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Europa 

Drs. J.J.M. Penders 

Het nationaliteitenvraagstuk 
en de veiligheid 

De instabiliteit in Midden en Oost Europa 
heeft onaangename gevolgen voor de Eu
ropese Gemeenschap. Wit de EG komen 
tot een andere aanpak met perspectief dan 
is allereerst nodig dat de lidstaten een recht
vaardige oplossing bewerkste/ligen voor de 
problemen in het voormalige Joegoslavie. 
Gebeurt dat niet dan verspeelt de EG de 
handelingsbekwaamheid ten aanzien van 
heel Oost Europa. 

Wat hebben wij het nationaliteitenvraagstuk 
in Europa onderschat! lk aarzel niet eraan 
toe te voegen 'op schuldige wijze'. Wij had
den beter kunnen weten. Straks daarover 
meer. 

In 1989 brak in Europa euforie uit. De Ber
lijnse Muur werd omvergehaald en het IJ
zeren Gordijn opengetrokken. In Midden en 
Oost Europa kwam ruimte voor democra
tie, vrije en geheime verkiezingen, plura
lisme, vrijheid van meningsuiting en respect 
voor mensenrechten. De twee Duitslanden 
verenigden zich ( oktober 1990), NAVO en 
Warschaupact verklaarden niet meer el
kaars tegenstanders te zijn (november 
1990) en het Warschaupact verdween zelfs 
uit de annalen. 

De regeringsleiders van de Conferentie 
voor Veiligheid en Samenwerking in Europa 
(CVSE) proclameerden op 21 november 
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1990 in Parijs een Handvest voor een 
Nieuw Europa dat qua punch en hoogge
stemdheid van idealen de toon moest zet
ten voor een nieuw tijdperk in de Europese 
geschiedenis. Het Handvest zou zonder 
mankeren als annex aan het nieuwe Pro
gram van Uitgangspunten van het CDA 
kunnen worden toegevoegd. 

In Europa heerste een stemming waarbij 
de Europese Gemeenschap zichzelf zag en 
werd gezien als een pool van stabiliteit in 
Europa en als een lichtend voorbeeld en in
spiratiebron voor de toekomstige vormge
ving en inrichting van het Europese conti
nent. 

Die idee en dat gevoelen werd het 
treffendst geformuleerd op 9 december 
1989 door de Europese Raad van Straats
burg. De Europese Gemeenschap vormde 
'een richtbaken en een bron van uitstra
ling ... Zij blijft de hoeksteen van een nieuw 
Europees gebouw en ... de verankering van 
een toekomstig Europees evenwicht'. De 
EG nam in feite een dubbele taak op zich. 
Het voltooien van de eigen constructie en 
het schetsen van een geheel Europa om
vattende structuur. 

Drs. J.J.M. Penders (1939) is voorzitter van de CDA-dele
gatie in het Eurpees Parlement. 

147 



Europa 

Ontnuchtering 
De ontnuchtering trad vrij snel in. In januari 
1991 liep de spanning in Litouwen hoog op, 
toen door Sowjet-eenheden gepoogd werd 
het parlementsgebouw in Vilnius te bestor
men. Er kwamen geluiden uit Hongarije dat 
men zich zorgen maakte over het lot van de 
Hongaarse minderheden in Slowakije, Oek
ra·ine, Roemenie en Joegoslavie (Servie). 
Tsjechen en Slowaken dreven uit elkaar; in
middels is Tsjecho-Siowakije opgesplitst in 
twee staten. In de zomer van 1991 braken 
gevechten uit in Joegoslavie tussen Ser
viers en Kroaten. lk schreef hierboven over 
een schuldige onderschatting door ons van 
het nationaliteitenvraagstuk omdat wij beter 
hadden kunnen weten. Wij hadden ons kun
nen documenteren over de geschiedenis 
van Midden en Oost Europa waarover, ook 
in Nederland, een schat aan materiaal voor
handen is. Men had - ook in het CDA- met 
meer vrucht kunnen luisteren naar iemand 
als Henne Hahn, die qua historische in
breng de Europese en Nederlandse chris
ten-democratie een strategisch voordeel 
verschafte. 

