
i' 

Midden en Oost Europa 

Dr. Thomas Jansen 

Solidariteit met het 
Oosten 1 

Het Westen moet zijn solidariteit met 
Midden en Oost Europa met daden be
wijzen. Solidariteit is nodig voor de we
deropbouw van de economie en de so
ciale stelsels. Solidariteit is nodig in psy
chologisch, moreel en cultureel opzicht. 
Alles moet ondemomen worden om de 
'terugkeer naar Europa' mogelijk te ma
ken. 

In de haven van Bari kwamen in augustus 
duizenden jonge mensen op een overvol 
schip aan in de hoop de grote vrijheid, ar
beid, brood en vooral een toekomst te vin
den. Die beelden hebben ons indringend 
doen inzien dat de armoedegrens die Euro
pa tegenwoordig deelt, nadat het IJzeren 
Gordijn gevallen is, op den duur niet meer 
kan worden verdedigd. Noch door de inzet 
van Ieger en politie, noch door politieke ar
rangementen en diplomatieke listen. De 
gebeurtenissen aan de Duitse Oostgrens
die minder spectaculair verlopen, maar 
niet minder dramatisch en in hun draag
wijdte waarschijnlijk zwaarwegender zijn 
en Ianger doorwerken dan de gebeurtenis
sen aan de Adriatische kust van ltalie, be
wijzen het. 

De regeringen zijn niet in staat de gren
zen van hun Ianden tegen massale illegale 
overschrijdingen te verdedigen. Daar ligt 
het schandaal niet. En ook niet in hun rade
loze en hulpeloze pogingen om met on-
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geeigende middelen de sluiproutes te 
dichten. 

Het schandaal is gelegen in het bestaan 
van deze armoedegrens zelf. Deze is het 
resultaat van een ideologisch en politiek 
bankroet, dat wij in naam van de vrijheid 
hebben toegejuicht. Oat betekende de 
kans op een nieuw begin in naam van de 
vrede en de democratie Daarbij hebben 
wij evenwel niet direct gezien in wat voor 
catastrofale mate de economische en so
ciale gevolgen van dit bankroet een groot 
deel van de mensen van Midden en Oost 
Europa in de ellende en de vertwijfeling 
gestort hebben. Velen van hen zien nu de 
kans, die nu, na de val van het IJzeren Gor
dijn een reele mogelijkheid geworden is, 
namelijk de welvaart in het Westen op te 
zoeken. 

De armoedegrens weerspiegelt de de
solate toestand van de economie, de in
dustrie, het distributiesysteem, de bureau
cratie, de gezondheidszorg, ja van aile 
openbare voorzieningen in de Ianden die 
decennialang aan de communistische 
heerschappij onderworpen zijn geweest. 

Enorme inspanningen zijn nodig om 
hulp te bieden en om de krachten tot zelf
hulp te mobiliseren. Het is uitgesloten te 
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verwachten dat deze middelen van van
daag op morgen in de betreffende Ianden 
zelf opgebracht kunnen worden. Noch de 
financiele, noch de geestelijke en intellec
tuele middelen die nodig zijn om de mate
riele wederopbouw te organiseren Daarbij 
komt de zeer indringende vraag naar de 
verantwoordelijkheid van West Europa 
naar boven. 

De vraag naar de verantwoordelijkheid van 
West Europa tegenover de Ianden van 
Midden en Oost Europa houdt een funda
mentele erkenning in van de plicht tot soli
dariteit. Het is een algemene opdracht. 
Niet aileen tegenover specifieke adressan
ten, maar ook tegenover aile adressanten 
en partners Als individuele verantwoorde
lijkheid tegenover de medemens, maar 
ook als collectieve verantwoordelijkheid 
van groepen tegenover andere menselijke 
gemeenschappen. Zij komt voort uit het 
christelijke mensbeeld, dat iedere enkeling 
ziet als een schepsel Gods. Uit dit mens
beeld vloeit het gebod voort, dat de mens 
zijn medemens moet benaderen met de 
liefde en eerbied die hij aan de gemeen
schappelijke Schepper verschuldigd is. 
Oat is het gebod van de naastenliefde, 
waarvoor in de politiek het begrip solidari
teit gebruikt wordt. Men kan ook van socia
le verantwoordelijkheid spreken. 

Gezien vanuit deze algemene invals
hoek staat de verantwoordelijkheid van 
West Europa tegenover de Ianden van 
Midden en Oost Europa buiten kijf. Maar bij 
deze vaststelling mag het niet blijven. Want 
de algemene benadering Ievert niet ge
noeg aanwijzingen op hoe concreet, dat 
wil zeggen sociaal, politiek en ook cultu
reel, aan deze verantwoordelijkheid te be
antwoorden. Om zulke aanwijzingen te 
verkrijgen moeten de bijzondere kenmer
ken van de betrekkingen tussen West 
Europa en de Ianden van Midden en Oost 
Europa onderzocht worden. 

Bijzondere kenmerken 
In dit artikel zullen vooral de historische, 
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culturele, sociaal-economische en politie
ke kenmerken worden behandeld. Ieder 
vormen zij een specifieke eigenschap van 
de onderlinge verhoudingen tussen de Eu
ropese volken. Zij zijn onderling met elkaar 
verbonden en zijn eigenlijk maar aspecten 
van een complexe samenhang, die hier in 
zijn verschillende elementen kort zal wor
den beschreven. 

AI sinds de volksverhuizingen van de 
vroege Middeleeuwen raken aile politieke 
gebeurtenissen in Europa elkaar. Allengs 
begon toen het complexe systeem van be
trekkingen te ontstaan tussen stammen en 
volken, dynastieen en standen, staten en 
rijken, dat in een continu proces van ver
andering verfijnd en verdicht werd. Hege
monieen en vredesordeningen werden ge
vormd, die uiteen vielen in de chaos van 
telkens terugkerende oorlogen, waarna 
weer nieuwe pogingen volgden tot herstel 
van een machtsevenwicht of van een im
perium. 

