leden ontwikkelingssamenwerking ook gebruikt is als middel in de
Koude Oorlog; met name van Amerikaanse zijde maar ook van
Russische zijde. Ook heeft ontwikkelingssamenwerking modellen be-
vordert die juist de interne sociale spanningen in landen heeft doen
toenemen. Dus groei op zich, juist het ontwikkelingsproces op zich
heeft de conflicten gecreeerd die tot intern geweld en soms zelfs ook
tot extern geweld hebben geleid; modernisering als bron van sociale
polarisatie. Ontwikkelingssamenwerking is ook gebruikt om emancipa-
torische, op democratisering gerichte bewegingen to onderdrukken.
Met name de Verenigde Staten hebben vaak een beleid gevoerd waar-
bi j men uitsluitend die landen hulp wilde verlenen die op een effec-
tieve manier emancipatorische bewegingen probeerde to onderdrukken
(denk aan de ontwikkelingen in met name Latijns Amerika).
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Ik vind bet buitengewoon moeilijk om de balans op to maken en tot
een eindoordeel to komen. Men kan zich afvragen of zo'n eind-
oordeel - of ontwikkelingssamenwerking in zijn totaliteit in bet ver-
leden nu bevorderend of niet bevorderend heeft gewerkt ten aanzien
van vrede en veiligheid - zinvol is. Veeleer is bet zinvol om to in-
ventariseren welke instrumenten binnen de ontwikkelingssamenwer-
king in de goede richting werken en de vraag to stellen of bet mogelijk
is die instrumenten verder uit to bouwen. Bestrijding van honger en
armoede, bet verbeteren van toegang tot schaarse goederen voor de
massa van de bevolking, bet bevorderen van onderwijs, democrati-
sering en politieke mobilisering in bet algemeen lijken zulke instru-
menten to zijn. Het zal u opvallen dat ik in dit rijtje economische
groei niet heb opgenomen. In mijn visie is bet bevorderen van eco-
nomische groei alleen zinvol als bet gepaard gaat met de andere ge-
noemde doelstellingen. Economische groei op zich is immers een on-
voldoende voorwaarde om to komen tot een democratische samen-
leving, een samenleving die in staat is bet type problemen to ver-
mijden die zonet zijn genoemd.

Ontwikkelingssamenwerking, bewapening en mensenrechten

Zoals u bekend zal zijn vindt in de ontwikkelingslanden een gi-
gantische wapenwedloop plaats en een van de meest moeilijk to ver-
teren zaken in de ontwikkelingssamenwerking is dan ook bet geven
van hulp aan een land dat tegelijkertijd een groot deel van de schaarse
overheidsfondsen besteedt aan bewapening. In 1982 heeft de Nationale
Adviesraad voor Ontwikkelingssamenwerking (NAR) een advies uit-
gebracht over ontwikkeling en ontwapening. In dat advies wordt in-
gegaan op de oorzaken van de bewapeningswedloop. Interne factoren
zoals ik die reeds heb genoemd en externe factoren zoals regionale
instabiliteit en de Koude Oorlog spelen daarbij een rol. Niet uit to
vlakken is ook de druk tot bestedingen die voortvloeit uit de interna-
tionale wapenhandel. Er is op dit moment geen enkele aanwijzing dat
bet streven naar ontwapening in bet Westen wordt nagevolgd door een
streven naar wapenbeheersing in bet Zuiden. Integendeel, je zou zelfs
kunnen verwachten dat vanuit de wapenindustrie vanwege bet ver-
minderen van de westerse markt de druk op de arme landen om tot
militaire bestedingen over to gaan zal toenemen. Ook de ontspanning
tussen Oost en West kan op zich een bron zijn tot vergrote inspan-
ningen omdat de steun van de grote broers is weggevallen. Dit is een
belangrijk punt want verschillende ontwikkelingslanden wisten zich
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gedekt door hetzij de Verenigde Staten, hetzij door de Sovjet-Unie.
Nu de politieke steun echter is weggevallen voelen zij zich misschien
eerder geroepen om de bewapeningswedloop, die zij onderling hebben,
to versterken. Alhoewel hier en daar wat positieve puntjes zijn to mel-
den moeten de effecten van de bewapeningsinspanningen op het ont-
wikkelingsproces in zijn algemeenheid negatief worden gewaardeerd.
Het indammen van de bewapeningswedloop lijkt dus ook vanuit dit
perspectief een aantrekkelijke doelstelling.

Het NAR-rapport van 1982 gaat uitgebreid in op de vraag of bij ont-
wikkelingssamenwerking beheersing van de bewapening als conditie
zou moeten en kunnen worden geformuleerd. Een meerderheid van de
Raad zou overbewapening als een negatief criterium willen zien bij het
aangaan van ontwikkelingssamenwerking. Ik steun die visie. Een
minderheid overigens betwijfelde of zo'n standpunt zinvol is omdat
het begrip overbewapening vrijwel niet to operational iseren is. Ook
daar is wat voor to zeggen. Het is immers buitengewoon moeilijk om
vast to stellen waar de grenzen liggen in de onderhandelingen met
ontwikkelingslanden. Ik denk echter dat wanneer wij in een proces van
wapenvermindering gaan zitten, wij een sterk argument hebben in de
onderhandelingen met ontwikkelingslanden. Wij kunnen hen dan im-
mers wijzen op de processen die zich in onze samenleving afspelen.

Ten aanzien van de mensenrechten is dit type discussie verder ont-
wikkeld. In brede kring worden de mensenrechten aan de orde gesteld
- ook in de EEG - en in relatie gebracht met de ontwikkelings-
samenwerking. Van een harde conditionaliteit is geen sprake, maar er
zijn tal van kanalen, bijvoorbeeld de rapporten van Amnesty Inter-
national, die materiaal aanleveren om de druk op ontwikkelingslanden
- ook tijdens de discussies over ontwikkelingssamenwerking - op to
voeren.

De EEG

Dit brengt ons tenslotte tot de vraag wat de EEG betekent en in de
toekomst zou kunnen gaan betekenen in relatie met ons thema ont-
wikkelingssamenwerking en vrede.

Helaas is het beeld van de geschiedenis en van de huidige situatie niet
al to rooskleurig, maar tegelijkertijd zou dat ook als een buitengewoon
plezierige omstandigheid opgevat kunnen worden omdat er kennelijk
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nog veel gedaan kan en naar mijn mening ook veel gedaan mbet wor-
den. Nederland besteedt van de ruim 6 miljard gulden ontwikkelings-
hulp 375 miljoen gulden via de EEG. Deze cijfermatige positie-
bepaling geeft al aan van hoe beperkt belang de huidige ontwikke-
lingssamenwerking in EEG-verband is.

