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Het nationaliteiten
vraagstuk in Europa 

Steeds meer Sowjet-burgers houden reke
ning met een burgeroorlog Het nationali
teitenprobleem za/ de kern vormen van de 
opgetaste brandstof. Vee! hangt at van 
Gorbatsjows staatsmanschap en vinding
rijkheid De kansen voor het bereiken van 
een vreedzame oplossing in Europa zi;n 
echter grater dan ooit tevoren. 

Aile Ianden van het voormalige Oostblok 
zijn in een proces van het scheppen van 
nationale democratieen. Met het verschij
nen van politiek pluralisme in Midden en 
Oost Europa en de mogelijkheid voor de 
voormalige onmondige burgers om hun 
stem te Iaten horen, kunnen voorheen on
derdrukte gevoelens van nationaal be
wustziJn tot u1ting komen Hoezeer men 
deze ontwikkelingen mag toejuichen, op
gekropte gevoelens kunnen ook aanzetten 
tot negatief te beoordelen acties van dis
criminatie en geweld jegens hen die 'an
ders' ziJn. Met de komst van politiek plura
lisme bestaat dan ook het gevaar van het 
openen van een nationalistische doos van 
Pandora. 

Naast de problemen van de multinatio
nale staten als de Sowjet Unie, Joegosla
vie, of Tsjecho-SiowakiJe met of zonder 
verbindingsstreepJe, vinden we rivalise
rende minderheden als Hongaren tegen
over Roemenen in Transsylvanie, Turken 
tegenover Bulgaren, Turken tegenover 
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Grieken, en Serviers tegenover Albane
zen. De geschetste problemen blijven ove
rigens niet tot Midden en Oost Europa be
perk!: West Europa kent naast meer vreed
zame rivaliteiten, zoals tussen Walen en 
Vlamingen biJ onze zuiderburen, ook min
der vreedzame uitingen van nationale ge
voelens, voorheen bijvoorbeeld in Zuid Ti
rol en tot op de dag van vandaag in Bas
kenland en Ulster. 

Zou men een kaart van Europa samen
stellen met aile voorkomende problemen, 
dan zou deze overdekt zijn met potentiele 
brandhaarden Het probleem in het he
dendaagse Europa bestaat dan ook uit het 
zoeken naar evenwicht tussen politieke 
stabiliteit op het continent enerzijds en het 
tegemoet komen aan nationale aspiraties 
van volken en minderheden anderzijds. 
Het uitoefenen van zelfbeschikktngsrecht 
door volken en het genieten van onder an
dere culturele rechten door de tot die val
ken behorende personen, zonder dat dit 
gepaard gaat met een terugval in nationa
lisme en daarop gestoelde rivaliteiten en 
gewelddadigheden vormt hierbij de opga
ve. Zeker is dat het nieuwe Europese te
huis van welke architectuur ook een natio
naliteitenvraagstuk kent. Een beleid dat 
beantwoordt aan de criteria van stabil1teit 
en gerechtigheid zal dan ook de nodige 
gezamenlijke inspanningen op Europees 
niveau vergen Het meest acuut lijkt hierbij 
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de situatie in de Sowjet-vleugel van het ge
meenschappelijke pand. 

Communistisch internationalisme 
Met het 'Proletariers aller Ianden. verenigt 
U' uit het Communistisch Manifest vooron
derstelden Marx en Engels niet een hoog
ste loyaliteit aan de natie, maar aan klasse 
en wei de internationale arbeidersklasse. 
Vanaf de Russische Revolutie van 1917 is 
de USSR echter mank gegaan aan de te
genstelling tussen enerzijds het gepredik
te ideologische internationalisme en an
derziJdS het in de praktijk huldigen van het 
(Groot)-Russische nationalisme. De foun
ding fathers, en Lenin in de eerste plaats, 
mogen na de revolutie op korte termijn een 
internationale revolutie verwacht hebben 
met aansluiting van andere Ianden bij de 
Unie van Socialistische Sowjet Republie
ken, de politieke werkelijkheid bleef be
perk! tot een revolutie als een primair Rus
sische aangelegenheid die de mogelijk
heid bood tot handhaving van het territoir 
van het voormalige Russische keizerrijk. 
Tot het leiderschap van Gorbatsjow is 
deze situatie, te kenmerken als 'imperiaal 
communisme', onveranderd gebleven of 
de opvolgers van Lenin nu Stalin, 
ChroesJtsjow of Brezjnew heetten. 