Zoals men van een natie als lotsge
meenschap spreekt, zo kan men dat ook 
van Europa als geheel zeggen. De ge
meenschappelijke eeuwenoude geschie
denis heeft een weliswaar gedifferentieer
de, maar toch onderling nauw verstrengel
de en afhankelijke lotsgemeenschap doen 
ontstaan. Nu kunnen en moeten wij dat in 
de twintigste eeuw ook van de wereldge
meenschap zeggen Oat relativeert echter 
geenszins de op Europa betrokken vast
stelling. Want de nabije ligging, de grote 
onderlinge communicatie, de individuele 
en collectieve beleving van de gemeen
schappelijkheid heeft geleid tot een bijzon
dere relatie tussen de volken van Europa, 
die bewust als zodanig wordt ervaren. Zij 
heeft geleid tot een eigen identiteit. 

Juist ook daar, waar het met-elkaar in 
een tegen-elkaar omgeslagen was, waar 
de nabijheid tot afscheiding geleid had, 
waar de coexistentie op concurrentie, op 
conflict en tenslotte op oorlog uitgelopen 
is, is de ervaring van de gemeenschappe
lijkheid van de Europeanen diep in het be
wustzijn gegrift. De oorzaken zelf van de 
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Europese oorlogen in deze eeuw, zoals 
ook in vroeger tijden, waren gelegen in 
geestelijke stromingen die overal in Euro
pa gelijklijdig aan het werk waren. 

De gemeenschappelijke historische erva
ringen werden versterkt door een opmer
kelijke culturele eenheid, waarvoor para
doxaal genoeg de verscheidenheid tel
kens bepalend was. Deze verscheiden
heid heeft een gemeenschappelijke 
oorsprong in de overgang van de late 
Oudheid naar de vroege Middeleeuwen. 
Toen ontstond een synthese van (ener
zijds) de mediterrane Grieks-Romeinse 
cultuur, die de ervaring van de antieke we
re!d als een conservatief, stabiliserend ele
ment inbracht, en van (anderzijds) de con
tinentale Germaans-Siavische cultuur, die 
het dynamische, jonge en toekomstgerich
te element vertegenwoordigde. 

Als katalysator van deze synthese 
speelde het christendom een beslissende 
rol. De hieruit voortgekomen Europese we
reid heeft het gedurende de Middel
eeuwen aan een bewustzijn van eenheid 
nooit ontbroken. Ook in de Nieuwe Tijd, 
zelfs in de jongste geschiedenis, is dit be
wustzijn nooit verloren gegaan. Ondanks 
de verschrikkelijkste oorlogen, die in het 
teken van nationale differentiatie of ideolo
gisch antagonisme werden gevoerd. 

Ook in sociaal en economisch opzicht is 
Europa als een ruimte te zien. Niet in de 
laatste plaats is dat het gevolg van de cul
turele eenheid, waarin aile verschillen als 
aspecten en als individuele uitdrukkingen 
van een gemeenschappelijke basis of als 
verschillende mogelijkheden van een ma
nier van Ieven te begrijpen ziJn. 

Bij aile typische verschillen in zijn onder
scheiden regio's is in deze ruimte het so
ciale Ieven op basis van een gelijksoortige 
economische ontwikkeling overal op gelij
ke of vergelijkbare wijze gevormd. Daarbij 
speelde een sterk ontwikkeld handelsver
keer, dat tot aanzienlijke uitwisseling van 
goederen maar ook van personeel en con-
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tacten leidde, een belangrijke rol. Het 
vormde een grote, vrijwel grenzeloze inter
ne mark!, die ondanks grote beperkingen 
door het in de achttiende en negentiende 
eeuw opkomende nationalisme functio
neerde tot de Eerste Wereldoorlog. 
Het parallelle verloop van de sociale ont
wikkeling in de afzonderlijke Europese re
gia's bracht natuurlijk ook gelijktijdig socia
le crises en conjuncturele schommelingen 
met zich mee. Als gevolg daarvan konden 
sociale klassen worden gevormd met 
Europese, bovennationale identificatiemo
gelijkheden. Ook hierdoor werd de sociale 
integratie mogelijk gemaakt die haar wor
tels heeft in de historische ontwikkeling en 
voortkomt uit de gemeenschappelijke cul
tuur. Pas door de deling van Europa na de 
Tweede Wereldoorlog in twee fundamen
teel verschillende economische en sociale 
systemen ontstond een radicale breuk met 
deze beweging van sociale integratie. 

Het is geen bijzondere verdienste van de 
Westeuropese volken na de Tweede We
reldoorlog aan de zijde van de vrijheid te 
zijn terechtgekomen. Evenmin hebben de 
volken van Midden en Oost Europa schuld 
aan hun ongeluk om vele jaren onderdrukt 
te zijn. Het ene deel van Europa deed boe
te en het leed, ook voor het andere deel. 

In de meer dan veertig jaren durende 
status quo van de onrechtvaardige lasten
verdeling van de ideologische waanzin, 
die een onnatuurlijke scheiding met zich 
mee had gebracht, hebben de Europe
anen in het Westen met groot gemak hun 
zaken op orde kunnen brengen. Daarvoor 
mag men hun geen goedkope verwijten 
maken. Een verandering van de verhou
dingen in het Oosten door politieke initia
tieven uit het Westen leken onmogelijk. Aile 
handelingen die gericht zouden zijn ge
weest op fundamentele verandering, zou
den zich noodzakelijk tegen de heersende 
krachten hebben moeten richten. In het 
belang van de vrede zijn zulke acties nau
welijks ondernomen. 

Het Oosten moest zichzelf wei bevrij-
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den. In het Westen kwam het erop aan de 
geschonken vrijheid zeker te stellen, de 
democratie te ontwikkelen en de eenheid 
te organiseren Maar het was ook zaak- in 
de zin van solidariteit en met het zicht op 
Midden en Oost Europa- contacten te on
derhouden, de dialoog met oppositionele 
krachten en met de door de mensen zelf 
erkende vertegenwoordigers niet af te Ia
ten breken, om hulp te kunnen leveren en 
bemoediging te geven. 

