
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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