Het was een bekend gegeven dat in vo
rige eeuwen de staats- en natievorming in 
Midden en Oost Europa zich anders had 
voltrokken dan in West Europa en tot een 
minder overzichtelijk patroon van natie-sta
ten had geleid. De troebelen op de Balkan 
in de negentiende en het begin van de twin
tigste eeuw en de voortdurende moeilijkhe
den met nationale minderheden waarmee 
het Habsburgse Oostenrijk-Hongarije te 
kampen had, demonstreerden dat. De on
genereuze vredesakkoorden ter afsluiting 
van de Eerste Wereldoorlog hebben de na
tionaliteitenproblemen nog verergerd. De 
kortzichtigheid van de Franse premier Cle
menceau zorgde ervoor dat overal in Mid
den en Oost Europa de grenzen werden ge
trokken ten gunste van de overwinnaars 
(Tsjechen, Polen, Roemenen) en ten 
nadele van de verliezers (Duitsers, Oos-
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tenrijkers, Hongaren). Veel irredentistische 
conflictstof (conflictstof die te maken heeft 
met het streven naar hereniging van die 
delen van een volksgemeenschap die door 
de historische ontwikkeling van het stam
land gescheiden zijn, red) werd in de ver
dragen van Versailles, Trianon en St. Ger
main ingebouwd. Ook hier zit een stukje 
Westerse schuld. 

Hitler rees op en ging onder. Zijn optre
den was dermate gruwelijk dat wij niet heb
ben willen toekomen aan de vraag of zijn 
aanvankelijke triomfen misschien iets te 
maken hadden met een sluwe uitbuiting zij
nerzijds van de onverstandige afwikkeling 
van de Eerste Wereldoorlog. 

De communistische regimes die na de 
Tweede Wereldoorlog neerstreken in Mid
den en Oost Europa vestigden een ideolo
gische heerschappij die een rechtvaardig 
minderhedenbeleid de pas afsneed door 
het bestaan van het vraagstuk te ontken
nen. 

Juist ook de leugenachtige wijze waarop 
kwesties van nationale minderheden in de 
communistische tijd van de agenda werden 
geweerd, droeg er op haar beurt toe bij dat 
na het wegvagen van de communisten bij 
autoriteiten en bevolkingen wantrouwen 
overheerste in plaats van een constructieve 
sfeer gericht op het opbouwen van recht
vaardige samenlevingen met een oog voor 
de problematiek van nationale minderhe
den. 

lnmiddels zijn de ontwikkelingen, met 
name in het vroegere Joegoslavie, zodanig 
uit de hand gelopen dat de nationaliteiten
problematiek in verband wordt gebracht 
met de veiligheid. Veiligheid van wie? Van 
Midden en Oost Europa maar ook die van 
West Europa, inclusief de Europese Ge
meenschap. 

Somber perspectief in ex-Joegoslavie 
De toestand in het voormalige Joegoslavie 
en vooral in Bosnie-Herzegowina biedt een 
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somber perspectief. De besprekingen tus
sen de partijen cirkelen om de aanvaarding 
in enigerlei vorm van een plan dat namens 
de Verenigde Naties en de Europese Ge
meenschap werd opgesteld door de Ame
rikaanse onderhandelaar Vance en de 
Britse onderhandelaar Owen. Het plan 
Vance-Owen is de facto een legitimatie van 
vooral het Servische - maar ook het Kroati
sche - streven naar het opdelen van Bos-