De Georgier Stalin kreeg bij uitstek de taak 
toebedeeld het nationaliteitenprobleem in 
de Sowjet Unie te regelen. In 1913 schreef 
hij zijn 'Marxisme en de nationale kwestie', 
waarin hij natie definieerde als een histo
risch ontwikkelde stabiele gemeenschap 
met een taal, territoir, economisch Ieven en 
psychologische gesteldheid, tot uitdruk
king komend in een cultuurgemeenschap. 
In 1936 formuleerde hij nog drie criteria, 
wilde een volk ook als nationaliteit aan een 
Unierepubliek zijn naam kunnen verlenen. 
De republiek moest grenzen aan de bui
tengrens van de Unie, de nationaliteit 
moest een min of meer compacte meer
derheid vormen binnen de betreffende re
publiek en tenslotte moest de republiek 
een bevolking van minstens een miljoen in-
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woners omvatten Op dit moment bestaat 
de USSR uit ViJftien van dergelijke repu
blieken Een zevental etnische minderhe
den van meer dan een miljoen bleef de 
status van Un1erepubl1ek onthouden. 

Volgens de volkstelling van vorig Jaar 
maakt de Russische federatie (op drie 
kwart van het Sowjet-territo1r) met 147,4 
miljoen mensen de helft van het totaal aan 
286,7 miljoen Sowjet-burgers uit. Voegt 
men daar de twee andere Slavische repu
blieken aan toe dan komt men met 51,7 
miiJoen voor de Oekra·lne en 10,2 miljoen 
voor Wit Rusland op een totaal van 209,3 
miljoen of wei bijna drie kwart van de totale 
bevolking. De zes niet-Siavische Europese 
republieken vormen met 21 miljoen lnwo
ners zeven procent van het geheel en de 
zes moslim-republieken in het Zuiden met 
56,4 miljoen inwoners de resterende twln
tig procent van de bevolking van de Sowj8t 
Unie. 

Heet de USSR in de nationale hymne de 
onverbrekelijke unie van vrije republieken 
die voor altijd verenigd ziJn door de grote 
Rus, zeker de verhouding tussen Rusland 
en de zes Zuidelijke republieken kan men 
beter zien als die tussen moederland en 
kolonien. (Hetgeen overigens voor de laat
ste economisch zeker niet altijd even 
nadelig behoefde te zijn.) 

Rusland als 'grote broer' is altijd meer 
gelijk geweest dan de andere republieken; 
zo kent het tot op heden en in tegenstelling 
tot andere Unierepublieken bijvoorbeeld 
geen eigen hoofdstad of Academie van 
Wetenschappen omdat die geacht worden 
samen te vallen met die van de Unie. Het
zelfde gold tot eind juni 1990 voor een ei
gen Russische Communistische Partij. De 
dominante Russische positie bleef na de 
Oktober-revolutie gehandhaafd zowel tiJ
dens de door Stalin afgekondigde periode 
van 'socialisme in een land' als tijdens de 
daaropvolgende 'Grote Vaderlandse oar
log'. Het ingevoerde centraal geleide eco
nomische systeem concentreerde grote 
macht in handen van Moskou als centrum, 
waar de posten grotendeels door Russen 
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werden bekleed. In de republieken kon 
men Russen vinden in de controlerende 
sleutelpostties van de partijsecretartaten. 
de militaire districten en de KGB. De offt
ctele confederale opbouw dekte de politie
ke prakliJk van een sterk gecentraliseerde 
eenhetdsstaat. 