De geschiedenis van de EEG-hulp is nauw verbonden met de wens van
Frankrijk en later Groot-Brittannie om overzeese gebiedsdelen en ex-
kolonien in Afrika, bet Caribisch gebied en de Pacific (de zogenaamde
ACP-landen) aan de EEG to binden. Via bet Europese Ontwikkelings
Fonds (EOF) zijn steunprogramma's opgezet voor de ACP-landen. De
samenwerkingsprogramma's zijn contractueel ondergebracht in de zo-
genaamde Lome-overeenkomsten waarvan afgelopen jaar de vierde is
uitonderhandeld. In bet verleden hebben de handelsrelaties met sys-
temen van preferenties, garanties en stabiliseringsfondsen een zeer
centrale rol gespeeld, alhoewel ook projecten gericht op sociaal-econo-
mische en culturele ontwikkeling een plaats hebben gevonden. Het
eerste uitgangspunt was echter de handelsrelaties. Naast bet EOF zijn
er nu ook andere begrotingsposten zoals hulp aan Latijns Amerika en
Afrika, een speciaal programma voor bet Middellandse Zeegebied en
bet Midden-Oosten, een noodhulp-programma en tenslotte een om-
vangrijk programma van voedselhulp.

Binnen de wereld van ontwikkelingsdeskundigen wordt de EEG be-
schouwd als een van de zwakste organisaties voor de uitvoering van
programma's. Er is veel kritiek en ook de EEG en bet parlement laten
zich kritisch uit over bet gebrek aan resultaat en over bet gebrek aan
daadkracht. In december 1989 publiceerde de Nationale Adviesraad
voor Ontwikkelingssamenwerking een speciaal advies gericht op de
EEG. In dat advies wordt benadrukt dat er twee typen van relaties
bestaan tussen de EEG en de ontwikkelingslanden. In de eerste plaats
is er bet interne economische beleid van de EEG en de daaraan gekop-
pelde handelsrelaties en in de tweede plaats is er de ontwikkelings-
samenwerking. De eerste relaties zijn verreweg bet belangrijkst en
wanneer we ons vandaag concentreren op de ontwikkelingssamen-
werking dienen we ons van deze beperking bewust to zijn.
Ontwikkelingssamenwerking is een kleine ondergeschikte activiteit van
de EEG als geheel (niet zozeer van de individuele leden van de EEG).
De inhoud van bet beleid is dus in sterke mate gedomineerd geweest
door de behoefte om de handelsrelaties met de ACP-landen to con-
tinueren.
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Vredesbeleid

Wanneer we ons nu meer specifiek richten op het vredesbeleid zien we
dat de EEG via de de EPS initiatieven ontplooit in de richting van de
ASEAN-landen, de Midden Amerikaanse landen (het San Jose-over-
leg), met een aantal Latijns Amerikaanse landen (het Contadore-over-
leg) en de SADCC-landen (de landen in zuidelijk Afrika, de
frontstaten boven Zuid-Afrika). Dit politieke overleg kan als een aan-
vulling worden beschouwd op de ontwikkelingssamenwerking. Er lig-
gen echter geen openlijke conditionele verbanden tussen vredesbeleid
en ontwikkelingssamenwerking. Die liggen er echter soms wel op het
punt van de mensenrechten. Het NAR-rapport maakt bijvoorbeeld
melding van opschorting van EEG-hulp in Oeganda in 1977 en
Somalie in 1989.

Maar laten we ons beperken tot de ontwikkelingssamenwerking zoals
de EEG die geeft. Is dat in de EEG een goed instrument voor vredes-
beleid? In algemene zin zou ik die vraag op dit moment nauwelijks
positief kunnen beantwoorden. Bij het lijstje van criteria dat ik eerder
in deze bijdrage introduceerde - de armoede- en hongerbestrijding,
het onderwijs, verbetering van toegang tot schaarse goederen voor de
massa, democratisering en politieke mobilisering, industrialisering kun
je daar nog bij noemen - praten we over elementen die niet sterk
figureren in het EEG- ontwikkelingssamenwerkingsbeleid, zeker als we
dat vergelijken met het beleid dat in Nederland, althans in zijn doel-
stellingen, wordt gevoerd. Naar mijn mening moet het EEG-beleid in
dit opzicht, als instrument voor vredesbeleid, negatiever beoordeeld
worden dan de Nederlandse ontwikkelingssamenwerking. Het EEG-
beleid is meer een klassiek ontwikkelingsgericht beleid. Het is meer op
groei gericht, meer op het handhaven van de handelsrelaties en minder
gericht op de maatschappelijke opbouw, democratisering, emancipatie,
en op politieke mobilisering; elementen die in de nota van Pronk veel
meer centraal staan. Dit mag dan historisch verklaarbaar zijn en er
mogen nieuwe tendensen zijn in een goede richting, de constatering
blijft dat tot nu toe de EEG bi jdrage via ontwikkelingssamenwerking
beperkt is. De vraag is dus: wat moet er gebeuren voor de toekomst?

Duurzame ontwikkeling

Voordat ik daar op inga moet ik eerst even aandacht vragen voor een
nieuwe dimensie in de ontwikkelingssamenwerking, namelijk de duur-

82



zame ontwikkeling. Dit is een door de Brundtland Commissie aan-
gedragen, op de ecologische draagkracht van de aarde gebaseerde aan-
pak. De draagkracht van de aarde en de beschikbare grondstoffen en
energievoorraden als schaarse goederen dwingen tot een herbezinning
op zowel de uitgangspunten van ontwikkelingssamenwerking als op de
instrumenten van uitvoering. Ook de relatie tussen ontwikkelings-
landen en rijke landen krijgt een andere dimensie door de introductie
van de discussie over de duurzame ontwikkeling. Ook het NAR-rap-
port van 1989 sluit aan bij deze discussie en komt met de aanbeveling
om deze aanpak veel sterker in het EEG-beleid tot uitdrukking to
brengen. Op zich is de duurzaamheidsproblematiek een bron van
nieuwe conflicten. Vooral landen die een weinig adequaat beleid ont-
wikkelen komen op de schopstoel. De EEG heeft bijvoorbeeld milieu
opgenomen in de doelstellingen, maar dit is nog wat anders dan duur-
zame ontwikkeling. Het laatste heeft meer to maken met de totale
wijze waarop de samenleving is ingericht. Kijken we bijvoorbeeld
naar de problematiek van de C02 uitstoot dan zal u duidelijk zijn dat
als men gaat onderhandelen met de ontwikkelingslanden over de ver-
mindering van de CO2-uitstoot de ontwikkelingslanden zeer terecht
erop zullen wijzen dat wij in het Westen heel duidelijk een materieel
ontwikkelingsproces hebben doorgemaakt. Zij zullen de vraag stellen:
nu wij aan de beurt zijn mogen wij dan niet nog een stuk door-ont-
wikkelen? Een vergelijkbaar probleem speelt bij ontwapening. Wil je
met de ontwikkelingslanden een goede discussie kunnen voeren over
dat begrip duurzame ontwikkeling dan zul je ook binnen de eigen
samenleving het nodige aan de duurzame ontwikkeling moeten doen.