De voedseldroppings 
boven Bosnie-Herzego
wina lijken toch vooral 
het karakter te hebben 
van een gebaar in de 
richting van de 
CNN-televisiekijkers 

nie-Herzegowina in etnisch min of meer 
homogene gebieden die te eniger tijd kun
nen opgaan in een Groot-Servie c.q. Groot
Kroatie. lk stel dit met bitterheid vast, met 
verontschuldigingen voor de Servische en 
Kroatische democratische oppositie, die 
zeer zeker bestaan maar in het door de
magogie gekenmerkte klimaat niet effectief 
kunnen opereren. Vance-Owen volgen 
houdt in dat wij het fenomeen van etnische 
zuiveringen materieel accepteren. Oat zou 
voor christen-democraten onaanvaardbaar 
moeten zijn. In de eerste plaats om princi
piele redenen. Maar evenzeer omdat het 
akkoord gaan met Vance-Owen gelijk staat 
aan het oversteken van een Rubicon. Het 
wordt appetijtelijk om een zodanige formule 
dan ookelders toe te passen, te meeromdat 
principieel verzet buiten de orde dreigt te 
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geraken door het scheppen van het Vance
Owen-precedent. Het schijnt uitgesloten te 
zijn dat de Verenigde Naties (alsmede 
NAVO en WEU) be reid zijn tot het desnoods 
effectief militair afdwingen van een regeling 
die ons rechtsgevoel zou bevredigen. Zo'n 
regeling zou- naast een wapenstilstand, het 
opheffen van kampen, het inrichten van vei
lige zones, humanitaire hulp etcetera- als 
hoofdpunten moeten bevatten het respec
teren van de grenzen van de zes republie
ken van het vroegere Joegoslavie en het te
rugkeren van de vluchtelingen naar hun 
haardsteden dan wei een compensatie als 
terugkeer om praktische of psychologische 
redenen uitgesloten moet worden geacht. 
Hoe verheugend het ook is dat de Ameri
kaanse regering zich weer actief met ex
Joegoslavie wil in Iaten, de droppingsacties 
boven Bosnie-Herzegowina lijken toch 
vooral het karakter te hebben van een ge
baar in de richting van de CNN-televisiekij
kers. Punt 1 van het Amerikaanse Zes-Pun
ten-Pian stelt namelijk uitdrukkelijk dat het 
niet de bedoeling is om een regeling op te 
leggen, hetgeen elke strijdende partij dus 
een veto-recht geeft en de mogelijkheid 
biedt de strijd voort te zetten tot de gestelde 
doelen zijn bereikt. Punt 2 van genoemd 
plan spreekt over een 'levensvatbaar' ak
koord. De combinatie van beide punten 
duidt op een keten met wei zeer zwakke 
schakels. Te vrezen valt dat binnenkort ook 
in Kosovo etnische zuiveringen zullen 
plaatsvinden (dat schijnt trouwens nu al het 
geval te zijn), terwijl tevens in Macedonie 
de onrust om zich heen grijpt. 

Gevolgen voor Midden en Oost Europa 
Het wordt hoog tijd om eens nate gaan wat 
de gevolgen zouden kunnen zijn van de 
trieste toestand in ex-Joegoslavie. Kan er 
sprake zijn van overspilr? Laten we begin
nen met Midden en Oost Europa en de voor
malige Sowjet Unie. lk vrees dat het 'Joego
slavische model' besmettend zal werken. 
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Niet aileen omdat bruut etnisch geweld 
loont maar ook omdat het achteraf nog de 
zegen der sanctionering en dus legitimering 
mee krijgt; zie het plan Vance-Owen. Troe
belen in Macedonie kunnen staten in dena
bijheid bij botsingen betrekken. Onder deze 
staten bevinden zich EG-, WEU- en NAVO
Iid Griekenland en NAVO-Iid Turkije. De 
hiervoor reeds genoemde Hongaarse min
derheden in vier Ianden zijn zeer bezorgd. 
Zij nemen vooralsnog een houding aan van 
zo groot mogelijke toegevendheid om ie
dere provocatie te vermijden. De Hon
gaarse minister-president Antall demon
streert in zijn toespraken een grote mate 
van terughoudendheid. Of dat lang goed 
kan gaan is de vraag. Er zijn overigens nog 
meer minderheden in Midden en Oost Eu
ropa die zich bedreigd voelen. 

In de ex-Sowjet Unie woeden nu al vele 
conflicten die soms een meer latente vorm 
aannemen dan weer tijdelijk tot een uit
barsting komen. De media besteden er 
maar schaars aandacht aan. Is it just too 
much? Wij kennen vaak niet meer dan de 
namen van de gebieden waar strijdt woedt: 
Ossetie, Abchazie, Georgie, Nagorno
Karabach, Tsjetsjenie, lnghoezie, Moldova, 
Trans-Dnjestrie, Tadzjikistan. 