In de officiele ideologie werd het natio
naliteiten-probleem voor goed opgelost 
verklaard. De door Staltn en zijn opvolgers 
ChroesjlSJOW en Brezjnew gevolgde natio
naliteiten-politiek kwam in de praktijk neer 
op een politiek van russificatie. De nage
streefde sblizhemje tussen de nationalitei
ten. dat wil zeggen toenadering met we
derziJdse kennis van elkaars taal en cul
tuur. zou naar verwachting leiden tot slia
m;e een samensmelten of assimilatie en 
aanpassing aan elkaars cultuur. Gezien de 
dominante Russische positie kon van een 
melting pot naar Amerikaans voorbeeld 
echter moeilijk sprake ziJn. Het nagestreef
de proces kon niets anders betekenen dan 
russificatie en 'interne kolonisatie' van de 
meer dan honderd verschillende nationali
teiten. Het beleid heeft wei tot gevolg ge
had dat nu een vijfde deel van de Sowjet
bevolking leeft in gebieden waar een an
dere nationaliteit domineer!. De genoemde 
zes Zuidelijke republieken kennen elk een 
Slavische minderheid van meer dan lien 
procent. Kazachstan, de republiek van de 
maagdelijke gebieden die onder 
Chroesjtsjow in een massale kolonise
ringscampagne werden ontgonnen, kent 
reeds een Slavische meerderheid. In Let
land bevindt de autochtone bevolking zich 
eveneens in een kritieke positie. 

Voor Sowjetologen vormde het nationali
teitenprobleem immer de grote onbeken
de factor bij het denken over het kunnen 
voortbestaan van de Sowjet Unie. Volgens 
velen heeft ook Gorbatsjow niet voorzien 
wat hij op dit gebied losmaakte met zijn 
campagne waarin de termen glasnost, pe
restroika, democratisering en 'nieuw den
ken' een centrale plaats innemen. 

Allereerst leidde zijn revolutie tot een te
loorgaan van het marxisme-leninisme als 
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ideologie. Nu aldus Stalin's 'socialistisch 
naar inhoud' als legitimerend element voor 
de Unie wegvalt, blijft het bijbehorende 

Het nationaliteitenprobleem 
is de grote onbekende 
factor in het voortbestaan 
van de Sowjet Unie. 

'nationaal naar vorm' des te prominenter 
over. Ook al heeft Gorbatsjow inmiddels 
voorlopig voorzien in een nieuwe persoon
lijke machtslegitimering via een snel in het 
Ieven geroepen presidentieel systeem, 
daarmede is de ratio voor het bestaan van 
het geheel van de Sowjet Unie zelf nog 
geen onomstreden gegeven. Door de ont
luikende openheid en democratisering kan 
voorts aan de voorheen onderdrukte natio
nale gevoelens Iucht worden gegeven: op 
straat, in de media en in het stemhokje. Het 
blijkt dat de loyaliteit voor vele burgers 
loch meer uitgaat naar hun eigen nationa
liteit dan naar hun Sowjet-burgerschap. De 
uit de periferie naar het Russische centrum 
gerichte verwijten betreffen de ondoor
dachte grootschalige projecten (met een 
toevloed van allochtonen), alsmede de 
daarmee gepaard gaande milieuvervui
ling. Ook de heersende economische on
gelijkheid speelt een rol: de levensstan
daard in de Baltische republieken is 
driemaal zo hoog als die van de republie
ken in Midden Azie. 

In de republieken heeft de Communisti
sche Partij dan ook de keuze tussen een 
mogelijkheid van een verder voortbestaan 
door in ieder geval vergaand tegemoet te 
komen aan nationale gevoelens, dan wei 
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bij verkiezingen te worden weggevaagd 
door de 'nationale fronten· Dit proces is 
nog lang niet uitgekristalliseerd. 

Het immer beleden officiele recht voor 
de republieken om zich van de Unie af te 
scheiden, vraagt om een snelle reactie van 
het centrum. Binnen de Sowjel Unie wor
den vele ideeen gelanceerd om met voor
geschreven regelingen de Unie bij elkaar 
te houden, terwijl loch tegemoet gekomen 
wordt aan nationale aspiraties van autono
mie en onafhankelljkheid. Men kan zich 
echter afvragen of ook met een wet die on
der meer een overgangsperiode van viJf 
Jaar voorschrijft, een scenario van afschei
dlngen, te beginnen met de Baltische ian
den, nog vall te keren. Welke losse confe
deratie men ook voor ogen heeft, de soci
aal-psychologische, economische en an
dere onlustgevoelens z1jn wijdverbreid en 
vormen bepaald geen garant1e voor een 
stabiele situatie in de toekomst. Geweld
gebruik, met welk voorwendsel ook ge
rechtvaardigd, zal GorbatsJow's geloof
waardigheid fundamenteel ondermiJnen 
zowel binnen als buiten de SowJel Unie. 
Met een dergelijk optreden wordt overi
gens ook Gorbalsjow's 1deaal van de 
bouw aan gemeenschappeliJk Europees 
tehuis onvermiJdelijk op de lange baan ge
schoven. 