Als je in dat perspektief de EEG bekijkt dan is het duidelijk dat
Nederland en enkele andere landen zoals Denemarken ten aanzien van
duurzame ontwikkeling een aanzienlijk progressiever beleid voeren
dan het beleid van de EEG. Het zal echter bijzonder moeilijk zijn om
een dergelijk beleid binnen EEG-verband aan de orde to stellen. Toch
zie ik dat als een noodzakelijke voorwaarde om de ontwikkelings-
samenwerking in de toekomst als instrument to kunnen gaan gebruiken
voor een vredesbeleid. Vanuit Nederland zitten we in dat opzicht dus
in een wat moeilijke positie en kunnen wij ons bi-lateraal waarschijn-
lijk wat beter ontplooien dan in het multi-laterale verband van de
EEG. Als we de hulp meer via de EEG zouden kanaliseren betekent
dat dus het ten dele inleveren van je standpunt. Toch zou ik daar voor
willen kiezen en wel vanwege het feit dat de EEG toch een noodzake-
lijke voorwaarde zal zijn om op mondiaal niveau tot een progressiever
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beleid to komen gericht op duurzame ontwikkeling. Dit kan niet op
landelijk niveau gebeuren, dat moet een Europees beleid worden. Dat
is een strikte noodzaak. We zullen dus de EEG als apparaat moeten
versterken om zo'n beleid van de grond to krijgen.

De feitelijke ontwikkeling is dat andere multilaterale kanalen zoals de
United Nations Development Programme, de Wereldbank en de VN-
instellingen meer aandacht krijgen. Als Nederland zouden we echter
Europa kunnen en misschien ook moeten gebruiken om juist op dat
mondiale vlak invloed uit to kunnen oefenen. Zoals gezegd betekent
dat dus, dat je als Nederland iets van je standpunt ten aanzien van de
duurzame ontwikkeling inlevert om uiteindelijk naar een gemeen-
schappelijk beleid toe to werken. Gebeurt dit niet dan zal de hele
duurzaamheidsproblematiek een nieuwe bron van conflicten kunnen
worden op mondiaal niveau, zoals dat op lokaal niveau het geval is met
milieuzaken.

WiI dat effectief gebeuren dan moet Brussel volgens de NAR ook
kwalitatief worden versterkt. De huidige commissaris Marin voert een
actief beleid en het is denkbaar dat in de komende jaren, in het voet-
spoor van wat er in '92 gebeurt, een volwassen beleid van de EEG op
het terrein van ontwikkelingssamenwerking tot stand komt. Naarmate
de kwaliteit van 'Brussel' toeneemt en naarmate de inhoud van het
beleid ook meer wordt afgestemd op de uitgangspunten zoals die ook
door Nederland worden geformuleerd is het denkbaar dat substantieel
meer hulp via Brussel zal verlopen. Als dat gebeurt kan het beleid op
het gebied van ontwikkelingssamenwerking uitgroeien tot een instru-
ment van vredesbeleid.
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Europa: een cultured bolwerk?
Lieteke van Vucht Tijssen

Even leek het erop dat alles in Europa heel mooi zou worden. De muur
ging neer; de regimes in Oost-Europa stortten in. Oost-Duitsland wilde
niets liever dan een verzoening met West-Duitsland. De rest van
Europa keek welwillend toe. Weliswaar maakte men zich wat zorgen
over de macht van zo'n groot land; niemand dacht er echter aan de
hereniging tegen to houden. Vooral niet toen Kohl in ruil daarvoor
bepleitte om van Europa zo gauw mogelijk een politieke unie to
maken. Ook bestond er weinig verschil van mening over het vredes-
en veiligheidsbeleid; binnen de NAVO blijven en via de CVSE tang-
zaam de banden met Oost-Europa aanhalen. Dat was het parool'.
Europa haalde opgelucht adem. De dreiging in het Oosten was verdwe-
nen en de weg naar een gezamenlijk vredes- en veiligheidspolitiek lag
open. Buiten Europa was men minder verrukt. Er kwam immers een
nieuwe grootmacht op het toneel. Men vroeg zich of wat dat moest
worden. Dreigde niet het gevaar dat Europa zich zou afwenden van de
NAVO en zelf een eigen koers zou gaan varen, meer georienteerd op
een groot Europees huffs en gebaseerd op zijn eigen waarden? Amerika
zou daarmee zijn plaats als waakhond van de wereld verliezen. Het
vredesactivisme zou de toonzetting in Europa bepalen en Europa zou
zich verschansen tegen de rest van de wereld.

Toen ik de uitnodiging voor deze lezing kreeg, was het Golfconflict
nog niet op de spits gedreven en had dit het onderwerp van mijn bij-
drage moeten worden. Inmiddels is de Golfoorlog achter de rug en de
Europese eenheid is heel wat minder hecht gebleken dan wij zelf
dachten. Ik zal mij in deze bijdrage niet afvragen wat dit voor de
vredes- en veiligheidspolitiek in Europa betekent. Daar wordt in de
andere bijdragen op ingegaan. Mijn vraag is nu of de politieke ver-
warring in Europa betekent dat de burgers van de verschillende lid-
staten er ook geen gemeenschappelijke ideeen, waarden en normen met
betrekking tot oorlog en vrede op na houden. In dit betoog laat ik zien
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dat die er voor een deel wel zijn. Een Europese vredes- en veilig-
heidspolitiek die ook de Europese burger aanspreekt zal die moeten
incalculeren.

De Golfoorlog heeft onverwacht een eind gemaakt aan zowel de hoop
op, als de vrees voor een Europees bolwerk. In Le Monde riep de
Franse minister van Buitenlandse Zaken Dumas de Europese Gemeen-
schap op om naast de reguliere vergaderingen een extra bijeenkomst to
beleggen over een gemeenschappelijke Europese veiligheidpsolitiek.
Dat was hard nodig, want de lidstaten hadden in feite al voor het uit-
breken van de oorlog tegen Irak weer onverkort hun nude stellingen
betrokken. Engeland, onder leiding van Major, volgde opgewekt en
zonder enige aarzeling de Verenigde Staten op het oorlogspad. Dat
sloot aan bij hun opstelling in het verleden als de meest loyale NAVO-
bondgenoot van de Verenigde Staten. Frankrijk, eveneens geheel in de
lijn met de uit de dagen van de Gaulle daterende wens naar onaf-
hankelijkheid van VS en de NAVO, koos op het laatste moment toch
voor een eigen politieke strategie ten opzichte van Irak en probeerde
zo lang mogelijk to blijven onderhandelen. Duitsland stak zo veel
mogelijk zijn kop in het zand en waar het vlak na de Tweede Wereld-
oorlog niet mee mocht doen, hoopte het dat het nu niet hoefde. Ook
van de West-Europese Unie die minister Van den Broek aan het werk
had willen zetten, hebben we weinig indrukwekkends gezien. De
Europese troika (bestaande uit de ministers van Buitenlandse Zaken
van Nederland, Luxemburg en Italie) die naar Moskou vertrok, had
meer weg van een folkloristische optocht dan van een politiek belang-
rijk initiatief. Diegenen die eerst nog de illusie koesterden dat Europa
snel op weg was naar een gemeenschappelijke vredes- en veiligheids-
politiek, werden ruw uit de droom wakker geschud. Toen de regimes
in Oost-Europa vielen hebben de lidstaten inderdaad een gemeen-
schappelijke lijn getrokken. Misschien was dat alleen uit opluchting
omdat de dreiging uit het Oosten verdwenen was; het kan echter ook
zijn dat er sprake was van echte overeenstemming.