Viel eerst de Sowjet Unie uiteen, daarna 
begon de samenhang binnen de Russische 
Federatie scheuren te vertonen. Het schijnt 
dat binnen de Russische Federatie zeven
tien(!) gebieden werken aan de opstelling 
van een eigen constitutie; een daad die nu 
niet meteen wijst op een hoge mate van ho
mogeniteit en stabiliteit. 

Buiten de grenzen van de Russische Fe
deratie wonen 25 miljoen Russen, terwijl 
van de bevolking van de Federatie slechts 
75 procent uit Russen bestaat. Deze gege
vens kunnen voorboden zijn van veel on
heil. De Russische vice-president, Roets
koj, en de minister van Defensie, Gratsjev, 
hebben bij herhaling Iaten weten dat zij zul
len opkomen voor de belangen van de Rus-
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sen buiten Rusland. President Jeltsin heeft 
zelfs tot de Verenigde Naties de oproep ge
richt Rusland te mandateren tot het hand
haven van orde en rust in de ex-Sowjet 
Unie. 

De minst vergaande conclusie is dat wij 
een periode van zeer grote instabiliteit in 
Midden en Oost Europa en de voormalige 
Sowjet Unie tegemoet gaan. lnstabiliteit, 
een voedingsbodem voor nationalisme en 
populisme. Wat zouden daarvan weer de 
gevolgen kunnen zijn en dan nu meer in het 
bijzonder voor West Europa en de Euro
pese Gemeenschap? 

Gevolgen voor West Europa en de EG 
Gevaar voor directe agressie tegen Ianden 
uit West Europa acht ik als gevolg van Oost
europese instabiliteit niet aanwezig. Wie 
zou die agressie willen plegen en wie zou 
datkunnen? 
Maar overigens zie ik op acht terreinen mo
gelijke onaangename gevolgen voor de 
EG. 

- De Europese Gemeenschap zal erg ge
handicapt zijn om creatief vermogen op 
te brengen voor de opbouw van een de
mocratisch en welvarend Midden en Oost 
Europa. De koers uitgezet met het Hand
vest van Parijs en met de Verklaring 'Uit
dagingen voor Verandering' van de 
CVSE-Topconferentie op 10 juli 1992 te 
Helsinki kan in een instabiel klimaat niet 
ge"lmplementeerd worden. Oat kan prak
tisch al niet maar ook moreel ontbreekt 
het de Europese Gemeenschap aan 
gezag om geloofwaardig met suggesties 
te komen voor een perspectiefvolle orde
ning in Oost Europa. 

- We moeten er van uitgaan dat de staten 
in Midden en Oost Europa in die omstan
digheden direct zullen willen afstevenen 
op het lidmaatschap van NAVO en EG. 
Aile fraaie, aldan niet tijdelijke, construe-

Christen Democratische Verkenningen 4/93 



ties die thans op de tekenborden staan 
en zelfs al gedeeltelijk worden toegepast, 
verliezen hun aantrekkelijkheid. lk doel 
daarbij op de zogenaamde Europa-ak
koorden of zware associatie-akkoorden 
tussen de EG en de Visegrad-landen. 
Maar ook op de Noordatlantische Sa
menwerkingsraad die de Ianden in Mid
den en Oost Europa en zelfs in de ex
Sowjet Unie in contact brengt met de 
NA VO zonder dat er sprake is van lid
maatschap en de daarbijhorende garan
tie-verplichting. De Raad van Europa zal 
niet meer worden geapprecieerd als leer
fase of tussenstation naar het EG-Iid
maatschap. 
De anomalie is echter dat een instabiel 
Oost Europa geen aantrekkelijke achter
grond biedt voor een EG-Iidmaatschap 
van bijvoorbeeld de Visegrad-landen. 
Waar Midden en Oosteuropese Ianden 
aandringen op toetreding tot de EG- moe
ten we daarbij ook aan Slovenie of Kro
atie denken? - zal aan onze zijde eerder 
een schrikreactie opkomen. De commu
niques van de Europese Raden gaan nog 
steeds door met het uitslaan van dappere 
taal over toekomstige lidmaatschappen 
van Midden- en Oosteuropese Ianden. 
Hoe lang nog? 

