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Ontspanning en 
mensen rechten 
gaan hand in hand lllflllllt 

Het Westen moet op creatieve wtjze inspe
len op de veranderingen in de Sowjet 
Unie. De ontwikkelingen gaan in de rich
ting van een geringere rol van kernwa
pens in het veiligheidsbeleid. Echte vrede 
in Europa zal echter niet bestaan zonder 
dat oak de mensenrechten gegarandeerd 
worden. 

De een gaat 'voorshands' akkoord met de 
nucleaire afschrikking. De ander zegt dat 
hij voor de nuclearisering is. 'Zij willen in 
feite hetzelfde', zo bracht CDA-kamerlid 
Joep de Boer naar voren in het debat over 
het INF-akkoord in december tegen zijn 
PvdA-collega Relus ter Beek. De Boer: 
'Wij doen er dan ook beter aan, aangezien 
er meer eenheid van opvatting is, te pro
beren die eenheid van opvatting ook uit te 
stralen. Wij moeten niet nodeloos iedere 
keer weer proberen te polariseren.' 

Relus ter Beek vond dat een heel waar
devolle opmerking. Geven de ontwikkelin
gen in de buitenlandse en binnenlandse 
politiek daartoe echter ook aanleidtng? 
Zijn er perspectieven op nucleaire ontwa
pening? Om een antwoord te krijgen op 
deze vragen komen in dit artikel eerst de 
internationale verhoudingen ter sprake. 
Daarna wordt onderzocht in hoeverre ook 
de parttj-politieke gedachtenvormingen in 
Nederland vooruitzicht bieden. 
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Veranderingen in het Amerikaans 
beleid 
In de Verenigde Staten is het laatste jaar 
van het presidentschap van Ronald Rea
gan ingegaan. Daarmee wordt een pe
riode van uitersten afgesloten. Aan het 
etnd van de jaren zeventig leefde bij vele 
Amerikanen het gevoel dat hetland in eco
nomisch en mi!itair opzicht verzwakt was. 
In ZIJn eerste ambtsperiode ondernam 
president Reagan stappen om de Ameri
kaanse positie te versterken. HiJ streefde 
onder meer naar een aanztenlijke verster
king van de Amerikaanse militaire mach!, 
door een grootscheeps moderntserings
programma voor de strategische strijd
krachten. En door drastische verhogingen 
van de defensiebegroting, waarvan in het 
bijzonder de conventionele strijdkrachten 
zouden profiteren. Wapenbeheersing had 
niet Ianger meer de hoogste prioriteit. De 
Verenigde Staten wilden uitsluitend vanuit 
een positie van kracht met de Sowjet Unie 
over wapenbeheersing onderhandelen. 
Uitgangspunten daarbij waren drastische 
reducties van de aantallen kernwapens en 
het maken van ongekend stringente af-

Drs. Th B.F M. Bnnkel (1958) IS stafmedewerker van hetWe
tenschappeiiJk lnst1tuut voor het CDA 
Drs. HP.M Kreemers (1955) IS werkzaam op het m<n1ster1e 
van Defens1e en l1d van de defens1ecomm,ss1e van de PvdA 
H11 heeft d1t art1kel op persoonl11ke t1tel geschreven 
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spraken met betrekking tot de verificatie 
van nieuwe wapenbeheersingsovereen
komsten. Deze forse eisen wekten niet ge
heel ten onrechte de indruk dat wapenbe
heerslng, als graadmeter van de ver
standhouding met de Sowjet Unie, voor 
de Veren1gde Staten had afgedaan. Deze 
aanpak heeft in de eerste helft van deja
ren tachtig de betrekkingen tussen de Ver
enigde Staten en de Sowjet Unie danig on
der druk gezet. 