Intussen heeft de Golfoorlog laten zien dat er ook andere regio's op de
wereld zijn en als het daarom gaat komen alle nationale verledens en
gevoeligheden in Europa weer boven water. Tot de Tweede Wereld-
oorlog was het Midden-Oosten vooral de speeltuin van de Engelsen en
de Fransen. De huidige conflicten zijn voor een groot deel to danken
aan manier waarop zij in het dekolonialiseringsproces de grenzen heb-
ben getrokken. Hun opstelling ten aanzien van de Golfoorlog houdt
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verband met de manier waarop zij met dat verleden omgaan. De
islamitische wereld is voor Frankrijk economisch en cultureel een
belangrijk referentiepunt. Frankrijk heeft er een grote islamitische
minderheid in eigen land aan over gehouden en moet bovendien voor-
zichtig zijn in zijn betrekkingen met de Mahgreb en de daaraan gren-
zende gebieden. Ook Engeland heeft relaties met de islamitische we-
reld waar het op gesteld is, al heeft de Rushdie-affaire die wel een
knauw gegeven. Engeland heeft zich nooit bekommerd om de toestand
waarin zijn kolonien achterbleven toen het zich terugtrok. Nu zien zij
er geen been in om de orde to komen herstellen in een chaos waaraan
zij zelf mede schuld zijn2. Duitsland was to laat om nog een koloniale
mogendheid to worden. Dat verklaart voor een deel de desinteresse van
dit moment. Er zijn geen landen in die regio waar Duitsland speciale
banden mee heeft. Daarnaast had deze opstelling natuurlijk ook to
maken met de aandacht die de Duitse eenwording opeiste. Voor Belgie
hoefde het allemaal niet zo nodig, zijn voormalige kolonien liggen in
Afrika. Spanje en Portugal zijn meer op Latijns Amerika georienteerd
dan op het Midden-Oosten.

Toch is er onder de oppervlakte van deze kaleidoskoop van historische
betrekkingen, economische belangen en culturele affiniteit wel dege-
lijk sprake van een gemeenschappelijke stijl en stemming met be-
trekking tot de Golfoorlog die typisch Europees genoemd kan worden.
Dat bleek zowel uit de berichtgeving in binnen- en buitenlandse kran-
ten, als uit de manier waarop de binnenlandse en buitenlandse nieuws-
rubrieken op TV en radio de Golfoorlog versloegen. In Nederland
maakten verschillende journalisten zich eerst nog zorgen over het fi-
guur dat wi j nu weer in de wereld zouden slaan, omdat wi j ons niet als
een man onversaagd in de oorlog wilden storten. En inderdaad: de
Minister-President liet via Vrij Nederland weten dat hij er 's nachts
wakker van lag; de minister van Defensie raakte overspannen en moest
rust houden; de PvdA, een van de regeringspartijen, had moeite om
haar koers to bepalen; Stemerdink vond dat Nederland hetzelfde moest
doen als Belgie en zijn schepen moest terugtrekken uit de Golf als het
echt menens werd en minister Kok vertelde in het NRC-Handelsblad
dat hij er ook al wakker van lag, maar dat plicht nu eenmaal plicht
was. Uiteindelijk ging de PvdA-fractie tegen heug en meug akkoord
met het sturen van schepen. Als compromis besloot de regering dat er
geen grondtroepen gestuurd zouden worden. Dat kwam niet erg sterk
over en in de pers werd de schemer rondom Nederlandse inzet in de
Golf bekritiseerd.
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Maar al gauw bleek dat, daar waar Nederlanders altijd denken dat alles
beter is, de politieke situatie in het buitenland dit keer niet veel anders
was. Ook in Frankrijk en Engeland waren er, met name in linkse
kringen, heel wat tegenstanders to vinden. In Engeland kregen ze van
hun partij ook alle ruimte om hun mening in het openbaar to ver-
kondigen en kregen ze zelfs de steun van hun partijleider Neil
Kinnock. In Frankrijk lag de zaak gecompliceerder. Ook daar waren er
veel verklaarde tegenstanders zelfs onder de regeringsfunctionarissen,
maar hen werd na enige tijd het zwijgen opgelegd. Zo werd de mi-
nister van Buitenlandse Zaken vervangen en de Socialistische Partij,
daar ook in de regering, legde de critici uit eigen kring een spreek-
verbod op. Aan de andere kant deed de Franse regering alle moeite om
tot een vreedzame oplossing to komen. De enigen die daardoor werke-
lijk geschokt waren, waren de Britse conservatieven. Drie dagen voor
het begin van de oorlog (op maandag 14 januari 1991) laat de Britse
premier John Major de wereld weten dat volgens hem de tijd van
onderhandelen voorbij is en dat het moment gekomen is om Saddam
Hoessein stevig op zijn vingers to tikken. Maar Mitterand geeft geen
krimp en gaat tot het laatste door met het schrijven van scenario's voor
de vrede. Opmerkelijk is dat hi j daarbij in de rest van Europa weinig
tegenstand en veel sympathie ontmoet. De Duitse regeringspartijen en
de oppositie hebben dan nog even respijt. Ze kijken collectief even de
ander kant uit onder het mom dat ze met de Duitse eenwording toch al
zoveel aan hun hoofd hebben. Maar al gauw wordt ook van hen een
standpunt gevraagd en dan blijkt hoeveel weerstand ook daar tegen de
oorlog bestaat.

Niet alleen de politici hebben het er moeilijk mee, ook de kiezers zien
de oorlog niet echt zitten. In de dagen voor begin van de Golfoorlog
gaan overal in Europa mensen de straat op om tegen de oorlog to pro-
testeren. In Engeland zijn er meerdere grote demonstraties tegen de
oorlog onder de slogan: "Stop the countdown to war". In Duitsland
demonstreren 200.000 mensen onder de leus "Geen bloed voor oorlog".
Spaanse studenten willen geld voor onderwijs en niet voor oorlog.
Zelfs in Belgie dat eigenlijk al niet meer mee doet, geven 15.000 men-
sen openbaar blijk van hun tegenzin.
De eerlijkheid gebied to zeggen dat er ook demonstraties voor de oor-
log waren, maar daar deden veel minder mensen aan mee. Bij de de-
monstraties voor de oorlog waren bijvoorbeeld Engeland 2000 voor-
standers aanwezig, terwijl aan de demonstraties tegen de oorlog tien-
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duizenden mensen deelnamen die to kennen wilden geven dat elk al-
ternatief beter was dan oorlog.
Tegelijkertijd organiseren de gezamenlijke kerken in heel Europa ge-
bedsdiensten. Er is zelfs een mondiale actie om telegrammen naar Bush
en Saddam Hoessein to sturen waarin zij opgeroepen worden om van
de oorlog of to zien. De tegenzin tegen de oorlog is in Europa wijd
verbreid; Europa hoeft niet zo nodig.