Daaraan werkten niet aileen de officiele 
instanties mee, de organen en autoriteiten 
van de Europese instellingen respectieve
lijk de regeringen en besturen van de sta
ten, maar vooral ook de maatschappelijke 
krachten Op de eerste plaats - vanwege 
hun bijzondere banden en mogelijkhe
den- de kerkelijke organisaties (de hierar
chieen inbegrepen), vervolgens de vak
bonden, de partijen en ondernemersver
banden, instellingen van culturele uitwis
seling en samenwerking. Niet vergeten 
mag worden de interesse en het engage
ment van individuele persoonlijkheden, die 
in Midden en Oost Europa de juiste toe
gang hadden en wier stem gehoor vond. 

De omgang van het 
Westen met vrijheid en 
democratie heeft 
voorbeeldwerking op de 
volken van Midden en Oost 
Europa 

De wijze van dialoog evenals de inhoud en 
intensiteit van de samenwerking met offi
ciele en oppositionele personen, groepen 
en instanties in de Ianden van Midden en 
Oost Europa waren beslissend voor de 
ontwikkelingsperspectieven van samenle-
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ving en staat na de bevrijding. Met andere 
woorden Het voorbeeld van de Europe
anen die beschikten over vrijheid en de
mocratie, dus de manier waarop zij van 
hun vrijheid en democratie gebruik maak
ten, was van wezenlijk belang voor devol
ken van Midden en Oost Europa Mede 
daarvan hing af of de laatsten, als hun ooit 
de mogelijkheid gegeven zou worden over 
hun eigen lotte beschikken, zich bij de de
mocratische beweging voor de Europese 
eenwording zouden aansluiten, of dat zij 
andere wegen zouden zoeken. 

Wat moesten de Westeuropeanen op 
grond van hun verantwoordelijkheid voor 
solidariteit met het Oosten doen? Wat moe
ten zij in de toekomst doen? Deze vragen 
werpen de Westeuropeanen uiteindelijk te
rug op wat zij ten opzichte van zichzelf 
moeten doen: Het goede voorbeeld te ge
ven in de omgang met hun eigen uit
gangspunten en tegenover de eisen die 
het Ieven hun stelt, en daardoor bemoedi
gend te werken. 

Scheiding en eenheid 
De verwoesting van steden, industrieen en 
platteland en de wonden die de Tweede 
Wereldoorlog had geslagen onder de 
mensen en de volken, leidden op het oude 
continent tot een wederopleving van het 
bewustzijn van de eenheid van Europa. 
Een bewustzijn dat in de periode van het 
nationalisme verloren was gegaan Geen 
staat, geen regio was van de catastrofe 
verschoond gebleven, ook al waren er wei 
aanmerkelijke verschillen in de mate van 
getroffenheid afhankelijk van de geografi
sche nabijheid van de centrale tonelen van 
moorddadige strijd. 

Heel Europa had de oorlog verloren. Het 
eerste teken daarvan was de omstandig
heid dat de Europese machten van toen af 
nret meer in staat waren een beslissende 
rol te spelen in de wereldpolitiek. Zij moes
ten zich voegen naar de belangen, strate
gieen en concepten van de nieuwe buiten
europese wereldmogendheden, de Ver
enigde Staten en de Sowjet Unie. Dit gold 
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ook, zoals steeds duidelijker bleek in de 
loop van de jaren vijftig, voor Groot Brittan
nie en Frankrijk. Deze beide Europese sta
ten waren lid geweest van de alliantie die 
Hitler-Duitsland had verslagen en hadden 
als koloniale machten met wereldwijde ver
bindingen en een wijdvertakt systeem van 
steunpunten over heel de wereld. Zij 
mochten eerst nog de illusie koesteren hun 
rol van grote mogendheid in stand te kun
nen houden. 

Toen Europa haar centrale rol in de we
reldpolitiek eenmaal verloren had, werd 
het tot toneel van confrontatie en kracht
meting tussen de USSR en de VS, tussen 
de door deze partijen vertegenwoordigde 
wereldbeschouwingen en maatschappij
inrichtingen. Oat leidde tot de tweedeling 
van Europa. Het IJzeren Gordijn scheidde 
voortaan de vrije democratieen in het Wes
ten af van de staten van Midden en Oost 
Europa. Daar kwamen de communisten 
met steun van de aanwezigheid van Sow
jet-troepen aan de mach!. Duitsland werd 
gedeeld. 

De opname van de helft van Europa in 
het Sowjet hegemoniale systeem beteken
de een enorme machtsuitbreiding van de 
USSR. Aan de getroffen Ianden van Mid
den Europa, die zich in het verleden altijd 
politiek en cultureel op West Europa ge
orienteerd hadden, werden grote verande
ringen opgelegd. Door een verdragssys
teem met vele vertakkingen, waarvan het 
Warschau Pact en de Raad voor Weder
zijdse Economische Hulp (COMECON) de 
belangrijkste elementen waren, werd hun 
afhankelijkheid van Moskou zeker gesteld. 
Uitingen van vrijheidsstreven (Oost Duits
land 1953, Hongarije 1956, Tsjechoslowa
kije 1968) werden onderdrukt. De banden 
met het Westen, die in de eerste jaren na 
de oorlog nog bestonden, werden na 1948 
volledig afgebroken. 

Dit alles leidde er Ievens toe dat de weder
opbouw, die in de Westelijke Ianden al snel 
de ergste verwoestingen had doen oprui
men en tot een zekere algemene welvaart 
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leidde, in de door de Sowjet Unie bezette 
Ianden, die bovendien nog economisch 
werden uitgebuit, geen vergelijkbare vruch
ten afwierp. De produktieve krachten kon
den hier niet tot ontplooiing komen. 