Gaandeweg heeft de Verenigde Staten 
z1ch tegemoetkomender opgesteld ten 
opzichte van de Sowjet Unie. Het her
stelde zelfvertrouwen en de mogelijkhe1d 
vanu1t een positie van herwonnen kracht 
te onderhandelen, lagen daar zeker aan 
ten grondslag. In de tweede ambtsperio
de van president Reagan kwam daar nog 
biJ dat de politieke aandacht zich steeds 
meer concentreerde op de economische 
problemen van de Verenigde Staten. Het 
begrotingstekort werd en wordt nog 
steeds als een grote bedreiging voor de 
toekomstige economische ontwikkeling 
van de Verenigde Staten gezien. In 1985 
was het dan ook gedaan met de groei van 
de defensiebegroting. Het Congres 
besloot de defensie-uitgaven niet Ianger 
reeel te Iaten groeien. Daarnaast werd het 
Congres kritisch ten aanzien van speci
fleke wapenprogramma's. Zo lukte het 
president Reagan niet om de plannen 
voor invoering van de intercontinentale 
MX-raket, die met tien kernkoppen is uit
gerust, ongeschonden door het Congres 
heen te loodsen. Het mislukken van dit 
wapenprogram had verstrekkende poli
tieke gevolgen. Duidelijk werd dat het ook 
in de Verenigde Staten niet mogelijk bleek 
om tegen enorme kosten door te gaan met 
het uitbreiden van de kernbewapening, 
waarvan het militaire nut twijfelachtig was. 
Op den duur zou dat kunnen betekenen 
dat de omvang en structuur van de Ameri
kaanse strategische bewapening niet 
meer zouden kunnen worden gehand
haafd. Oat vormde voor de Amerikaanse 
regering een tweede reden om wapenbe-

Chr~sten Democrat1sche Verkenn1ngen 3/88 

heersingsonderhandeli ngen niet Ianger 
uit de weg te gaan en te streven naar we
derzijdse beperkingen van de kernwa
penarsenalen. 

De binnenlandse politieke druk op pre
sident Reagan om met de Sow jet U nie een 
constructieve dialoog te voeren is sinds
dien toegenomen. Pogingen van de Ame
rikaanse regering om met behulp van be
wijsmateriaal over schendingen van een 
reeks wapenbeheersingsovereenkom
sten voldoende politieke steun voor het 
opzeggen van het Salt 11-verdrag te ver
werven mislukten. De Senaat, sinds 1986 
met een Democratische meerderheid, en 
het al Ianger door Democraten overheer
ste Huis van Afgevaardigden snoeiden 
fl1nk in de voor het SDI-onderzoek ge
vraagde fondsen. Zij verboden de rege
ring herhaaldelijk over te gaan tot de aan
maak van nieuwe chemische wapens of 
het testen van anti-satellietwapens. 

Tegen de achtergrond van die ontwik
kelingen is het niet onbegrijpelijk dat de 
veranderingen in de Sowjet Unie onder 
Gorbatsjow werden verwelkomd. Het ver
schaft de meer gematigde krachten in en 
bu1ten de Amerikaanse regering krachtige 
argumenten. Zij bepleitten beleid, waarin 
de algemene beginselen die de grand
slag vormden voor de betrekkingen !us
sen de twee supermachten in de jaren ze
ventig, opnieuw werden bevestigd: de 
wederzijdse verantwoordelijkheid voor 
vrede en veiligheid, pariteit als centraal uit
gangspunt in de strategisch-nucleaire ver
houdingen en het onderhouden van een 
voortdurende dialoog over een scala van 
onderwerpen. De ideeen in de Verenigde 
Staten over de wijze waarop de betrekkin
gen tussen Oost en West moeten verlopen 
zijn dichter dan ooit tijdens het president
schap van Ronald Reagan bij de West
europese opvattingen komen te liggen. In 
plaats van de verwachte harde confronta
tiepolitiek jegens de Sowjet Unie wordt 
voor de rest van diens ambtsperiode reke
ning gehouden met een scala van over
eenkomsten op wapenbeheersingsge-
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bied (INF, strategische wapens, chemi
sche wapens). De defensie-uitgaven zul
len de komende jaren eerder drastisch 
verlaagd worden dan verhoogd. Deze 
ommekeer op tal van gebieden gaat ge
paard met een algehele verzwakking van 
de positie van de Verenigde Staten binnen 
de kring van zijn bondgenoten. Er is hier 
sprake van een langdurige ontwikkeling 
die aan de ene kant spanningen met zich 
meebrengt. Maar aan de andere kant 
vormt zij voor Japan en de Westeuropese 
Ianden een uitdaging om in veiligheids
aangelegenheden meer verantwoorde
lijkheden op zich te nemen. 