Een oppervlakkige toeschouwer zou kunnen denken dat deze af-
houdende stemming wel zou omslaan, toen Bush eenmaal met de Iucht-
oorlog begon. Inderdaad gaven de opiniepeilingen in de meeste landen
aan dat de steun voor de oorlog tegen Saddam Hoessein toenam. In
Frankrijk was na het uitbreken van de oorlog meer dan 70 % voor. Dat
geldt ook voor Engeland en zelfs in landen waar de tegenstand het
meest uitgesproken was, zoals Spanje en Nederland zit de oorlog in de
lift. Toch is dat voor een deel gezichtsbedrog. Ook al werd de oorlog
door de meeste Europeanen gesteund, het ging niet van harte. Alleen
op de beurs steeg de koers van de oorlog even, maar onder het gewone
publiek heerste geen juichstemming, ook niet toen Bush zijn eerste
succes behaalde. De overheersende reactie was vooral een gevoel van
opluchting over het geringe aantal slachtoffers en het vrij vlotte ver-
loop van de oorlog. Als het echter aan de Europeanen ligt mag het ook
zo weer afgelopen zijn. Voor het overige blijft de stemming bezorgd.

Het bette werd de algemene malaise in Europa nog vertolkt door de
Amerikaanse columnist David Broder die zich afvroeg: "Als we de
oorlog winnen, wat winner we dan?" Deze stemming zou niet meer weg
gaan. Ook niet toen bleek dat Saddam Hoessein maar een fractie van
zijn dreigementen waar kon maken, zijn pogingen om Israel in de
oorlog to betrekken mislukten en de Sovjet-Unie zich afzijdig hield,
waardoor de kans op een wereldoorlog vrijwel uitgesloten werd. Het
enthousiasme voor de oorlog bleef eveneens uit toen duidelijk werd
dat er geen aanslagen van enige omvang in Europa en de Verenigde
Staten to verwachten waren. Dat is begrijpelijk; er kon nog een land-
oorlog volgen. De kans op grote aantallen slachtoffers bleef dus groot
en aanvallen met gifgas waren allerminst uitgesloten. Er was dus wei-
nig reden voor optimisme. Maar zelfs toen de landoorlog vlot bleek to
verlopen, had de stemming in Europa weinig van een overwinnings-
roes. Iedereen was opgelucht, maar van mensen die juichend de straat
op gaan en elkaar om de hals vallen was niets to merken. Zelfs niet in
landen als Engeland en Frankrijk die toch heel wat soldaten en ma-
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terieel hadden ingezet. De overheersende tendens in Europa bleef ge-
kenmerkt door tegenzin en bezorgdheid.

Vanaf het begin van de Golfoorlog vroegen politici, arabisten en
anderen zich of wat er na de oorlog met de politieke situatie in het
Midden-Oosten zou gaan gebeuren. Naarmate het einde van de oorlog
dichterbij kwam werd deze vraag steeds vaker gesteld. Al voor de
wapenstilstand stonden buitenlandse en Nederlandse kranten er vol
van. De wederopbouw van Koeweit, de dreigende burgeroorlog in
Irak, het vraagstuk van de Palestijnen kregen evenveel ruimte als ver-
halen over de prestaties van het Westen in de Golf. Als we nu terug-
kijken op de hele periode kan men stellen dat het culturele klimaat in
Europa ten aanzien van de Golfoorlog tamelijk tweeslachtig was. Aan
de ene kant was er sprake van instemming met de oorlog ( 65% tot 70%
van de Europeanen was voor). Aan de andere kant is overal een in-
tense afkeer van het hele gebeuren to bespeuren.

In de Europese samenleving waarin niet alleen de machthebbers be-
palen of er een oorlog komt, maar waarin die beslissing democratisch
genomen wordt, moeten politici bij het ontwikkelen van hun beleid
rekening houden met de mening van de kiezers. Dat geldt ook voor het
Europese vrede- en veiligheidsbeleid. Daarom is het de moeite waard
na to gaan waar de geconstateerde ambivalentie vandaan zou kunnen
komen. Een eerste veronderstelling is dat die ambivalentie vooral to
maken heeft met het specifieke karakter van deze oorlog. Er viel niet
veel eer aan to behalen. Dat Saddam Hoessein buiten zijn boekje was
gegaan was duidelijk, daar moest iets aan gedaan worden. Je kunt
iemand niet zomaar het land van een ander in laten pikken. Dat was
dan ook voor bijna 50 % van het publiek de reden om voor de oorlog
to zijn. De bezetting van Koeweit dreef de olieprijs omhoog en dat is
slecht voor de wereldeconomie; daarom moet Saddam Hoessein uit
Koeweit. Als dat niet goedschiks kan dan maar kwaadschiks. Daar was
ongeveer 15 % het mee eens, de rest noemde andere motieven. Maar
als je de uitslagen van de opinieonderzoeken bekijkt, valt een ding op:
er worden naast de zakelijke nauwelijks morele motieven genoemd om
voor de oorlog to zijn. Dat Saddam Hoessein een onaangename dictator
is die zijn volk terroriseert en daarom verdreven moet worden kan de
gemoederen niet in beweging brengen. Ook de bewering van Bush dat
hij Saddam Hoessein bestrijdt terwille van een nieuwe wereldorde,
slaat kennelijk bij niemand aan; niet bij links en zelfs niet bij rechts.
ledereen is het bovendien over een ding eens: als de oorlog to ver-
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mi jden is, dan moet hi j Iiever vermeden worden. Dat vinden zelfs
oude ijzervreters als Dennis Healy, een van de voormalige Britse
ministers van Defensie. Aan de vooravond van de oorlog pleit hij er in
de nieuwsrubriek van de BBC voor om bet bij sancties to laten. En ook
de Engelse oorlogsveteraan Paul Fussel krijgt van de BBC royaal de
ruimte om naar voren to brengen dat lang niet alle vreedzame midde-
len zijn uitgeput.

Jammer genoeg is er geen statistisch materiaal beschikbaar van de
motieven en de afwegingen van de voor- en tegenstanders van de oor-
log. Dat alles moeten we voorlopig afleiden uit wat de media daarover
berichtten. Daarbij valt een ding op: bet aantal mensen dat tegen de
oorlog is, omdat ze principieel tegen oorlog zijn, was dit keer niet
groot. De meeste mensen geven genuanceerde argumenten. Dat blijkt
ook uit de uitvoerige discussies in linkse kringen overal in Europa.
Daar benadrukt men vooral, dat er nog veel langer onderhandeld had
kunnen worden en dat bet nog veel to vroeg was voor een oorlog. Een
principieel nee tegen de oorlog wordt echter weinig gehoord.
Stelling nemen in deze oorlog is voor linkse partijen ook veel in-
gewikkelder dan bij bijvoorbeeld de Vietnamoorlog. V66r Saddam
Hoessein kun je met fatsoen niet zijn. Maar samen met de Verenigde
Staten bet Arabische volk bevrijden van zijn dictatuur is ook niet alles.
Bovendien is Koeweit een stinkend rijk olieland waar bet bepaald niet
democratisch toegaat, waar sheiks de macht in handen hadden; ook al
geen zaak om je voor in to zetten. Aan de andere kant betekent tegen
de oorlog zijn dat Saddam Hoessein zijn gang kan gaan. Dat is ook niet
to verkopen; kortom problemen.