Veel zal dus afhangen van GorbatsJow's 
staatsmanschap en vindingriJkheid bij het 
vreedzaam regelen van het nationaliteiten
probleem in de Sowjet Unie. Ook bij de 
meest vreedzame regeling mag men ech
ter een massale migrantenstroom ver
wachten met aile problemen van dien. Vor
men het vinden van woongelegenheid en 
passend werk nu reeds forse knelpunten 
bij het terugtrekken van troepen uit het bui
tenland. bij hervestiging van zelfs maar 
een beperkt percentage van de 25 miiJoen 
Russen en 40 miiJoen niet-Russen in een 
minderheidspositie lijken de moeilijkheden 
eerst recht nauwelijks te overzien Een der
gelijk proces vraagt een geruime liJd ver
gende periode van overgang en het is de 
vraag of Gorbatsjow zich die tijd kan ver-
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werven. Zijn positie is bepaald niet te be
nijden. Wei bleek bij een recente publieke 
opiniepeiling het recht op onafhankeliJk
heid voor de republieken door 52% van de 
respondenten volledig goedgekeurd, 14% 
kon gedeeltelijk zijn goedkeuring geven. 
terwijl 21% het er gedeeltelijk mee eens 
was, en tenslotte 7% volledig oneens. 

Niettemin steeds meer Sowjet-burgers 
houden rekening met de mogelijkheid van 
een situatie die niet anders kan worden ge
kenschetst dan als een burgeroorlog. Het 
nationaliteitenprobleem zal de kern vor
men van de opgetaste brandstof. 

Na de Tweede Wereldoorlog werden de 
Ianden in Midden Europa die binnen de 
Sowjel-lnvloedssfeer waren komen te val
len. niet in de Unie opgenomen. Binnen 
het soc1alistische kamp verkreeg elk land 
geleidelijk de erkenning van de mogelijk
heid van een ·eigen weg naar het socialls
me· Het Joegoslavie van T1to speelde in 
dit proces een rol. evenals het gebruik dat 
bijvoorbeeld Roemenie maakte van het 
conflict tussen de Sowjet Unie en commu
nistisch China. Het 1ngrijpen in HongariJe 
in 1956 of in Tsjecho-Siowakije in 1968 ver
mochten het proces niet te stoppen Bln
nen de Comecon werden supranationale 
constructies zoals het super-planbureau 
dat Chroesjtsjow nastreefde, met succes 
bestreden. Het spelen op het thema van 
de eigen nationale weg naar het socialis
me gal de plaatselijke machtshebbers niet 
aileen een bredere eigen armslag. maar 
aldus kon men het schriJnende aspect van 
een in laatste instantie op buitenlandse 
Sowjet-bajonetten berustende legitimite1t 
verdoezelen. 

L1epen de Oostbloklanden aanvankel1jk 
achter op de ontwikkel1ngen in de Sowjet 
Unie. in 1989 werden in een snelle reeks 
van fluwelen revoluties de verhoudingen 
drastisch rechtgetrokken. In eigen natio
nale omgeving werd afgerekend met het 
opgelegde systeem. Hoewel in vergeliJ
king met de Sowjel Unie het vraagstuk van 
nat1onale minderheden z1ch hier op veel 
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kle1nere schaal blijkt voor te doen, geheel 
afwezig is het niet, zoals we boven al aan
stlpten. 