Er zijn met de ex-leden van het War
schaupact en de opvolgstaten daarvan 
overeenkomsten gesloten en afspraken 
gemaakt over wapenbeheersing, ontwa
pening en veiligheidsbevordering. 
De Verenigde Staten heeft met de Sow
jet Unie het START-I verdrag inzake stra
tegische kernwapens en overbrengings
middelen gesloten en met Rusland het 
START-II verdrag. Hoe die verdragen uit
werken naar kernwapenbezittende op
volgerstaten van de Sowjet Unie als 
Oekra·ine, Wit-Rusland en Kazachstan, is 
totaal onduidelijk. 
Er is een verdrag gesloten over vermin-
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de ring van conventionele strijdkrachten in 
Europa en naderhand is daar nog een 
akte over de personeelssterkten aan toe
gevoegd. Blijft dat bouwwerk overeind bij 
groeiende instabiliteit? Men kan natuur
lijk zeggen dat onder invloed van de eco
nomische omstandigheden overal de om
vang van de strijdkrachten afneemt, maar 
dat is niet het hele verhaal. Een bijko
mend voordeel van de overeenkomsten 
inzake de conventionele strijdkrachten 
was de verworven transparantie inzake 
structuur en opstelling van de strijd
krachten. Wat blijft daarvan over? 
Het is bekend dat de Verenigde Naties, 
speciaal het Weense atoomagentschap 
IAEA, en de NAVO zich zorgen maken 
over de verspreiding van materialen en 
kennis betreffende kernwapens en raket
ten vanuit de ex-Sowjet Unie naar Ianden 
die de status van kernmogendheid na
streven. Ook de export van hoogwaar
dige conventionele bewapening naar 
soms dubieuze Ianden is weinig ge
ruststellend. In een weinig solide politiek 
klimaat spitsen deze zorgen zich toe. 

- lnstabiliteit is geen goede grondslag voor 
een gezonde economische ontplooiing. 
Een slechte economische situatie zal in 
de komende jaren een omvangrijke mi
gratiedruk veroorzaken vanuit Oost Eu
ropa naar het Westen toe. Neemt het aan
tal gewapende conflicten in omvang en 
intensiteit toe dan komen daar nog de 
mensen bij die - al dan niet tijdelijk - het 
oorlogsgeweld willen ontvluchten. Vooral 
Duitsland staat in de frontlinie; nu al. Val
gens de Duitse minister van Binnen
landse Zaken, Seiters, bedroeg het aan
tal mensen dat illegaal Duitsland binnen
kwam in 1991 175.000 en in 1992 
310.000. In de eerste tien maanden van 
1992 dienden meer dan 360.000 mensen 
een verzoek om asiel in Duitsland in. Een 
miljoen etnische Duitsers uit de ex-Sow-
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jet Unie beschikken over geldige inreis
papieren voor Duitsland. 
De EG - zowel in het verband van de 
Twaalf als in de Schengen-context - en 
andere Ianden in West Europa voelen 
zich in toenemende mate gedwongen om 
de buitengrenzen beter te bewaken. 
Kamen Muur en Gordijn soms weer 
terug? Zo'n cynisme is niet op zijn plaats. 
Maar om nu te stellen, zoals Seiters op 
15 februari jongstleden in Boedapest 
deed, dat 'Europa bleibt ein auslander 
freundlicher Kontinent', is op zijn zachtst 
gezegd een eufemisme. 