Of men nu links of rechts is, voor of tegen, ook de afloop van de oor-
log gaf weinig aanleiding tot een overwinningsgevoel. Als de vijand
wegloopt, zich overgeeft en in verwarring raakt voordat er een slag
geleverd is dat alleen nog maar zielig.
Wat we aan de oorlog over gehouden hebben is een goed inzicht in
mogelijkheden van een beperkte oorlogvoering en bet functioneren
van nieuwe wapensystemen. De pers-officieren van de betrokken
legers weten nu ook hoe ze een oorlog zo clean mogelijk kunnen
presenteren. Aan de zijde van de geallieerden hebben we live geen
enkele dode gezien en alhoewel er op de weg tussen Koeweit-city en
Bashra honderden tot duizenden doden gevallen moeten zijn, waren ze
allemaal al opgeruimd voordat de eerste TV-beelden uitgezonden wer-
den'.
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Deze specifieke oorlog had niet de vereiste karakteristieken om in
Europa de gemoederen werkelijk hoog op to zwepen, noch bij de
voor-, noch bij de tegenstanders. Maar hoe zit dat bij een volgende
oorlog? Saddam Hoessein schijnt eens gezegd to hebben dat de Weste-
lijke wereld zich in een oorlog geen 20.000 doden kan permitteren.
Daar heeft hi j gelijk in. De reactie van Europeanen op de Golfoorlog
is geen incident. Hij past in de ontwikkeling vanaf de jaren zestig en
ligt, ook al lijkt dat paradoxaal, nog steeds in het verlengde van de
protesten tegen de Vietnamoorlog in de jaren zestig en de opleving van
de vredesbeweging in de jaren zeventig en tachtig. Waar we ons op
verkijken is het verdwijnen van het vredesactivisme. In eerdere om-
vangrijke discussies over oorlog en vrede, over de oorlog in Vietnam
en later over de plaatsing van nucleaire wapens in Europa, zette dat
steeds de toon. Met uitzondering van Duitsland en Span je waar ze nog
steeds de boventoon voeren, hebben vredesactivisten in de discussie
rond de Golfoorlog nauwelijks een rol van betekenis gespeeld. Een van
de Nederlandse kranten zag dat als het einde van het vredesactivisme.
Ischa Meijer stelde in zijn praatprogramma zelfs dat het pacifisme uit
is. Is oorlog dan nu weer in? Zijn de mensen er tegenwoordig weer
voor? Zo eenvoudig ligt het ook weer niet.

Wat we nu zien is dat de morele dimensie verdwenen is. Oorlog ver-
deelt mensen niet meer in wit en zwart, in goed en kwaad, in helden
en duivels. Voor- en tegenstanders hebben ook veel meer begrip voor
elkaar. Ze zijn het veel meer met elkaar eens dat oorlog iets is dat
eigenlijk niet meer zou moeten. Mensen kunnen dan ook hun eigen en
hun groepsidentiteit niet meer zo makkelijk ontlenen aan het feit dat
ze voor of tegen de oorlog zijn. Er zijn nog maar twee landen in de
EG waar dat wel kan: Spanje en Duitsland. In die landen heeft de
houding ten opzichte van de oorlog nog steeds een morele lading.
Alleen heeft dat niet veel to maken met de oorlog tegen Saddam
Hoessein, maar eerder met verwerken hun eigen verleden. Dat is niet
zo gek. In feite had de Vietnamoorlog voor veel andere EG-landen in
Europa eenzelfde katalyserende functie. Feit is dat in Duitsland en
Spanje hele generaties moeten leven met een besmette identiteit, zon-
der dat ze daar zelf veel aan hebben kunnen doen. Ze zijn geboren in
landen die zich in het nabije verleden schuldig hebben gemaakt aan
misdrijven tegen mensen. Daar valt niets meer aan goed to maken.
Daar is moeilijk mee to leven. De oorlog tegen Saddam Hoessein gaf
vooral de jongere generaties de kans om voor zichzelf en anderen eens
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en vooral to bewijzen dat ook zij tot bet beschaafde deel van Europa
horen. Het was een manier om zich langs een omweg to distantieren
van bet verleden en zich een nieuwe identiteit aan to meten4. De rest
van Europa had zon proces al eerder doorgemaakt, aan bet eind van
de jaren zestig en zeventig toen de generaties, die net ontdekt hadden
dat hun ouders in de Tweede Wereldoorlog ook niet zo brandschoon
waren geweest als zijzelf wel gewild hadden, de oorlog in Vietnam en
bet kernwapendebat mede benutten om zich een nieuwe identiteit aan
to meten. Dat proces is nu grotendeels achter de rug.

Als we even afzien van Duitsland en Span je dan tekenen zich in bet
Europese morele klimaat twee nieuwe langere termijn trends of die
uniek voor Europa lijken.
Het kon wel eens zijn dat bet, Spanje en Duitsland daargelaten, in de
zestiger en zeventiger jaren de laatste keer was dat mensen meta-
fysische principes, bovenpersoonlijke redenen koppelden aan bet
vraagstuk van oorlog en vrede. Pacifisme, vredesactivisme en links
gedachtengoed boden als bet ware een ideologisch houvast. Als je je
daarachter schaarde zat je goed. Op zich is dat niets nieuws. In feite
hebben mensen dat eeuwenlang gedaan. Vooral religie was een onuit-
puttelijke bron van legitimaties. Niet voor niets riep Saddam Hoessein
op tot een heilige oorlog. Dat geeft mensen een reden om to vechten.
Daar willen ze misschien nog wel voor op pad, terwijl ze anders veel
liever thuis zouden blijven. Ook Europa heeft legio van dat soort hei-
lige oorlogen gekend, to beginnen bij de Kruistochten.