Stabiliteit en gerechtigheid 
Wanneer men onder nat1onalisme een sta
te of mmdverstaat waarin de hoogste loya
liteit van de ind1vidu de nationale staat toe
behoort. dan stamt d1t verschiJnsel pas u1t 
het e1nd van de achttiende eeuw, in het bij
zonder sinds de Franse Revolutie. Voor
dlen werd gedurende vele eeuwen het po
lltieke ideaal gevormd door een in theone 
wereldwijd keizerriJk bestaande uit nat1o
nalite1ten en etnische groeperingen op ba
SIS van een gemeenschappelijke bescha
ving en de verzekering van een gemeen
schappelijke vrede. Nadien kon het op na
tionaal bewustzijn - te verstaan als het 
gevoelen te behoren tot een natie - ge
stoelde national1sme dienen als instrument 
1n een emancipatieproces tegenover over
heersende conservat1eve machten, zowel 
als Instrument ter verheerlijking van de 
eigen natie, en dat laatste vaak in onder
scheid of tegenover andere naties. Europa 
g1ng er tweemaal bijna aan te grande Kon 
men na de Tweede Wereldoorlog van ge
dachte ziJn dat met de vreedzame integra
tiepoglngen in West Europa en de ogen
schijnlijke rust 1n de rest van d1t wereld
deel, het nationaliteitenvraagstuk groten
deels geregeld bleek, na de recente 
ontbinding van het socialist1sche kamp 
blijkt dat de betreffende problemen in het 
Europa van 1990 niets aan hevigheid te 
hebben 1ngeboet 

Het nat1onaliteitenvraagstuk zal dan ook 
de komende Jaren hoog op de agenda priJ
ken in het Europese overleg. BiJ het zoeken 
naar harmonische etnische verhoudingen 
op het Europese continent kunnen Wester
se Ianden zich niet afziJdig houden, aileen 
al vanwege hun ondertekening in 1975 van 
de Slotacte van de Conferentie voor Veilig
heid en Samenwerking in Europa (CVSE) 
Deze Helsinki-akte, wei aangemerkt als de 
Charter van Europa, vormt het basisdocu
ment in het proces van overleg tussen de 

vijfendertig Ianden van Europa en Noord 
Amerika, dat zich sindsdien heeft afge
speeld 1n drie vervolgbijeenkomsten als
mede talrijke bijeenkomsten van deskundi
gen op een bepaald gebied 

Praktisch aile tien 1n de Helsinki-akte 
neergelegde principes d1e de onderlinge 
betrekkingen van de deelnemende staten 
dienen te leiden kunnen van belang wor
den geacht bij het nastreven van de ge
noemde harmonische oplossingen Voor
op staat dat in ieder geval grenzen tussen 
de staten slechts vreedzaam gewijzigd 
kunnen worden 

Het achtste principe erkent de gelijkheid 
van rechten en het zelfbesch1kkingsrecht 
van de volken. Zo hebben aile volken teal
len tijde, wanneer en zoals ZIJ wensen, het 
recht om in volledige vrijheid hun binnen
landse en buitenlandse polit1eke status te 
bepalen Gaat het bij b1nnenlandse politie
ke status om het politieke systeem binnen 
de staat waartoe het volk behoort, biJ de 
buitenlandse status wordt gedoeld op het 
aldan niet behoren tot een bepaald staats
verband. Met het oog op afscheidingsbe
wegingen echter - en vooral het steunen 
daarvan door andere staten - wordt de 
eerbiediging van d1t princ1pe gebonden 
aan volkenrechtelijke normen die betrek
king hebben op de territoriale 1ntegriteit 
van staten. Het principe laat zich niet u1t 
over het probleem wat tot een volk gere
kend moet worden en wat niet Zo verschil
den de twee Ouitse staten van mening of 
zich een dan wei twee volken op hun 
grondgebied bevonden. Oat probleem is 
inmiddels opgelost 

Nationale minderheden komen even
eens aan de orde in de Akte ziJ het gekop
peld aan het zevende principe dat van de 
individuele mensenrechten. Personen die 
tot een minderheid behoren kunnen aan
spraak maken op gelijkheid voor de wet en 
eerbiediging van hun mensenrechten en 
fundamentele VriJheden Van speciale 
rechten wordt niet gesproken en ook hier 
ontbreekt node een definit1e van wat onder 
een nationale minderheid wordt verstaan. 
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In het slotdocument van de derde 
CVSE-vervolgbijeenkomst van Wenen van 
januari 1989 word! niet aileen de genoem
de koppeling tussen minderheden en indi
viduele rechten nader uitgewerkt, de natio
nale minderheden komen nu zelf even
eens aan bod en wei op de volgende wij
ze: 