De Sowjet-leiding was vastbesloten haar 
heerschappij met een beroep op de histo
rische wetmatigheid van haar machtsaan
spraak telkens verder uit te breiden. Zij 
was daarmee voor de democratische sta
ten van West Europa, waar de volken in 
vrije verkiezingen het communisme een 
duidelijke nederlaag hadden bezorgd, een 
voortdurende uitdaging en bedreiging. De 
overwinning van Mao Tse Toeng in China 
(1947), de Korea-oorlog (vanaf 1950) en 
de Vietnam-oorlog (vanaf 1954) lieten de 
Europeanen de dynamiek van de commu
nistische ideologie duidelijk zien. 

De kwetsbaarheid van hun open samen
levingen die ook de hulptroepen en partij
gangers van de Sowjet Unie bewegings
vrijheid bood, versterkte hun behoefte aan 
veiligheid. De ontploffing van de Russi
sche atoombom in 1950 voegde er het 
hare aan toe. De staten van West Europa 
sloten zich aaneen in een bondgenoot
schap met de Verenigde Staten van Ame
rika (in de Noordatlantische Verdragsorga
nisatie, 1949). De Amerikanen hadden de 
Europeanen daarvoor al effectief geholpen 
met de economische wederopbouw (het 
European Recovery Program, Marshall-plan 
van 194 7). Uit deze samenwerking was de 
eerste organisatie ontstaan die de Westeu
ropese staten samenbracht (Organization 
for European Economic Cooperation, 1947). 

Deze gebeurtenissen en inspanningen 
gingen samen met de algemene wil, die 
reeds in het verzet tijdens de oorlog ont
wikkeld was, Europa een nieuwe ordening 
te geven en haar eenheid te herstellen. Het 
congres van de Europese Beweging in 
Den Haag (in 1948), dat de uitdrukking 
was van dit voornemen, leidde tot de op
richting van de Raad van Europa ( 1949). 
Bij deze gelegenheid werd evenwel geen 
overeenstemming bereikt over de verdere 
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handelwijze. Maar in navolging van een 
Frans initiatief (het Schuman-plan van 
1951) sloten zich daarop die staten (Frank
rijk, ltalie, Bondsrepubliek Duitsland, Bel
gie, Nederland, Luxemburg) in de Europe
se Gemeenschap voor Kolen en Staal 
( 1952) aaneen, die tot opgave van natio
n ale soevereiniteit en tot supranationale in
tegratie bereid waren. 

In de volgende jaren mislukte evenwel 
de ambitieuze poging deze aanzet uit te 
breiden tot een Europese Politieke Ge
meenschap en een Europese Defensie 
Gemeenschap. Desondanks bleek de on
derneming vitaal te zijn en geschikt de weg 
naar de eenheid van Europa te bereiden. 
In 1958 volgde de oprichting van de Euro
pese Economische Gemeenschap en van 
de Europese Atoom Gemeenschap. Na de 
samenbundeling van de drie succesvolle 
organisaties in de Europese Gemeen
schap (in 1967) werd de kring van \eden 
uitgebreid met eerst Groot Brittannie, ler
land en Denemarken ( 1972) en later met 
Griekenland (1981) en Spanje en Portugal 
(1986) Oil proces is nog niet afgesloten. 

Nog meer staten spannen zich in om op
genomen te worden in de Europese Ge
meenschap, de instelling waarop, on
danks aile telkens weer optredende crises, 
de hoop van de meeste Europeanen ge
richt is. De verwachtingen zijn niet zonder 
grond. Haar kracht tot uitbreiding vloeit 
voort uit haar vermogen haar instituties ver
der te ontwikkelen. Oat is wei bewezen bij 
de instelling van de Europese Raad (1975) 
en de Europese Politieke Samenwerking 
(1972), bij de invoering van de directe ver
kiezingen voor het Europese Parlement 
( 1979) en bij de in de Eenmalige Europese 
Akte vastgestelde hervormingen (1988). 

In West Europa kwam het kortom, onder 
de bescherming van de veiligheidsgaran
tie van de Verenigde Staten, tot een nieu
we vormgeving van de statenorde. De ten
dens was daarbij de in de loop van de ne
gentiende eeuw opgebouwde en in de eer
ste helft van de twintigste eeuw ad 
absurdum doorgetrokken structuur van de 
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nationale staat te boven te komen. Daarbij 
moet niet voorbij gegaan worden aan de 
deels zeer uiteenlopende motieven en 
concepten die aan de inspanningen voor 
de eenwording van de deelnemers ten 
grondslag lagen. Daaruit kwamen de 
moeilijkheden, teleurstellingen en tegen
slagen voort, die het integratieproces ge
durende aldie jaren begeleid hebben. Be
langrijker bleek echter het feit van de ge
meenschappelijke ervaringen en de ge
meenschappelijk ondervonden actuele 
gevaren te zijn. 

De vreedzame ontwikkeling in West Euro
pa heeft samen met de Amerikaanse hulp, 
de inzet in de wederopbouw en het door 
de eerste successen van het integratie
streven mogelijk gemaakte optimisme 
reeds in de jaren vijftig, maar vooral in de 
jaren zestig tot een groeiende welvaart ge
leid. Positieve uitwerking daarop had de 
toenemende liberalisering van de wereld
handel, waarin ook de een voor een onaf
hankelijk geworden staten van de Derde 
Wereld gingen deelnemen. Voor de Euro
peanen werden daar nieuwe markten ont
sloten, toen in die Ianden lang onderdrukte 
behoeften tot ontwikkeling kwamen. Daar 
hadden zij als voormalige koloniale mach
ten of ook als ontwikkelingshelpers zekere 
plaatselijke voordelen. 