Maar niet alleen bet geloof, ook de eigen nationale cultuur of een
politieke ideologie kunnen reden zijn om ten strijde to trekken of de
oorlogszucht op zijn minst goed to keuren. Nog in de Eerste Wereld-
oorlog schetsten veel Duitse intellectuelen Frankrijk als bron van alle
kwaad, als bet land dat een kil rationalisme over Europa had uitgestort
en Europa daarmee aan de rand van de culturele afgrond had gebracht.
Daar waren ook dreigende titels bij als Die Untergang des Abendlandes
van Spengler. De Fransen lieten zich overigens ook niet onbetuigd. Zij
verweten de Duitsers op hun beurt dat zij de rede opgeofferd hadden
aan bet gevoel en daarmee de vooruitgang in de weg stonden.
Rondom Vietnam speelde met name politieke ideologieen een belang-
ri jke rol. V66r een democratische en progressieve wereld waarin ge-
lijkheid bet voornaamste principe zou zijn. Tegen bet kapitalisme en
de prestatiemaatschappij. V66r de vrede en tegen de oorlog. Dat was
toen de inzet. Nu loopt niemand daar meer warm voor. De helden zijn
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vermoeid of zelf door de prestatiemaatschappi j opgeslokt en voor hun
kinderen zijn het leuke jeugdverhalen van mamma en pappa. Zelf
hebben ze er geen boodschap meer aan.
Alles bij elkaar lijkt het erop dat voor de drie bovengenoemde zaken
we geen mensenlevens meer over hebben. Voor het geloof krijg je in
Europa al vanaf de invoering van de godsdienstvrijheid in de 19e eeuw
niemand meer in de wapenrok en het seculariseringsproces versterkt
die tendens alleen nog maar. Niemand heeft het dan ook in zijn hoofd
gehaald Saddam Hoessein to bestrijden in naam van het Christendom.
Ook aan rationalisme en romantiek valt nog weinig eer to behalen.
Zelfs intellectuelen hebben dat al door elkaar gehusseld in het post-
modernisme. De Europese integratie knaagt intussen aan de nation-
state en last but not least zijn ook de politieke ideologieen, de een na
de ander, in het ongerede geraakt. Voor het overgrote deel van de
Europeanen is er geen absolute houvast meer, geen bovenmenselijke
rechtvaardiging, noch in de hemel noch op aarde waarop ze zich voor
een stellingname kunnen beroepen. Daarmee is ook de mogelijkheid tot
een eenduidige rechtvaardiging verdwenen. De oorlog verkeert in een
legitimiteitscrisiss.

De tweede ontwikkeling loopt daaraan parallel. Het ontbreken van een
rechtvaardiging betekent ook dat het minder aantrekkelijk wordt om
in de oorlog to sterven. Wie sterft voor een goede zaak, is een held. Hij
heeft zijn leven gegeven voor een hoger doel, voor zijn geloof, zijn
land, zijn cultuur, of zijn politieke overtuiging. Bush deed nog een
poging toen hij mensen opriep om to sterven voor een nieuwe wereld-
orde. Maar in Europa had niemand daar echt zin in. Dat was tot voor
kort nog anders. Sterven voor je idealen, voor je land etc. was nog een
mooie dood. De weduwe, de ouders en de kinderen konden zich dan
troosten met de gedachte dat het leven van de gevallene in ieder geval
een zinvol eind had gehad. Hij zou, afhankelijk van het hogere doel
waarvoor hij zich had ingezet, beloond worden in de hemel of door de
dankbaarheid van het nageslacht misschien wel worden uitgedrukt in
een monument met namen. Zij die zich inzetten voor deze schone
doelen waren ook potentiele helden. Maar ook dat alles is in Europa
verdwenen.
Om to beginnen geloven veel mensen niet meer. Hemelse beloningen
zijn daarmee al van de baan. Ook de eigen natie als doel, spreekt nog
maar weinig mensen aan. Steeds meer mensen beseffen dat een mens
maar een ]even heeft. Als je dood bent, is dat afgelopen. Wil je wat
van dat ene leven maken, dan moet je kiezen wat je wilt doen. Oorlog
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voeren en je leven riskeren scoort daarbij niet hoog. Behalve de vrouw
die een verzekering op het leven van haar man had afgesloten vleien
ook potentiele nabestaanden zich niet meer de illusie dat er nog com-
pensatie is voor het verloren ]even. Vrouwen en ouders van mannen
die een oorlog in moeten, staan bepaald niet to springen om een
heldendood. Ook dat werd in de berichtgeving van de media duidelijk.
In Engelse en Franse kranten stonden voor en tijdens de oorlog inge-
zonden brieven van moeders en vrouwen van soldaten die lieten weten
dat ze het leven van hun jongen of man niet over hadden voor een plan
olie en zeker niet voor een nieuwe wereldorde. Voor het overige logen
de redactionele commentaren er ook niet om. Koppen als "Un guerre
de trop" (Een oorlog to veel) of "Aneantissez vous les uns et les autres"
(Kom laat ons elkaar vernietigen) waren eerder regel dan uitzondering.
De Volkskrant citeerde de al eerder genoemde oorlogsveteraan Paul
Fussel die stelde dat we van oorlog slechts twee dingen leren: hoeveel
bloed er uit een menselijk lichaam kan vloeien; en het intense talent
voor dwaasheid van het menselijke ras.

De meest opmerkelijke kant van de berichtgeving in de Europese
media betrof de mannen en vrouwen die het allemaal doen moesten.
De Amerikaanse media deden nog ijverig hun best om hun jongens in
de Golf of to beelden als potentiele helden, als frisse vrolijke jongens,
opgewekt en met goede moed vechtend voor een goede zaak. Zodra je
echter een Europees zender aanzette bleek de anderhalve Europese
soldaat die aan het woord kwam heel wat minder enthousiast to zijn.
Ook in Europa gingen eerdere oorlogen gepaard met heldenverhalen
over dapperheid, doorzettingsvermogen, alleen tegen allen, slimheid
boven brute kracht. Nu liet het ene na het andere blad zien dat de
werkelijkheid niet zo fraai is. In Nederland publiceerde de Volkskrant
vlak voor begin van de grondoorlog een artikel waarin verteld werd
dat maar een derde van soldaten als het er op aan komt inderdaad
schiet. De rest loopt weg, doet het in zijn broek van angst of wordt
hysterisch. Een andere krant ging uitgebreid in op de doodsangst van
de militair. Andere kranten bevatten soortgelijke verhalen. De oorlogs-
held wordt zo op alle manieren geontmythologiseerd. Hij blijkt ook
maar een mens to zijn en niet graag to sterven.

Deze ontwikkelingen betekenen niet dat Europeanen nooit meer oorlog
willen. De belangrijkste verandering heeft vooral betrekking op de
motieven om oorlog to voeren. Wat tegenwoordig telt zijn niet meer
principes, maar mensenlevens. In Europa zijn wi j niet meer geneigd
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om mensenlevens zomaar op to offeren. In een geseculariseerde, demo-
cratische samenleving als de onze zijn mensen baas over eigen lichaam
en geen kanonnevlees voor dictatoren.
Saddam Hoessein had gelijk: het Westen wil geen bloed meer zien. Een
toekomstig Europees vredes- en veiligheidsbeleid kan daar maar beter
rekening mee houden !
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Noten

1. Dit was ook de visie die de vice-voorzitter van de Europese Commissie,
Frans Andriessen, naar voren bracht in de colleges die hij in Utrecht hield
voor de cursus Naar het Europa van de burgers.

