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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
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