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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-
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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
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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.
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