Als de situatie in Oost Europa instabiel of 
zelfs explosief wordt dan komen wij aan 
het wegnemen van de oorzaken van de 
migratiedruk namelijk het bevorderen van 
de sociaal-economische ontwikkeling al
daar, steeds moeilijker toe. 

lnstabiliteit en onrust in 
Oost Europa hebben een 
verlammende invloed op 
de Europese integratie 

- Chronische instabiliteit in Oost Europa en 
de daarmee gepaard gaande migratie

druk zullen vermoedelijk leiden tot een 
verharding van het politieke klimaat in de 
Europese Gemeenschap. Rechts-extre
mistische partijen zullen hun aanhang 
zien stijgen. Wij worden hier geconfron
teerd met een dubbele opdracht. Niet ai
leen zullen wij ervoor zorg moeten dra
gen dat deze partijen in aanhang en po
litieke invloed beperkt blijven. Het is te
vens aan ons ervoor te waken dat de 
bonafide democratische partijen in hun 
eigen programma's en politiek optreden 

152 

geen onverantwoorde concessies doen, 
bijvoorbeeld op het gebied van het asiel
recht, teneinde wind uit de zeilen van de 
racisten te nemen. Het door de Europese 
Volkspartij in november 1992 in Athene 
vastgestelde Basisprogramma is op dit 
punt gelukkig geruststellend. 

- lk ben bang dat een politiek slechter kli
maat in Oost Europa een negatieve uit
werking zal hebben op de wil en het ver
mogen van de lid-staten van de EG om 
de Europese integratie en eenwording 
verdere vooruitgang te Iaten maken. 
Zowel de uitbouw van de Europese Unie 
naar andere beleidsterreinen als het ont
wikkelen van een gemeenschappelijk 
buitenlands- en veiligheidsbeleid kunnen 
niet gedijen in een klimaat van onrust op 
de oostflank. 
Maar, zal men tegenwerpen, Europese 
krachtenbundeling en eenwording flo
reerden in het verleden juist als men zich 
van buiten bedreigd voelde? Waarom 
dan nu niet? Oat heeft te maken met het 
soort dreiging. Men was vroeger bang 
voor gewapende agressie van de Sowjet 
Unie en voor ondermijning van buiten af. 
Die gemeenschappelijke dreiging 
smeedde een band. Door instabiliteit en 
onrust in Oost Europa zal men zich ech
ter niet direct bedreigd voelen maar er zal 
een verlammende invloed van uitgaan op 
ons streven naar integratie. De Britse ne
gatieve houding ten aanzien van een vrij 
personenverkeer binnen de EGis hiervan 
een voorteken. 

- Het uiteenvallen van de Sowjet Unie en 
de feitelijke mislukking van het Gemene
best van Onafhankelijke Staten (GOS) 
hebben geleid tot een rommelige situatie 
aan de zuidkant van het oude imperium. 
Zowel in het gebied van de Transkauka
sus als in de regia van de Centraalaziati
sche Republieken zijn de verhoudingen 
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nog niet uitgekristalliseerd. Extra factoren 
zijn de tegenstellingen in de Transkauka
sus tussen christenen (Armenie, Geor
gie) en moslims (Azerbeidzjan). De Cen
traalaziatische Republieken zijn overwe
gend door moslims bevolkt en orienteren 
zich thans richting Midden Oosten en Af
ghanistan/Pakistan. Het is opvallend hoe 
Turkije en Iran wedijveren om invloed in 
genoemde regionen. Het geseculari
seerde Turkije geniet daarbij de warme 
sympathie van de Verenigde Staten. Een 
sterkere invloed van Turkije zal dat land 
de mogelijkheid bieden om meer gepro
nonceerd dan tot dusver zijn ongenoegen 
over de behandeling van de moslims in 
Bosnie-Herzegowina en Kosovo te Iaten 
blijken. 