'Zij (de deelnemende Staten) zullen de 
etn1sche, culturele, lingutstische en gods
dienstige identiteit van nationale mlnder
heden op hun grondgebied beschermen 
en voorwaarden scheppen voor de bevor
dering hiervan. ZiJ zullen de vriJe uitoefe
ntng van rechten door tot zodanige min
derheden behorende personen eerbiedi
gen en hun volledige gelijkheid met ande
ren verzekeren ' 

Het ligt voor de hand dat de CVSE als 
overkoepelend forum voor overleg over 

Het CVSE-proces is het 
aangewezen kader om het 
nationaliteitenprobleem te 
bespreken. 

problemen op Europees niveau gehand
haafd biiJft, al of niet in een meer getnstitu
tionaliseerde vorm. Het teloorgegaan zijn 
van de Oost-Westtegenstelling vergemak
kelijkt het gezamenliJk creatief uitdenken. 
vastleggen en uitdiepen van gemeen
schappelijke Europese normen. Het ts dan 
ook het kader van de CVSE dat het eerst in 
aanmerking komt voor het op Europees ni
veau bespreken van nationalitetts- en min
derheidsproblemen die zich voor kunnen 
doen in het gemeenschappelijke tehuis. 
Het overkoepelend karakter laat onverlet 
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de mogeltJkheid van inschakeling en uit
bouw van meer gespecialiseerde organt
saties, zoals de Raad van Europa. 

De in Wenen vastgelegde conferentie 
over de humanitaire dimensie van de 
CVSE (CHD) biedt de mogeliJkheld tot na
der overleg over de positie van nationale 
minderheden. Het slotdocument voorz1et 
in een eerste bijeenkomst in PariJS in junt 
1989, een tweede 1n Kopenhagen in JUni 
1990 en een derde in Moskou in septem
ber 1991. In de opentngstoespraken van 
Kopenhagen wijdden nagenoeg aile deel
nemende staten wei een passage aan het 
m1nderheden-probleem. Naast de nog uit 
Parijs stammende voorstellen zijn dan ook 
verschillende nieuwe voorstellen op d1t ge
bied ter tafel gebracht. Het gaat hierb11 niet 
aileen om een nader vastleggen van nor
men voor goed gedrag. Na de omwente
ltngen van 1989 kan men zich nu ook met 
vrucht zetten aan een verdere uttwerking 
van de in Wenen overeengekomen klach
tenprocedure bestaande uit vier fasen het 
verstrekken van 1nformatie in reactie op 
verzoeken van andere staten, het houden 
van btlaterale bijeenkomsten. het inlichten 
van andere staten via dtplomat1eke kana
len en tenslotte het inlichten tiJdens CHD
bijeenkomsten of CVSE-vervolgbiJeen
komsten. Men denkt aan de mogeliJkheid 
van het zenden van waarnemers of het in
stellen van een speciaal comite voor de 
humanitaire dimensie. 

Nationaliteits- en minderheidsproble
men behoren tot de categorie van proble
men die het moeilijkst vallen op te lassen. 
Zij ziJn zo ingriJpend gezien hun gecompli
ceerde karakter zo omvatten ze veelal te
gelijkertijd zowel politieke, economische, 
culturele, historische, JUridische. militaire. 
als sociaal-psychologische aspecten. De 
erkenning van problemen en het bieden 
van een uitlaatklep op hoog niveau vormen 
het begin bij het wegnemen van de 
scherpte van de gevoeligheden. Het op 
Europees niveau uitspreken van een oor
deel, het aanbevelen van oplossingen. als
mede het bieden van hulp van welke aard 
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In het slotdocument van de derde 
CVSE-vervolgbijeenkomst van Wenen van 
januari 1989 wordt niet alleen de genoem
de koppeling tussen minderheden en indi
viduele rechten nader uitgewerkt , de natio
nale minderheden komen nu zelf even
eens aan bod en wel op de volgende wij
ze : 

'Zij (de deelnemende Staten) zullen de 
etnische , culturele , linguïstische en gods
dienstige identiteit van nationale minder
heden op hun grondgebied beschermen 
en voorwaarden scheppen voor de bevor
dering hiervan. Zij zullen de vrije uitoefe
ning van rechten door tot zodanige min
derheden behorende personen eerbiedi
gen en hun volledige gelijkheid met ande
ren verzekeren .' 