Maar ook hier stieten zij en hun Ameri
kaanse bondgenoten in toenemende mate 
op de concurrentie van de Sowjet Unie en 
andere Oost- en Middeneuropese staten. 
En hoe stabieler het afschrikkingseven
wicht tussen de supermogendheden na 
het intreden van de atomaire patstelling in 
de jaren zestig werd, des te meer ver
plaatste zich de Oost-Westtegenstelling 
naar deze regio's. Moskou bood in vee I ge
vallen welkome ondersteuning aan com
munistisch ge·rnspireerde bevrijdingsbe
wegingen. Het gevolg was een serie van 
bloedige revoluties en oorlogen. waarin 
enige Europese staten, die als vroegere 
koloniale machten garanties gegeven had
den of zich anderszins geengageerd had-

Christen Democratische Verkenningen 9/91 

MIC 

dE 
let 
ec 
VE 
ro 
mr 
mr 
be 

gE 
eE 
Fr 
Gt 
BE 
m· 
SE 

re 
str 
EL 
dE 
er 
eE 
nE 

81 
In 
E1 
or 
st 
gE 
re 
lijl 
dE 
W• 

v<: 
sc 
tiE 
te 
hE 
w 
dr 
m 

VE 
w 
IT 

bt 
ki 
d 

Cl 



M1dden en Oost Europa 

den, verwikkeld waren. Dergelijke gebeur
tenissen raakten de Europese ontwikkeling 
echter nauwelijks, aangezien ook hier de 
Verenigde Staten op grond van zijn nieuwe 
rol als wereldmacht en als beschermende 
mogendheid te hulp geroepen werd en 
meer en meer de last van de Europese 
bondgenoten overnam. 

De dekolonialisering verliep op sommi
ge plaatsen en in sommige gevallen als 
een buitengewoon droevig proces. Voor 
Frankrijk in Indochina en Algerije, voor 
Groot Brittannie in Kenia en Cyprus, voor 
Belgie in Kongo. Over het algemeen geno
men ontwikkelde zich de verhouding Ius
sen Europa en de staten van de Derde We
reid evenwel positief. In de overeenkom
sten van Yaounde en Lome tussen de 
Europese Gemeenschap en de ACP-Ian
den (Ianden uit de Afrikaanse, Caribische 
en Pacifische regio's) nam zij uiteindelijk 
een vorm aan die met de inmiddels ontsta
ne realiteiten rekening hield. 

Bevrijding van Midden en Oost Europa 
In de geschiedenis bestaat geen stilstand. 
Evenals de binnenlandse verhoudingen 
ondergaan ook de betrekkingen tussen de 
staten en de internationale orde in het al
gemeen voortdurend verandering. Cultu
rele en geestelijke invloeden, ook persoon
lijke ervaringen en verlangens roepen zon
der onderbreking veranderingen op. Zo
wel in de instellingen en de verhoudingen 
van individuen en groepen als in maat
schappelijke structuren en politieke institu
ties. De poging van de Sowjet Unie de sta
ten van Midden en Oost Europa een van 
het vrije Westen afgezonderde aparte ont
wikkeling op te leggen om op die manier 
de eigen invloedszone te stabiliseren, 
moest daarom wei mislukken. 

De stemmen van de rede kan men wei 
verbieden, door hun het gebruik van het 
woord en de media te ontzeggen; in de 
mensen zelf kunnen zij niet tot zwijgen ge
bracht worden. Met ieder nieuw geboren 
kind groeide in die Ianden ook na hun on
derwerping het aantal Europeanen en 
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daarmee het potentieel van het verzet te
gen het geoctrooieerde collectivisme. De 
daardoor ontstane binnenlands-politieke 
druk leidde in het Sowjet-kamp tot groeien
de moeilijkheden. Eerst probeerde men er 
nog vat op te krijgen met de middelen van 
de totalitaire overheersing, de onderdruk
king met behulp van politie en Ieger. Op 
den duur bleek deze methode vruchteloos, 
te meer daar het communisme zelf (en 
daarmee zijn machtsapparaat) steeds 
meer zijn vermogen verloor terzelfder tijd 
angst en fascinatie op te wekken. 

Ook economische problemen ten gevol
ge van foutieve plannen en te grote militai
re inspanningen waren daarvoor maatge
vend. lnternationaal en vooral met betrek
king tot Europa vloeide daaruit een zekere 
ontspanning voort, die in de late jaren zes
tig en in de vroege jaren zeventig als poli
tieke doelstelling van zowel Oost als West 
geformuleerd werd. De resultaten daarvan 
zijn deels gelegen in een formalisering van 
de Oost-Westbetrekkingen, die geruststel
lend inwerkte op de veiligheidsbehoefte 
van Europa en ook de wederopname van 
contacten mogelijk maakte, kortom de 
voortbestaande tegenstelling van haar 
scherpe kanten ontdeed. De ontspan
ningspolitiek riep verwachtingen en zor
gen op, maar evenzeer teleurstellingen en 
verrassingen. Zij had ook als resultaat dat 
in Midden en Oost Europa ontwikkelingen 
op gang kwamen, waarover wat betreft 
verloop en betekenis eerst geen zekere 
voorspellingen te doen waren. Maar ten
slotte leidden zij in de loop van de jaren 
1989 en 1990 tot een volkomen nieuwe 
orde in Europa. De bewegingen voor vrij
heid, onafhankelijkheid en mensenrechten 
verkregen een enorme kracht en stelden 
(vanaf 1980, in de eerste plaats in Polen) 
op zeer concrete manier de Sowjet-heer
schappij en het communistische systeem 
ter discussie. 

De machtsverhoudingen in Europa, zoals 
die in de eerste jaren na de oorlog vastge
legd waren, bleven in de jaren van de ont-
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spanning onveranderd. De demarcatielijn 
die Europa op die plaatsen verdeelde waar 
de beide supermogendheden elkaar ieder 
ingrijpen in de invloedssfeer van de ander 
wederzijds verboden, bleef verder onaan
getast. Toch veranderde het karakter van 
de scheidslijn in de loop der jaren. Er wa
ren weer verbindingswegen tussen Oost 
en West Europa en er vond zowaar een uit
wisseling van informatie en van meningen 
plaats. De technologische ontwikkeling op 
het gebied van de telecommunicatie heeft 
er zeker toe bijgedragen dat de afscher
ming van de bevolking in de communis
tisch geregeerde staten praktisch onmo
gelijk werd. 