Koerswending in de Sowjet Unie 
De Sowjet Unie heeft in de jaren tachtig 
een krachtige koerswendlng in haar be
trekkingen met de Verenigde Staten mee
gemaakt en ook daar speelden binnen
lands-politieke ontwikkelingen een be
langrijke rol. Aan het begin van de jaren 
tachtig was de populariteit van de leiders 
van de Sowjet Unie binnen en buiten de 
Sowjet Unie gering. Het einde van het tijd
perk-Brezjnew werd gekenmerkt door 
diepe crises. In hetland zelf is sprake van 
een langdurige economische stagnatie. 
Hetland verkeert in een wijdverbre1de ma
laise, zoals Gorbatsjow en zijn medestan
ders haarfijn uit de doeken hebben ge
daan: Vele hervormingen, die nu door 
Gorbatsjow worden doorgevoerd, wer
den al jaren geleden bepleit, maar de be
jaarde leiders in het Kremlin waren niet in 
staat de bakens te verzetten. Zij schoven 
aile problemen voor zich uit. Die proble
men zijn groot. Er is een dalend aanbod 
aan arbeidskrachten, een vergrijzende 
bevolking, groeipercentages lopen sterk 
terug en ondanks forse investeringen zijn 
er tegenvallende oogsten en I age produk
tiecijfers. Ook op buitenlands-politiek ge
bied heeft de USSR veel van haar elan 
verloren. Er is niet Ianger sprake van een 
leidende rol van de bevordering van ver
anderingen in andere Ianden. Evenmin 
biedt de Sowjet Unie nog een inspirerend 
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voorbeeld van economische ontwikke
ling. De Sowjet Unie ontleent haar status 
van supermacht uitsluitend nog aan haar 
milita1re kracht. Maar zij heeft net als de 
Verenigde Staten moeten ervaren dat op 
strategisch gebied sprake is van een pat
stelling. Door de invoering van steeds 
meer en steeds modernere wapens wordt 
de veiligheid van een van beide partijen 
nauwelijks meer fundamenteel beinvloed. 

Het Kremlin heeft moeten ervaren dat 
zijn hoop op een splijting van het bondge
nootschap ijdel was. Het kon niet voorko
men dat eind 1983 de eerste kernwapens 
voor de middellange afstand in West 
Europa werden geplaatst. Het SOl-pro
gramma, in Europa wei bekritiseerd maar 
niet afgewezen, betekent een grote uitda
glng aan de Sowjet Unie. Sinds het hervat
ten van de onderhandelingen over strate
gische en middellange-afstandswapens 
in maart 1985 toonde de Sowjet Unie een 
grotere flexibiliteit. Voor het eerst in de ge
schledenis verklaarde ook de Sowjet Unie 
zich daarbij serieus bereid tot drastische 
verminderingen van de nucleaire bewa
pening te komen. 

De terugkeer naar de onderhandelings
tafel wordt als het duidelijkste teken van 
streven naar ontspanning gezien. De eco
nomie van de USSR is zwak en zij is ge
noodzaakt in contacten met West Europa 
en Japan moderne technologie te verwer
ven voor het verbeteren van de economi
sche structuur. Dit lijken er de doorslagge-

Sinds de komst van 
Gorbatsjow toont de Sowjet 
Unie zich flexibeler dan 
tevoren. 
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vende redenen voor te zijn dat zij in onder
handelingen de volledige uitbanning van 
aile te land geplaatste middellange en kor
te-afstandswapens is overeengekomen. 
Met dit akkoord kon immers gemakkelijker 
de weg worden geopend naar samenwer
king op technologisch en economisch ge
bled. Een andere reden is ongetwijfeld dat 
de nieuwe le1ding in het Kremlin de 
waarde van ontspannen betrekk~ngen Ius
sen Oost en West kent. ZiJ weet dat rust 
aan het buitenlands-politieke front nodig is 
om de afgekondigde hervormingen in de 
binnenlandse polit1ek door te kunnen voe
ren. Oat Gorbatsjow aan de totstandko
ming van het INF-verdrag ook politiek 
prestige kan ontlenen, en daarmee ziJn 
posit1e kan versterken, zal daarbij zeker 
ook een rol hebben gespeeld. 