2. Beide landen hebben bovendien nog steeds een enorme know-how ten
aanzien van bet Midden-Oosten. Hun deskundigheid is vergelijkbaar met
die van Nederland als bet bijvoorbeeld om Indonesie gaat. De Fransen en
de Engelsen hebben een veel beter inzicht in wat er in bet Midden-Oosten
aan de hand is dan de Amerikanen. De Amerikanen zien Saddam Hoes-
sein als de grote boosdoener, als de Al Capone van Midden-Oosten.
Amerika is de sheriff van de wereld die wel even orde op zaken zal stellen.
Le Monde, The Guardian of bijvoorbeeld The Independent geven veel
afstandelijkere analyses, waarin ook aangegeven werd welke problemen de
wereld na afloop van een eventuele oorlog to wachten stonden.

3. Wat dat betreft kwam de burgeroorlog in Irak de geallieerden ook goed
uit. Het valt nu met geen mogelijkheid meer uit to maken welke schade
door de geallieerden is aangericht en welke door Saddam Hoessein zelf.
Hetzelfde geldt voor bet aantal doden dat gevallen is. Wie door welke
oorlog om bet leven is gekomen, wordt moeilijk to achterhalen.

4. Een motief voor de Duitsers om zich nog eens extra van alles to distan-
tieren was de associatie van Saddam Hoessein met Hitler en de ontdek-
king dat Duitsland gifgas aan Irak had geleverd. Het is dan ook niet ver-
wonderlijk dat Duitsland zich uitsloofde om Israel to helpen.

5. Dat blijkt ook uit een artikel van Habermas in Die Zeit, geschreven in bet
midden van de Golfoorlog. In dat artikel worstelt Habermas, eens een
verklaard tegenstander van de Vietnamoorlog, met de vraag hoe de hui-
dige oorlog gelegitimeerd kan worden. Hij komt daar niet uit, want hij
moet constateren dat de absolute morele principes waaraan hij ooit vast-
hield niet meer gelden.
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Prof. dr. Y.S. Brenner is hoogleraar in de economie aan de fakulteit
der Sociale Wetenschappen van de Rijksuniversiteit Utrecht. Hij stu-
deerde geschiedenis, politicologie en economie aan de Universiteiten
van Jeruzalem, Basel en Londen en doceerde onder andere aan de
Universiteiten van Ghana en Ankara. Hij is sinds 1972 verbonden aan
de RUU.

Prof. dr. E.W. Hommes is hoogleraar ontwikkelingskunde aan de
fakulteit der Bedrijfskunde van de Universiteit Twente. Tevens is hij
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Young Europeans for Security

Young Europeans for Security (YES) is een in 1985 opgerichte
jongerenorganisatie. Deze houdt zich bezig met het organiseren van
activiteiten met betrekking tot de vrede en veiligheid in Europa. YES
doet dit niet vanuit een bepaalde politieke voorkeur, maar fungeert
veeleer als een platform, waarop jongeren vanuit diverse achter-
gronden hun ideeen kunnen bediscussieren.

YES gaat uit van een groeiende Europese identiteit in de internationale
betrekkingen en probeert hier door middel van samenwerking met
verschillende internationale en non-gouvernementele organisaties in-
houd aan to geven. Zo wordt bijvoorbeeld contact onderhouden met
diverse ministeries, de Europese Gemeenschappen en het Europees
Parlement, de NAVO en de West Europese Unie. YES probeert als
platform een brug to slaan tussen deze organisaties en de eigen doelg-
roep, bestaande uit politiek bewuste jongeren, scholieren en andere
geinteresseerden.

Wat voor activiteiten organiseert YES?

Zowel op Europees als op nationaal niveau organiseert YES conferen-
ties, lezingen en fora. Centraal staat hierbij telkens een onderwerp dat
betrekking heeft op de Europese internationale betrekkingen en de
Europese veiligheid. Zo zijn er jaarlijks verschillende conferenties
waarop jongeren uit vele landen bijeenkomen om met experts van
gedachten to kunnen wisselen.

Daarnaast ontwikkelt YES ook lesmateriaal voor scholen, waarbij
scholieren worden voorgelicht over de verschillende veiligheidsaspec-
ten van Europa. Ook studies over zulke onderwerpen worden aan-
gemoedigd en zo mogelijk begeleid.

Een nieuwe dimensie in de activiteiten van YES Bestaat uit het leggen
van contacten in Oost-Europa. Door het democratiseringsproces in
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verschillende landen is het contact met jongerenorganisaties in die
landen vergemakkelijkt. Het is dan ook waarschijnlijk dat zich binnen
enkele jaren ook in Oost-Europese landen YES-afdelingen ont-
wikkelen. YES probeert dit to bevorderen door middel van uit-
wisselingsprojecten.

Tenslotte wordt door YES-Nederland een engelstalig tijdschrift uit-
gegeven, dat onder haar leden en onder de buitenlandse afdelingen
wordt verspreid. In dit tijdschrift wordt naast informatie over YES
zelf ook aandacht geschonken aan actuele politieke ontwikkelingen.

Hoe kunt u YES steunen?

Als u zich door de doelstellingen van YES aangesproken voelt, kunt u
de organisatie uiteraard steunen door lid of donateur to worden. U
wordt dan op de hoogte gehouden van alle activiteiten.

Het lidmaatschap kost f 25,- voor studenten en jongeren tot en met 28
jaar, en f 35,- voor alle anderen.
Voor donateurs geldt een minimum-donatie van f 25,-, als u tenminste
alle uitnodigingen en andere informatie wilt ontvangen

Deze bedragen kunnen worden overgemaakt naar bankrekening
48.92.65.480 of gironummer 2796913 ten name van YES-Nederland.
Tenslotte kunt u ook nadere informatie opvragen bij:

YES-Nederland, Postbus 84, 3500 AB Utrecht of

YES-Europees Secretariaat, Postbus 11661, 2502 AR Den Haag,
tel. 070-3654601

YES-conferentie in Den Haag

De zesde internationale conferentie van YES zal plaatsvinden op 25 tot
en met 27 oktober 1991. Het centrale thema zal deze keer zijn de rela-
tie tussen economie en Europese veiligheid. Hierbij zullen aan de orde
komen de economische betrekkingen met de Oost-Europese landen en
de wijze waarop deze betrekkingen ook de Europese veiligheid kunnen
beinvloeden. Onder andere het plan van minister-president Lubbers
voor een Europese Energiegemeenschap zal onderwerp van discussie
zijn.
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Daarnaast zullen de verhoudingen tussen Europa en het Midden-Oos-
ten niet onbesproken blijven. Met name de mogelijkheden tot crisis-
beheersing en economische samenwerking zullen worden bekeken.

Tijdens deze conferentie, in Conferentiecentrum Ockenburgh, zullen
vele jongeren uit zo'n 15 verschillende landen in de gelegenheid zijn
om met internationale experts over het thema to discussieren. Nadere
gegevens over toegangsprijzen, overnachtingsmogelijkheden en der-
gelijke zullen nog bekend gemaakt worden.

Indien u belangstelling hebt voor deze conferentie en vrijblijvend
meer informatie wilt, kunt u zich wenden tot het Europees Secretariaat
(zie bovenstaand adres).
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