Het duurde toen niet lang meer tot de 
nieuwe tegenstrijdigheden van het inmid
dels vastgeroeste, verbureaucratiseerde 
Sowjet-systeem tot spanningen en scheu
ren leidden. Het ontbrak de communisti
sche apparaten aan kracht deze te overle
ven of te helen. Midden jaren tachtig nam 
Micharl Gorbatsjow de Ieiding in de Sowjet 
Unie over. Hij moest wei vaststellen dat zijn 
rijk aileen door een fundamentele hervor
ming in staat zou kunnen blijven te overle
ven. Hij gaf de aanzet voor een zich ver
snellend proces van veranderingen in het 
gehele communistische machtsgebied. 
Tenslotte ging hij over tot de terugtrekking 
van de Sowjet Unie uit Afghanistan, daarna 
uit Europa. Met de terugtrekking van de 
bescherming van de Sowjet-troepen, die 
tot dan het bestaan van het communisti
sche regime gegarandeerd hadden, bra
ken de dammen. De lang onderdrukte val
ken van Midden en Oust Europa stonden 
op om de despotische partijfunctionaris
sen te verjagen en om hun lot zelf te bepa
len. 

Overwinning van de deling 
De geschiedenis van Europa na de Twee
de Wereldoorlog heeft aangetoond dat de 
geestelijk-culturele krachten van het oude 
continent nog niet uitgeput zijn. Voor zover 
de Europeanen zich kritisch bezonnen op 
hun eigen geschiedenis, zich gelijktijdig 
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openstelden voor de impulsen uit de nieu
we werelden van Amerika, Azie en Afrika, 
voor zover zij tenslotte de uitdaging van 
het communisme aangingen, ontwikkelden 
zij ook een nieuw zelfbewustzijn. De Euro
pese identiteit, die daarin tot uitdrukking 
komt, word! gekenmerkt door een uitge
sproken opbouwende wil. Zij staat voor 
nieuwe uitdagingen, nude volken van Mid
den en Oost Europa zich in een daad van 
zelfbevrijding weer met de volken van 
West Europa verenigen. 

Het ontzag voor de moed van de koplo
pers van het verzet in Polen of in Tsjecho
slowakije of in de andere Ianden word! niet 
kleiner door de vaststelling dat het com
munisme aan zichzelf ten gronde is ge
gaan. Het denken dat tot het communisme 
heeft geleid was verkeerd. Zijn analyse 
was verkeerd. De politiek die daarop voort
bouwde was verkeerd. Geen wonder dat 
de politieke systemen die zich op dit ver
keerde denken baseerden, nooit het ver
trouwen kregen van de bevolking van de 
betrokken Ianden. lntegendeel; door hun 
mensverachtende politiek, door hun on
juiste inschattingen, door hun pure onver
mogen hebben de vertegenwoordigers 
van de communistische regeringen en ap
paraten over vele jaren al het denkbaar 
mogelijke bijgedragen hun eigen ideologie 
te desavoueren. Zo ontstond de basis voor 
de instorting van het communisme zonder 
vrijwel enige tegenstand. 

Maar hoewel het communisme en zijn 
nationale en internationale organisaties 
aan zichzelf ten gronde is gegaan, zal men 
toch ook moeten benadrukken dat het 
voorbeeld van het vrije Westen, waarmee 
het communistische Oosten telkens con
curreren moest, in sterke mate heeft bijge
dragen tot die instorting. De constante uit
daging als gevolg van het succes van het 
vriJe democratische systeem heeft de mis
lukking van het communisme duidelijk ge
maakt. Tenslotte hebben ook de macht
hebbers daaruit begrepen dat hun politiek, 
hun opzet en hun aanbod foul waren. 
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Het vermogen van het Westen de druk uit 
het Oosten, die tientallen jaren aanhield, te 
weerstaan, heeft indruk gemaakt. De open 
samenlevingen van de Westerse democra
tieen zijn niet gezwicht voor de dreigemen
ten, noch voor de verlokkingen van de als 
onweerstaanbaar geldende, de zoge
naamd in overeenstemming met de ge
schiedenis marcherende, socialistische 
revolutie. lntegendeel, zij hebben hun at
tractiviteit behouden en ontwikkeld. Zij zijn 
aile economische, sociale en culturele cri
ses versterkt te boven gekomen. ZiJ waren 
in staat in de NAVO hun veiligheid ge
meenschappelijk te organiseren. In de 
Europese Gemeenschap tenslotte heeft 
een belangrijke groep van democratische 
staten, waarin met 350 miljoen mensen de 
grote meerderheid van de vrije Westeuro
peanen woont, een model van vreedzame 
samenwerking, van vreedzame verande
ring en van eenheid gevormd, dat een 
enorme aantrekkingskracht in de hele we
reid uitoefent. 

Het Westelijke voorbeeld was overtui
gend. Het heeft langzaam maar zeker tot 
het inzicht en tenslotte tot de erkenning ge
leid, dat op dit voorbeeld een ander ant
woord gegeven moest worden dan het or
thodoxe, opgebruikte, ideologisch bepaal
de antwoord van het marxisme-leninisme. 
De hervormingen die Gorbatsjow sinds 
1985 in de Sowjet Unie heeft ondernomen, 
waren een reactie op de gebleken superio
riteit van het Westerse maatschappijmo
del, economische model en staatsmodel. 

Kansen en opgaven 
Het communisme beheerste in de Ianden 
van Midden en Oost Europa niet aileen de 
regeringssystemen. maar daarbovenop 
ook nog de staten en de samenlevingen. 
De crises in de jaren 1989/1990 waren dan 
ook niet aileen regeringscrises, maar ook 
fundamentele crises in staat en samenle
ving. Uiteraard is het verloop van de crises 
in de Midden- en Oosteuropese Ianden 
verschillend van aard. lmmers, de afzon
derlijke volken hebben niet in gelijke mate 
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de beschikking over de culturele en more
le grondstoffen om deze crises aan te kun
nen. 