De priJS die de Sowjet Unie voor het INF
verdrag heeft moeten betalen, het verwij
deren van viermaal zoveel kernwapens 
als de Verenigde Staten, lijkl hoger dan hiJ 
werkeliJk is. Het Warschau Pact blijft be
schikken over een grote hoeveelheid stra
tegische kernwapens waarmee doelwit
ten in West Europa rechtstreeks kunnen 
worden bedreigd. Verder beschikt de 
SowJel Unie met haar bondgenoten over 
een overw1cht op conventioneer gebied. 
De mobiliteit en vuurkracht van de War
schau Pactstnjdkrachten zijn toegenomen 
en 1n de huidige nucleaire patstelling ziJn 
zulke ontwikkelingen van groot belang: in 
het militaire denken van de Sowjet Unie 
word! steeds meer uitgegaan van het voe
ren van een militair conflict met louter con
ventlonele middelen. In een onlangs ver
schenen Amerikaans rapport word! op 
een van de gevolgen van de nucleaire 
patstelling voor het Westerse veiligheids
beleid gewezen. Het is volgens dat rap
port n1et meer geloofwaardig dat een con
ventionele aanval van het Warschau Pact 
op West Europa zou kunnen escaleren tot 
een grootscheepse nucleaire oorlog Ius
sen de twee supermogendheden. 1 Om
dat voor West Europa de nucleaire garan-
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tie van de Verenigde Staten nu juist berust 
op de mogelijkheid van escalatie, noodza
ken dergelijke gedachten, die in de Ver
enigde Staten in toenemende mate steun 
ondervinden, tot een herbezinning over 
de wijze waarop defensie-inspanningen 
en wapenbeheersing in het veiligheidsbe
leid gestalte moeten krijgen. Zowel de 
Sowjet Unie als de Verenigde Staten den
ken meer dan ooit aan een steeds gerin
gere rol voor kernwapens in hun veilig
heidsbeleid voor de lange termijn. Oat 
open! perspectieven op een denucleari
senng van Europa, of zelfs van de hele we
reid. Daar ligt ook een uitdaging aan de 
Nederlandse politiek. Zijn de drie grote 
partijen in Nederland in staat in te spelen 
op de ontwikkelingen in de betrekkingen 
tussen Oost en West? 

Nederland in het post-INF-tijdperk 
De buitenlandse politieke verhoudingen 
bieden dus tal van nieuwe openingen. Dit 
heeft uiteraard zijn weerslag op de bln
nenlandse discussie. Het te voeren beleid 
1n het zogenaamde post-INF-tijdperk staat 
in het centrum van de belangstelling. Nu 
was de bezinning van de grotere politieke 
parliJen al uit zichzelf op gang gekomen. 
De uitslag van de Tweede Kamerverkie
zingen van mei 1986 noopte de VVD tot 
herbezinning over haar liberate identiteit 
en de PvdA tot het formuleren van de toe
passing van de sociaal-democratische 
idealen irt de jaren tachtig en negentig. 
Ook het CDA bezint zich op zijn langere
termijn-visle. Deze partijdiscussies uiten 
zich onder andere in 'Liberaal Bestek' 
(VVD), 'Schuivende Panelen' (PvdA) en 
de discussienota over de 'Verantwoorde
lijke Samenleving' (CDA). Liberaal Bestek 
en Schuivende Panelen bevatten passa
ges over de buitenlandse politiek en het 
veiligheidsbeleid. Dit onderwerp komt in 
de CDA-nota nauwelijks aan de orde. 
'Vrede Wegen', een rapport van het We-

1 Z1e D1scnmmare Deterrence. u1tg Comm1ss1on on the 
Long Term Integrated Strategy. Washington 12·1·1988 
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tenschappelijk lnstituut voor het CDA be
vat daarover wei een aantal gedachten. 
Het is de vraag of deze rapporten 1nspelen 
op de ontwikkelingen op veillgheidsge
bied. Een vergelijking van de drie uitga
ven is van belang orn te kunnen bezien in 
hoeverre nieuwe raakvlakken tussen de 
drie partijen bestaan. 