Tenslotte, de onvrede zo niet de irritatie 
in de Verenigde Staten over het Europese 
optreden in ex-Joegoslavie moet niet 
worden onderschat. De Amerikanen vin
den de boedelscheiding van Joegoslavie 
in de eerste plaats een Europees pro
bleem en daar hebben ze aile gelijk van 
de wereld in. Ons onvermogen om tot 
rechtvaardige oplossingen te komen zal 
zijn uitwerking op de houding van de 
Amerikanen niet missen. Oat is des te on
gelukkiger omdat de nieuwe Ameri
kaanse regering toch al van zins was pri
oriteit te geven aan de binnenlandse pro
blemen en haar internationale opereren 
vooral in functie daarvan te zien. Bewe
ringen dat wij, als Europeanen (maar dan 
vooral de Duitsers), ruim zestig percent 
van de steun aan Oost Europa en de ex
Sowjet Unie voor onze rekening nemen, 
missen hun doel omdat Europa niet bij 
machte lijkt te zijn het -helaas onmisbare
militaire aandeel van een bepaald beleid 
vorm te geven. 
De Amerikaanse prikkelbaarheid kan uit
waaieren naartwee kanten. Zij kan leiden 
tot een verharding van de Amerikaanse 
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opstelling in handelsconflicten en bij
voorbeeld een mogelijk General Agree
ment on Trade and Tariffs (GATT)-ak
koord over de bevordering van de we
reldhandel buiten zicht brengen. Zij kan 
ook consequenties hebben voor de Ame
rikaanse bereidheid een substantiele mi
litaire presentie in Europa te Iaten voort
duren. 

Een aanpak met perspectief 
lnstabiliteit en on rust in Oost Europa. Stag
natie en positieverslechtering in West Eu
ropa en de EG. Oat is het beeld dat voor de 
EG oprijst. Een andere aanpak met meer 
perspectief is nodig. De sleutel daarvoor ligt 
in het Joegoslavische kluwen. Wanneer de 
lidstaten van de EG daar geen rechtvaar
dige oplossing kunnen bewerkstelligen die 
in overeenstemming is met het Handvest 
van de Verenigde Naties en met het Hand
vest voor een Nieuw Europa van Parijs dan 
verspelen wij onze handelingsbekwaam
heid ten aanzien van Oost Europa. De 
overheersende stemming is thans om het 
plan Vance-Owen te accepteren als het 
minst slechte. Men is zelfs bereid om een 
aanzienlijke vredesmacht op te brengen, 
onder VN dan wei NAVO-Ieiding, ter imple
mentatie van dat plan. Die vredesmacht zou 
zowel een vredebewarende taak hebben, 
- immers aile partijen hebben in dat geval 
met het plan Vance-Owen ingestemd - als 
een vrede-afdwingende taak, namelijk ten 
opzichte van warlords die zich niet bij deaf
gesproken regeling wensen neer te leggen. 
lk ben bang dat we hiermee het verkeerde 
pad inslaan. Zoals ik hierboven reeds stelde 
houdt het plan Vance-Owen de legitimatie 
van etnische zuivering in. De vredesmacht 
zal de totstandkoming van een Groot-Ser
vie en een Groot-Kroatie ook niet kunnen 
verhinderen. In zekere zin zal die vredes
macht dat proces superviseren. Oat werkt 
uitermate stigmatiserend. Het ligt ook niet 
voor de hand om aan te nemen dat dat 

153 



Europa 

stigma op den duur vanzelf zal slijten. lnte
gendeel, het zal appetijtelijk werken voor 
andere gebieden in Oost Europa. En de lid
staten van de EG zullen dan niet meer het 
morele recht hebben daar bezwaar tegen 
aan te tekenen. Acceptatie van etnische 
zuivering in het voormalige Joegoslavie zet 
een standaard. Wat dan te doen? 
De lid-staten van de EG zouden in VN-ver
band terug moeten keren naar de Uit
gangspunten van de Londense Conferen
tie over Joegoslavie van 26 en 27 augustus 
1992. Bij de tenuitvoerlegging van de Len
dense besluiten moeten de EG-Ieden het 
voortouw nemen, samen met de Verenigde 
Staten, met rugdekking van de Verenigde 
Naties en onder inschakeling van NAVO en 
WEU. 