In deze situatie is het vooral noodzakelijk 
dat het Westen zijn solidariteit met Midden 
en Oost Europa actief en in concrete vorm 
bewijst. Daarmee worden bedoeld de af
zonderlijke staten van het Westen en de 
aansluitingen ten behoeve van de Europe
se eenwording, op de eerste plaats in de 
Europese Gemeenschap. Maar ook gaat 
het om de burgers van die staten. Deze so
lidariteit moet worden opgebracht bij de 
wederopbouw van de economie en de so
ciale stelsels in de zwaar getroffen Ianden. 
Solidariteit is nodig in psychologisch, mo
reel, geestelijk en cultureel opzicht. Alles 
moet ondernomen worden om de 'terug
keer naar Europa' van de Midden- en Oost
europeanen te ondersteunen en mogelijk 
te maken. 

Oaartoe worden programma's ontwik
keld en veel projecten zijn al op touw ge
zet. Er zal en moet echter nog veel meer 
gedaan worden. Het is een opgave die ons 
nog lange tijd zal bezig houden. Zij moet 
ook door de opbouw van politieke structu
ren gestut worden, die de dialoog, de uit
wisseling, de solidaire actie dragen. Zij 
moet ingebed zijn in een beleid dat de vol
ken van Midden en Oost Europa en hun 
staten stap voor stap betrekt in het Euro
pese eenwordingsproces. 

Wat betreft de voorwaarden voor de opna
me van deze Ianden in het Europese inte
gratieproces is het volgende duidelijk De 
politieke en maatschappelijke structuren 
van de betreffende staten moeten met het 
politieke systeem van de Europese Unie 
compatibel zijn. Oat wil zeggen dat zij 
vooral moeten voldoen aan de voorwaar
den van de pluralistische democratie en 
de rechtsstaat. Er zal nog een lange weg 
moeten worden afgelegd, voor aan deze 
voorwaarden overal in hun voile omvang is 
voldaan. Belangrijk is echter aileen al het 
perspectief En in dit perspectief zijn tus
senstappen voorstelbaar die die Ianden 
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nauwer bij het Europese verenigingswerk 
brengen en hen daarmee verbinden. 

Het blijkt in deze bijzondere situatie 
goed uit te komen, dat wij over een getrapt 
systeem van organisaties beschikken, die 
de eenwording van Europa dienen. De 
Raad van Europa is beslist de best toege
ruste organisatie om onmiddellijk die ian
den op te nemen en in haar werkzaamhe
den te Iaten participeren, die zich van de 
communistische heerschappij hebben be
vrijd en parlementaire en democratische 
stelsels hebben ingevoerd. De Europese 
Gemeenschap zal die staten van Midden 
en Oost Europa, als zij dat willen, kunnen 
opnemen, zodra zij hebben voldaan aan 
de belangrijkste politieke en economische 
voorwaarden voor lidmaatschap. Om dat 
mogelijk te maken biedt de Gemeenschap 
associatieverdragen aan en doet- evenals 
haar lidstaten - veel om met behulp van 
een aantal bijstands- en ondersteunings
programma's de aanpassing aan vrije 
marktverhoudingen en sociale gerechtig
heid te bewerkstelligen. 

Essentieel is in deze samenhang echter 
ook dat de Europese Gemeenschap haar 
interne verhoudingen met nadruk ontwik
kelt, teneinde zichzelf in staat te stellen zo
wel naar buiten behulpzaam te zijn, als om 
nieuwe leden op te nemen. Wij zijn op de 
goede weg. Twee intergouvernementele 
conferenties, die gaan over de verdere 
ontwikkeling van de Gemeenschap naar 
een Politieke Unie en naar een Economi
sche en Monetaire Unie, zijn in december 
1990 van start gegaan. De werkzaamhe
den van deze beide conferenties moeten 
tot een enkel resultaat leiden, namelijk de 
vorming van de Europese Unie. Oat is de 
eerstvolgende slap op weg naar de Euro
pese Bondsstaat. 

Deze verdieping en versterking van de 
Gemeenschap is niet- zoals zo nu en dan 
naar voren gebracht wordt door degenen 
voor wie de politieke integratie te snel 
gaat- een bemoeilijking van de uitbreiding 
van de Gemeenschap, die nu in het Iicht 
van de verwachtingen van vele staten van 
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Midden en Oost Europa voorrang zou 
moeten hebben. lntegendeel. Want wij we
ten uit ervaring dat verdieping een voor
waarde voor uitbreiding is. En wei in 
tweeerlei opzicht: Ten eerste is het juist in 
het belang van een nieuwe partner om in 
een functionerende, efficient handelende 

Wij weten uit ervaring dat 
verdieping van de EG 
voorwaarde is voor 
uitbreiding 

en solidaire Gemeenschap binnen te Ire
den. Ten tweede is in een grotere kring van 
leden een sterkere noodzaak aanwezig om 
tot onderling beg rip te komen en is een ho
gere graad van institutionele kracht nodig 
om te kunnen functioneren en efficient te 
zijn. 

De Europese Gemeenschap en in ieder 
geval ook de Ianden van de Westerse we
reid moeten recht doen aan de nieuwe si
tuatie in Midden en Oost Europa en de so
lidariteit opbrengen om de weg van deze 
Ianden naar het verenigde Europa Iichter 
te maken. In dat geval worden nieuwe kan
sen geboden voor de volken van ons con
tinent, allemaal kansen die met vrede, vrij
heid en eenheid verbonden zijn. De ener
gieen die tot nu toe gebonden waren door 
de lange jaren heersende confrontatie, 
kunnen nu worden vrijgemaakt voor de 
economische, sociale en culturele ont
plooiing. De opening van de grenzen en 
de bewegingsvrijheid in de grote Europe
se ruimte met haar onmeetbare rijkdom en 
uitgebreide veelvoud, zal de harten en de 
hoofden van de mensen vleugels geven. 
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In dit Iicht heeft natuurlijk ook de bood
schap van de christen-democratie bijzon
dere kansen. Reeds onmiddellijk na de 
Tweede Wereldoorlog hadden christen
democratische programma's in West Euro
pa bijzondere aantrekkingskracht op de 
aan de catastrofe ontkomen bevolking. Zo 
worden ook nu weer in Midden en Oost 
Europa wervende aanbiedingen graag en 
in vol vertrouwen aanvaard. Daarmee is 
bevestigd dat de christen-democratie een 
levenskrachtig alternatief blijft. Uit haar 
ideeen is het beleid van de Europese een
wording voortgekomen en in de laatste 
veertig Jaar telkens verder ontwikkeld. Zij 
zal ook in de gelegenheid zijn de juiste ant
woorden te geven op de in Midden en Oost 
Europa door de veranderingen van de laat
ste twee jaren ontstane situatie. 