Liberaal Bestek 
In Liberaal Bestek worden de doeleinden 
van een liberaal buitenlands beleid als 
volgt geformuleerd: 'WiJ verstaan onder 
bUitenlands beleid het bevorderen van de 
waarden en het behartigen van de belan
gen in brede zin van de Nederlandse 
maatschappij, zoals die door het demo
cratische pol1tieke proces worden voorge
steld. De invloed van een klein land 1s ech
ter beperkt. Zo'n land heeft om die reden, 
meer dan de grote Ianden, belang bij ge
ordende 1nternationale verhoudingen. De 
doelstellingen van ons buitenlands beleid 
strekken daarom verder dan het directe 
Nederlandse eigenbelang'. 2 Nederland 
moet daarom in de internationale pol1tiek 
met name bemiddelend optreden en 
daarmee goodwill verwerven voor de be
hartiging van zijn eigen nationale belan
gen' 3 De VVD sluit daarmee aan op een 
benadering van de buitenlandse politiek 
die redeneert vanuit - al dan niet welbe
grepen - eigenbelang, in dit geval van 
staten. lnternationale samenwerking kan 
1n die visie tot stand komen, doordat be-
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Als het aan Frankrijk 
gelegen had was het IN F
akkoord er nooit gekomen. 

paalde belangen parallellopen of in over
eenstemming worden gebracht. In zo'n vi
sie is er nauwelijks een rol voor ideele 
doelstellingen. Die dienen hooguit ter 
rechtvaardiging van een bepaald belang, 
zoals de opbouw van een internationale 
rechtsorde een Nederlands belang is. Oat 
maakt dat in deze benadering bijna noo1t 
1nhoudelijke verlangens geuit worden ten 
opz1chte van organen van internationale 
samenwerking (zoals NAVO of de West
europese Unie). De Nederlandse rol daar
in 1s immers een bemiddelende, de 'eer
IIJke makelaar', die verschillende partijen 
biJ elkaar brengt. In het geval van West
europese samenwerking op veiligheids
gebied gaat het dan om het blj elkaar 
brengen van Frankr1jk, West-Duitsland en 
Groot-Brittannie. Of het daaruit voortvloel
ende beleid er dan nog aantrekkelijk u1t
Z1et is maar de vraag. Als het bijvoorbeeld 
aan Frankrijk had gelegen was het INF
akkoord er nooit gekomen. Het is dus niet 
voldoende om de nadruk op nationale be
langen te leggen. Liberaal Bestek is daar
naast nogal onduidelijk over het handha
ven van een nucleaire afschrikking: 'Het 
afscheid nemen van de nucleaire afschrik
king als hoofdbestanddeel van de Wester
se verdediging zou onder meer tot een an
dere politieke situatie leiden'. Bedoelen de 
schrijvers daarmee een politieke overheer
sing van de Sowjet Unie over Europa? Aan 
de andere kant wijzen de rapportschriJ
vers erop dat een wederz1jds evenwich
tige afschrikking voorlopig noodzakelijk 
blijft. En dat het Westen er niet aan ont
komt 'ziJn conventionele defensie-inspan
nmgen zowel kwantitatief als kwalitatief te 
vergroten' 4 In dat verband is het niet ver
wonderlijk dat de VVD terughoudend is 
over de waarde van het INF-akkoord: 'De 
toekomst zal uitsluitsel moeten geven over 

2 Oiscussienota Liberaal Bestek ·go Een kansnJke toe
komst - verantwoorde vrl)heid. u1tg VVD (z p 1988) 35 

3 Ibidem. 36 
4 Ibidem. 36 
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de mate waarin West-Europa zal prolite
ren van het IN F-akkoord. 's 

Schuivende Panelen 
Het PvdA-rapport 'Schuivende Panelen' 
zet de sociaal-democratische traditie 
voort, in de zin dat het vasthoudt aan de 
conceptie van de gemeenschappelijke en 
gedeelde veilighe1d. Deze IS voor het eerst 
in een rapport van de Commissie-Palme 
omschreven in 1982. In dat rapport wordt 
gesteld dat de veiligheid van de een niet 
ten koste mag gaan van de veiligheid van 
de ander, en dat de veiligheid van allen de 
Verenigde Naties moet dienen. Door toe
nemende internationale samenwerkmg, 
onderhandelingen en groeiend weder
ZIJdS vertrouwen, moeten kernwapens ge
leldelijk verdw1jnen. De benadering van 
Schuivende Panelen sluit daarbij aan. 
Schuivende Panelen bepleit een verster
klng van de internationale structuren, als 
m1ddel om bedreigingen van veiligheid en 
welvaart aan te pakken. 'Dit alles zou bete
kenen dat een aantal gevestigde belan
gen geweld zou moeten worden aange
daan' 6 De soc1aal-democraten willen het 
nat1onale belang niet helemaal uitschake
len, maar wei relateren aan de hogere 
doelstelling van gemeenschappelijke vei
l1ghe1d. 