Het is inmiddels duidelijk dat vrijwillige na
leving van de Londense uitgangspunten 
een illusie is. Men zal die naleving derhalve 
moeten afdwingen. Welke mogelijkheden 
bestaan daarvoor? In de eerste plaats moet 
meer energie gestoken worden in het ef
fectief maken van de economische sancties 
tegen Servie en Montenegro. Daartoe is 
een grotere activiteit nodig van buurlanden 
als het EG-Iid Griekenland en van Ianden 
als Bulgarije en Roemenie. Aile drie ge
noemde staten hebben economisch en fi
nancieel hun hoop gesteld op de EG. Zij 
hebben derhalve een kwetsbare flank en 
zijn gevoelig voor druk. Een volgende stap 
behelst het afdwingen van het vliegverbod 
boven Bosnie-Herzegowina. Daarna 
komen aan de orde het onder internationale 
controle stellen van de zware wapens en 
het opheffen van de kampen. Als Servie 
daaraan geen medewerking zou willen ver
lenen, dan zouden gerichte bombarde
menten op militaire objecten moeten wor
den uitgevoerd. 
Het grote woord van militair optreden an
ders dan voor humanitaire doeleinden is ge
vallen. Tegenstanders daarvan schermen 
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met het gevaar van escalatie. Maar spre
kend over het afdwingen van het vliegver
bod stelde onlangs minister Kooijmans: 'Je 
kunt niet iedere keer zeggen: als er maar 
geen escalatie van komt. Dan maak je je
zelf volledig machteloos.' Genoemde te
genstanders van militair optreden gericht 
op afdwinging zouden zich nog eens kun
nen verdiepen in de afschrikkende werking 
van effectief militair optreden op beperkte 
schaal. Een zodanig optreden maakt de 
dreiging met militaire actie geloofwaardig, 
wellicht zelfs dusdanig dat verdere militaire 
actie achterwege kan blijven. 

Langs dit spoor werkend is er wellicht een 
kans dat een werkelijk onafhankelijk Bos-

Eventueel moeten 
gerichte bombarde
menten op Servische 
militaire objecten worden 
uitgevoerd 

nie-Herzegowina kan existeren en dat te
rugkeer van vluchtelingen mogelijk wordt. 
Dan rijst misschien ook de mogelijkheid om 
Servie te interesseren in hetvoorkomen van 
etnische zuiveringen in Kosovo en dan kan 
wellicht ook Macedonie tot ontplooiing 
komen. 

Eerst een rechtvaardige aanpak van de 
vraagstukken in het vroegere Joegoslavie 
schept de ruimte voor betrokkenheid van de 
EG bij het constructief beheersen en be
handelen van het nationaliteitenvraagstuk 
in de rest van Midden en Oost Europa en in 
de voormalige Sowjet Unie. 
In het kader van de CVSE bestaat een uit
gebreide kataloog van instrumenten. Ver
meld worden hier de Hoge Commissaris 
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voor Nationale Minderheden, de Nederlan
der Vander Stoel, en procedures voor early 
warning, conflictpreventie, crisisbeheer
sing en vreedzame regeling van geschillen. 
De CVSE werkt jammer genoeg volgens het 
consensusbeginsel. Op een punt is er een 
uitzondering. Bij vermoede schending van 
mensenrechten kunnen uitspraken gedaan 
worden bij consensus minus het beschul
digde land. lnmiddels heeft de NAVO een 
aanbod gedaan aan de CVSE voor het ter 
beschikking stellen van eenheden die, met 
instemming van de betrokkenen, ingezet 
kunnen worden voor vredebewarende ope
raties. Het instrumentarium van de CVSE 
kan echter aileen effectief operationeel wor
den als in het vroegere Joegoslavie het 
recht de overhand krijgt en cynisme niet 
wordt gehonoreerd. Maar dan kan zich ook 
het patroon ontwikkelen dat het CVSE-in
strumentarium met sancties wordt uitge
breid. Ook hier geldt namelijk het adagium 
dat niets zoveel succes oplevert als succes. 
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Het functioneren van het recht kan ook ap
petijtelijk werken. 
Wij staan voor gigantische opgaven. Maar 
wij hebben de plicht om analyses te maken 
en beleid te ontwikkelen op basis van recht 
en om redeneringen te voltooien en niet hal
verwege in een denkstop te Iaten vastlopen. 
Europa kan niet blijvend Ieven in een situ
atie waar de westelijke helft in recht en wel
vaart toekijkt hoe de oostelijke helft ver
kommert in onrecht en geweld. 
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