Het ligt voor de hand dat de CVSE als 
overkoepelend forum voor overleg over 

Het CVSE-proces is het 
aangewezen kader om het 
nationaliteitenprobleem te 
bespreken. 

problemen op Europees niveau gehand
haafd blijft , al of niet in een meer ge·lnstitu
tionaliseerde vorm . Het teloorgegaan zijn 
van de Oost-Westtegenstelling vergemak
kelijkt het gezamenlijk creatief uitdenken , 
vastleggen en uitdiepen van gemeen
schappelijke Europese normen. Het is dan 
ook het kader van de CVSE dat het eerst in 
aanmerking komt voor het op Europees ni
veau bespreken van nationaliteits- en min
derheidsproblemen die zich voor kunnen 
doen in het gemeenschappelijke tehuis. 
Het overkoepelend karakter laat onverlet 
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de mogelijkheid van inschakeling en uit
bouw van meer gespecialiseerde organi
saties , zoals de Raad van Europa. 

Oe in Wenen vastgelegde conferentie 
over de humanitaire dimensie van de 
CVSE (CHO) biedt de mogelijkheid tot na
der overleg over de positie van nationale 
minderheden . Het slotdocument voorziet 
in een eerste bijeenkomst in Parijs in juni 
1989, een tweede in Kopenhagen in juni 
1990 en een derde in Moskou in septem
ber 1991. In de openingstoespraken van 
Kopenhagen wijdden nagenoeg alle deel
nemende staten wel een passage aan het 
minderheden-probleem. Naast de nog uit 
Parijs stammende voorstellen zijn dan ook 
verschillende nieuwe voorstellen op dit ge
bied ter tafel gebracht. Het gaat hierbij niet 
alleen om een nader vastleggen van nor
men voor goed gedrag . Na de omwente
lingen van 1989 kan men zich nu ook met 
vrucht zetten aan een verdere uitwerking 
van de in Wenen overeengekomen klach
tenprocedure bestaande uit vier fasen : het 
verstrekken van informatie in reactie op 
verzoeken van andere staten, het houden 
van bilaterale bijeenkomsten, het inlichten 
van andere staten via diplomatieke kana
len en tenslotte het inlichten tijdens CHO
bijeenkomsten of CVSE-vervolgbijeen
komsten. Men denkt aan de mogelijkheid 
van het zenden van waarnemers of het in
stellen van een speciaal comité voor de 
humanitaire dimensie. 

Nationaliteits- en minderheidsproble
men behoren tot de categorie van proble
men die het moeilijkst vallen op te lossen 
Zij zijn zo ingrijpend gezien hun gecompli
ceerde karakter zo omvatten ze veelal te
gelijkertijd zowel politieke , economische, 
culture le, historische, juridische, militaire, 
als sociaal-psychologische aspecten Oe 
erkenning van problemen en het bieden 
van een uitlaatklep op hoog niveau vormen 
het begin bij het wegnemen van de 
scherpte van de gevoeligheden. Het op 
Europees niveau uitspreken van een oor
deel, het aanbevelen van oplossingen, als
mede het bieden van hulp van welke aard 
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dan ook, kunnen de volgende stappen 
vormen Vanaf het begin van het Helsinki
proces heeft men zich gebogen over het 
probleem van het ontwerpen van een aan
vaardbare regeling voor de vreedzame 
slechting van gesch illen . Men zou aan een 
dergelijke regeling kunnen denken als 
sluitstuk van het beschreven mechanisme 
betreffende de humanitaire dimensie. Het 
valt moeilijk te ontkennen dat de mogelijk
heden voor het bereiken van succes nu 
groter zijn dan ooit tevoren . Een dergelijke 
regeling kan men eveneens als noodzake
lijke voorwaarde zien voor het creëren van 
een eventueel gemeenschappelijk veilig
heidssysteem. Het is een dergel ijk sys
teem ook dat de mogelijkheid biedt van 
een optreden van snel inzetbare orde
handhavende troepen afkomstig van ove
rigens niet b ij het conflict betrokken regio 
in Europa. 
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Na de drastische veranderingen waar
aan het Europese politieke toneel in korte 
tijd onderhevig is geweest, behoeft men 
een dergelijke ontwikkeling niet bij voor
baat als volslagen il lusoir af te doen. 
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