DaarbiJ accepteren de samenstellers 
van het rapport vooralsnog de nucleaire 
alschrikking 'Waarschijnlijk heett de nu
cleaire alschrikking . tot nu toe inder
daad gewerkt'. 7 Zij mer ken overigens wei 
op dat dat geen garantie inhoudt voor de 
toekomst. Vanuit de visie van de gemeen
schappelijke veiligheid stelt Schuivende 
Panelen dat er twee opties mogelijk zijn 
(1) een zeer vergaande terugdringing van 
de conventionele en nucleai re bewape
ning tot een minimumniveau; en (2) een 
kernwapenvrij Europa als een stap op 
weg naar het doel van een wereld zonder 
kernwapens. Maar voorlopig is er nog zo
veel te doen aan ontwapening, dat, val
gens het rapport, beide opties hand in 
hand gaan De Tweede Kamerlractie van 
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de PvdA heett in november 1987 de nota 
'VreC:le en veiligheid in Europa' gepubli
ceerd en kiest daarin voor de tweede op
tie.s Oat betekent zowel vermindering van 
de conventionele bewapening als het na
derblj brengen van een kernwapenvrij 
Europa via een aantal tussenstappen. 

Vrede Wegen 
Het christen-democratisch rapport 'Vrede 
Wegen' staat sympathiek ten opzichte van 
het idee van gemeenschappelijke veilig
held; het idee dat ook ten grondslag ligt 
aan Schuivende Panelen. Vrede Wegen 
zeit kiest niet voor een groots concept, 
maar noemt vijl criteria, die richting moe
ten geven aan het vredes- en veiligheids
beleid: 
1 Vredesbeleid dient b1j te dragen aan 

een rechtvaardige internationale orde. 
Het is sol1dair en n1et aileen gericht op 
de vergroting van de eigen veiligheid. 
Het omvat daarom met name bescher
ming van de mensenrechten in eigen 
land en bevordenng van mensenrech
ten elders. 

2 Vredesbeleid moet gericht zijn op de 
verbetering van de leitelijke situatie en 
moet dus du1delijk betrekking hebben 
op de huid1ge omstandigheden. 

3 Vredesbeleid moet b1jdragen aan een 
versterking van de oorlogsvoorkoming. 

4 Vredesbeleid moet de alhankelijkheid 
van kernwapens in de internationale 
verhoudingen verminderen en deze 
naar de achtergrond doen verschu1ven. 

5 Vredesbele1d moet de bewapeningsuit
gaven op zijn mmst in toom houden9 

5 VVD-woordvoerder Ploeg rn het Tweede Kamerdebat 
over het INF-akkoord. Handel1ngen Tweede Kamer (15-
17 december 1987) 1951 

6 Schwvende Pane/en. ContlnUitelt en vermeuwmg m de 
soC/aal-democratle. urtg. PvdA (persexemplaar oktober 
1987) hoofdstuk Het rnternatronale belerd. 12 