Solidariteit 
De problemen waar de Ianden en volken 
van Midden en Oost Europa bij hun 'terug
keer naar Europa' voor zullen komen te 
staan zijn even complex als de wederzijd
se verantwoordelijkheid die in de loop van 
eeuwen tussen hen en de volken van West 
Europa is ontstaan. En die in het proces 
van scheiding en eenwording van de afge
lopen vijftig jaar nog intensiever is gewor
den. Zij vraagt een actieve, concrete soli
dariteit op meerdere niveaus. 

Het gaat daarbij om de volgende soar
ten problemen en opdrachten 
- herstel van de democratische rechts

staat en van burgervriendelijk en effi
cient bestuur; 

- normalisering van de maatschappelijke 
verhoudingen in de zin van pluralisme en 
tolerantie; 

- de overwinning van het nationalisme en 
de conflicten tussen de volksgroepen; 

- de overgang naar de sociale markteco
nomie; 

- opname in het Europese integratiepro-
ces. 

Een snelle en grondige oplossing van deze 
problemen wordt bemoeilijkt door het ge
brek in de betrokken Ianden, niet aileen 
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aan de instrumenten en de kennis, maar 
ook aan de psychologische instelling om 
de hulp die geboden wordt, snel en effec
tief toe te passen. 

De bevrediging van de onmiddellijke 
materiele behoeften van de buurlanden 
vraagt de bereidheid van de partners in 
het Westen offers te brengen. Toch kan de 
aard en de omvang van de hulp niet zoda
nig zijn dat daardoor de voorwaarden voor 
de hulp in gevaar komen. De hulppresta
ties moeten daarom georienteerd zijn op 
de offerbereidheid van de burgers Even
zeer moet het zeker zijn dat door aard en 
omvang van de hulp niet het ontstaan en 
de groei van eigen verantwoordelijkheid 
en eigen initiatief verhinderd of in gevaar 
gebracht wordt. 

lnspanningen om een structurele en 
duurzame verbetering van de levenssitu
atie in de betrokken Ianden te bereiken 
door de invoering van een sociaal ver
plichtende en ecologisch georienteerde 
markteconomie zijn terecht. Maar daar
naast moet erop worden gelet dat de cul
turele tradities en de in de plaatselijke of 
regionale gemeenschappen aangehan
gen waarden niet aangetast worden. Hier
uit is een aanwijzing af te leiden voor een 
manier van bijstandsverlening, die niet in
terventionistisch of paternalistisch opgezet 
is. Het kan er veeleer aileen maar om gaan 
vormen van samenwerking en integratie te 
ontwikkelen, waardoor de nu nog ontbre
kende kennis, ervaring en instrumenten 
overgebracht en beschikbaar worden ge
steld. 

Solidariteit is geen eenrichtingsverkeer. 
Partnerschap moet als een algemeen prin
cipe van samenleven erkend en in de prak
tijk toegepast worden. Oat is evenzeer van 
toepassing op de verhoudingen tussen de 
beide delen van Europa als op de interne 
verhoudingen van staten en samenlevin
gen. Het principe van partnerschap moet 
net zozeer bij de vragen, die bij de opna
me van de Ianden van Midden en Oost 
Europa in het proces van Europese inte-
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gratie aan de orde zijn, tot gelding komen 
als bij de nieuwe opbouw van de demo
cratie en van burgervriendelijk bestuur. 
Oat houdt in de ontwikkeling en de bevor
dering van intermediaire krachten en be
voegdheden, die in de verscheidene krin
gen van de samenleving en op de ver
schillende niveaus van de staat in de zin 
van subsidiariteit en federalisme mede 
verantwoordelijkheid dragen. 

Met het oog op de groei naar pluralisme 
in de maatschappelijke verhoudingen 
moeten vooral de gevaren van het nationa
lisme worden bestreden en conflicten Ius
sen etnische en godsdienstige groepen 
worden opgelost. De nauwe band tussen 
religieuze en etnische identiteit van volks
groepen verplicht de in politiek en samen
leving verantwoordelijke christenen even
als hun kerken tot een creatieve dialoog, 
die leidt tot een actief oecumenisch sa
menkomen. Zij moeten aandringen op de 
naleving van aile rechten die door de min
derheden in het belang van hun culturele 
overleven worden opgevraagd. Zij moeten 

346 

Midden en Oost Europa 

ook hun bijdrage leveren aan het wegne
men van de scheidende werking van gren
zen tussen afzonderlijke staten. 

Tenslotte mag in het Westen er niet aan 
voorbijgegaan worden, dat het bij de 
noodzakelijke hulpverlening niet aileen om 
geven gaat. Ook de Ianden van Midden en 
Oost Europa brengen in dit proces presta
ties voort die heel Europa en ook het Wes
telijke deel ervan, zijn staten en zijn men
sen ten goede komen. Eerst ziJn het met 
name morele, politieke en culturele bijdra
gen. Maar als het zou lukken de, op grond 
van menselijkheid noodzakelijke en de uit 
een veelvoud van sociale, culturele, poli
tieke en historische overwegingen drin
gend geboden, solidariteit van het Westen 
te mobiliseren, dan zullen het daarna ook 
belangrijke economische en materiele bij
dragen zijn. 
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