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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.

22



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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