7 lb1dem. 12 
8 Vrede en ve1i1Qhe1d en Europa D1scuss:enota. urtg 

PvdA-Tweede Kamerfractre. Den Haag. november 
1987 

9 Vrede Wegen. Alternat1even voor het veillgheldsbe/eld 
beoordeeld. urtg WetenschappelrJk lnstrtuut voor het 
CDA (Den Haag 1986) 76 
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Het veiligheidsbeleid: meer dimensies 
Een vergelijking tussen de benaderingen 
van CDA, PvdA en VVD wijst uit dat er 
twee kernpunten zijn: allereerst beant
woorden de drie partijen de vraag of kern
wapens op den duur hun rol in het veilig
heidsbeleid zullen verliezen verschillend. 
In de tweede plaats kennen de drie par
tiJen aan de mensenrechten een andere 
plaats toe in het veiligheidsbeleid. De VVD 
heeft over de rol van de kernwapens het 
meest uitgesproken standpunt de nu
cleaire afschrikking is hoofdbestanddeel 
van de Westerse verdediging. In deze be
perkte op de militaire component gerichte 
opvatting wordt voorbijgegaan aan de 
aard van de tegenstellingen tussen Oost 
en West. Die manifesteert zich in een op
bouw en structuur van bewapening en 
strijdkrachten in Europa, die bedreigend 
zijn voor de hele wereld. De VVD gaat aan 
die tegenstelling voorbij en geeft geen 
pasklare oplossing voor de daaraan ten 
grondslag liggende botsende visies op de 
waarde van de menselijke persoon in het 
maatschappelijk Ieven en op waarborgen 
tegen machtswillekeur van de overheid. In 
zekere zin lijdt het PvdA-rapport aan het
zelfde euvel. Een volledige uitbanning van 
de kernwapens zou de tegenstellingen 
tussen Oost en West nauwelijks verande
ren, omdat die tegenstellingen nu een
maal niet veroorzaakt worden door de 
aard van de bewapening. Het besef dat 
mensenrechten en ontspanning bij elkaar 
horen is wei doorgedrongen tot de vre
desbeweging (dat wil zeggen IKV en Pax 
Christi), maar vreemd genoeg nog onvol
doende tot de PvdA. Terwijl die partij loch 
door tal van personele unies onder grate 
invloed staat van de vredesbeweging. 

Vrede Wegen kiest in eerste instantie 
voor een minimale nucleaire afschrikking. 
NAVO (en Warschau Pact) moeten in de 
huidige omstandigheden niet meer kern
wapens achter de hand houden dan voor 
oorlogsvoorkoming minimaal noodzake
lijk isW Deze benadering heeft als nadeel 
dat er zeer moeilijk eenstemmigheid te 
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vinden is over het aantal en de soorten 
kernwapens die van zo'n minimale nu
cleaire afschrikking deel uitmaken. Het 
voordeel van deze benadering is dat op 
deze manier het perspectief op een kern
wapenvrij Europa of een kernwapenvrije 
wereld duidelijker kan worden aangege
ven. 

Vrede Wegen: 'Naarmate de vrede we
reldwijd en op rechtvaardige wijze 
gestalte krijgt komt die kernwapenvrije 
we reid dichterbij. '11 

Toetssteen voor de totstandkoming van 
een kernwapenvrije wereld of een kern
wapenvrij Europa is in dat verband het op
nemen van de mensenrechten in het vei
ligheidsbeleid. Oat is ook de benadering 
van het Helsinki-proces, de Conferentie 
over Veiligheid en Samenwerking in Euro
pa (CVSE). De in de Slotakte van Helsinki 
opgenomen beginselen die de onderlinge 
betrekkingen tussen de deelnemende sta
ten moeten leiden, vormen in feite een 
agenda voor het slechten van de tegen
stellingen tussen Oost en West op het ge
bied van mensenrechten, militaire, poli
tieke en economische verhoudingen. 12 

Van een volledige toepassing van deze 
beginselen en het naleven ervan is thans 
nog geen sprake. Het zal nog veel moeite 
kosten dit te bereiken. De betrekkingen 
tussen Oost en West maken op het gebied 
van de wapenbeheersing echter vooruit-

10 Vrede Wegen. 94 
11 lb1dem. 95 
12 Onderwerpen van besprek1ng ZIJn ontwapen1ng. ve111g

he1dsbevorderende en vertrouwenwekkende maatre
gelen. de vreedzame oploss1ng van geschlllen. de eer
b1ed1g<ng van de mensenrechten In de zogenaamde 
akkoorden van Hels1nk1 (1975) ZIJn verschlllende afspra
ken gemaakt tussen Oost en West. De· eerste mand van 
die akkoorden formuleert de u1tgangspunten voor het 
onderl1nge gedrag van de betrokken staten (Daaronder 
vall zowel de opdracht tot nalev1ng van de mensenrech
ten. als die tot n1et-1nmeng1ng 1n de b1nnenlandse aange
legenheden van andere Ianden ·o) Samenwerk1ng op 
het geb<ed van de econom1e. de wetenschap de tech
nologle, het mil1eu 1s onderwerp van de tweede mand 
De derde mand betreft de contact en tussen de men sen. 
de Ullw1ssel1ng van 1deeen en 1nformat1e. etc Bovend1en 
ZIJn 1n Hels1nk1 afspraken gemaakt voor vervolgconfe
rentles. waarvan er reeds een paar ZIJn gehouden. 
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gang mogelijk. Niet mag worden vergeten 
dat ook op het terrein van de mensenrech
ten verbetering noodzakelijk is. Zou die 
achterwege blijven, dan zou net als tijdens 
de detente in de jaren zeventig blijken dat 
een succesvol veiligheidsbeleid onuit
voerbaar is. 

Ontspanning en mensenrechten gaan 
hand in hand. Op de lange termijn gerede
neerd betekent dat, dat wanneer in een 
toekomstige vredesordening in Europa de 
voorwaarden van de Slotakte van Helsinki 
vervuld zijn, kernwapens overbodig zullen 
ZIJn. Onder Gorbatsjow is in de Sowjet 
Unie beweging gekomen in de mensen
rechtensituatie. Daarop heeft het Westen 
tot nu toe nauwelijks gereageerd. Het op 
creatieve wijze uitbuiten van deze veran
deringen is echter vereist om werkelijke 
ontspanning tussen Oost en West tot 
stand te brengen. Vrede Wegen noemt 
concrete maatregelen van overheidsbe
leid: De overheden dienen bijvoorbeeld 
via het CVSE-proces de mogelijkheden te 
scheppen, waardoor particuliere organi
saties als kerken, vredesbewegingen, 
mensenrechtenorganisaties, bedrijven 
contacten kunnen aangaan met hun 
evenknieen in Oost-Europa.13 

Vooruitgang op het gebied van wapen
beheersing kan dan ook niet worden los
gemaakt van vooruitgang op het terrein 
van de mensenrechten. Schuivende Pa
nelen noemt dit niet, hoewel hier een sleu
telvoorwaarde ligt voor een kernwapenvrij 
Europa. Vrede Wegen gaat hierin het 
verst, omdat het het vredes- en vetltg
hetdsbeleid uitdrukkelijk in dienst stelt van 
het dichterbiJ brengen van een rechtvaar
diger vrede. Respect voor de mensen
rechten maakt daar essentieel onderdeel 
van uit. 

Conclusie 
De Sowjet U nie en de Verenigde Staten 
hebben hun onverzoenlijke houding je
gens elkander ingeruild voor samenwer
ktng en dialoog. Die nieuwe verhouding 
leidt ertoe dat beiden aan het militaire ele-
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ment, en met name aan het kernwapen, 
een steeds minder grote rol toekennen. 
Op lange termijn voorzien beide super
machten zelfs een fundamenteel andere 
rol voor nucleaire systemen (SOl, conven
tionele verdediging). Hoe die rol er op de 
lange termijn uit gaat zien is nog ongewis. 
In de betrekkingen tussen Oost en West 
gaat het echter niet aileen om wapens, 
maar vooral om verschillen in opvatting 
over de mensenrechten. Die mensenrech
ten en daarmee het CVSE-proces zullen in 
toenemende mate de aandacht van de 
politiek vragen. Thans moet, nu over het 
veiligheidsbeleid meer consensus moge
lijk is, aan de mensenrechten de inspan
ningen worden gewijd die hen toekomen. 
Uit Liberaal Bestek blijkt wat dat betreft 
weinig creativiteit en inhoudelijke inbreng. 
Vrede Wegen biedt meer concrete ideeen. 
Maar de aanpak die gevraagd wordt eist 
een visie op de langere termijn, waarin sa
menwerking en dialoog tussen Oost en 
West centraal staan. Van zo'n visie geven 
Schuivende Panelen en Vrede Wegen 
blijk. Liberaal Bestek gaat voorbij aan de 
openingen die geboden worden in de ont
wikkelingen in de internationa!e politiek. 
Tussen CDA en PvdA zou daarom een 
dialoog tot stand moeten komen die een 
positieve combinatie oplevert van ge
meenschappelijke veiligheid en respect 
voor de mensenrechten. Met het oog op 
de gewenste binnenlandse consensus 
over de buitenlandse politiek zou van de 
VVD een sterkere inbreng verwacht moe
ten worden. 

13 Vrede Wegen. 94 
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