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door prof. mr. P .J. Teunissen 

Prof. mr. ·P.J. Teunissen is bijzonder hoogleraar in de 
sociologie van de internationale betrekkingen aan de 
R. U. te Groningen; hij is o.m. lid van de sectie 
lnternationale Zaken van de Raad van Kerken in 
Nederland. 

Europese Veiligheid in de tweede 
helft van de jaren '80 

De crisis van de afgelopen jaren tussen Oost en West en binnen het Atlantisch 
bondgenootschap heeft in West-Europa een behoefte opgeroepen naar een meer 
eigen Westeuropees veiligheidsbeleid. Met name president Mitterrand van Frankrijk, 
de Europese Christen-Democraten en de Conservatieven willen West-Europa meer 
gewicht binnen deNA YO geven. Anderen. met name in socialistische kring. denken 
meer in de richting van een 'deelgenootschap in veiligheid' met de Oostelijkc Ianden. 
dan wei aan een machtspolitieke neutralisatie van Europa als voorwaarde voor een 
hereniging van Oost- en West-Europa. 

Onderstaande analyse tracht na te gaan 
in hoeverre er reele perspectieven voor 
een ander veiligheidsbeleid voor West
Europa zijn. Uitgangspunt is de vraag. in 
hoeverre de crisis nog zal aanhouden. 
Om deze vraag te beantwoorden moeten 
wij haar in een historisch perspectief 
plaatsen. 

Sinds de oktober-revolutie van 1917 is de 
verhouding tussen de Westelijke wereld 
en de Sowjet-Unie tweeslachtig geweest. 
Aanvankelijk probeerde het Westen die 
revolutie ongedaan te maken. Daarna 
kwam er een bereidheid tot economische 
samenwerking. Tijdens de Tweede We
reldoorlog kwamen een militaire en ten 
dele ook een politieke samenwerking tot 
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stand. Na de oorlog werd a! spoed1g weer 
duidelijk dat beide zijden eigenlijk zeer 
tegengestelde opvattingen en belangen 
hadden. Wederzijds was er vrees dat de 
andere zijde de chaotische verhoudingen 
van na de oorlog zou gebruiken om zijn 
gebied en invloedssferen uit te breiden; 
de toenmalige situatie had wei iets ge
meen met die van de afgelopen jaren. Er 
ontstonden conflicten om Iran. Duits
land. Griekenland, Korea, enz .. Het 
werd koude oorlog en soms hcte. 
Beslissend voor de na-oorlogse verhou
dingen was, dat de VS de voornaamste 
wereldmacht waren. in strategisch en 
economisch opzicht superieur aan heel de 
communistische wereld. De Amerikaan
se economic was de basis van de wereld-
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economic en van het herstel van West
Europa. De Amerikaanse macht was de 
voornaamste basis van de volkenrechts
ordening van na 1945. Amerika speelde 
een belangrijke rol bij de dekolonisatie 
en had de Ieiding in de Verenigde Naties. 
Deze situatie is geleidelijk maar grondig 
veranderd. De Ianden van de Derde We
reid wilden na het verkrijgen van de on
afhankelijkheid een eigen weg in de we
reldpolitiek gaan en zich tot eenzelfde 
niveau als de gelndustrialiseerde Ianden 
opwerken. Interne en externe factoren 
hebben dit streven echter aanzienlijk be
moeilijkt. De Derde Wereld is overwe
gend zwak en verdeeld gebleven. Dit 
heeft vee! frustraties en spanningen opge· 
roepen in de internationale organisaties 
(VN, UNCTAD, UNESCO) en in het 
bijzonder tussen de Ianden van de Derde 
Wereld en de VS als belangrijkste Weste
lijke macht. 
De Sowjet-Unie heeft vanaf de jaren '50 
een verhouding van strategische gelijk
heid tot de VS opgebouwd. Steeds meer 
wilde zij haar macht in aile delen van de 
wereld doen gevoelen. 
De Cuba-crisis toonde de noodzaak van 
matiging aan en werd gevolgd door ant
spanning. In 1969 begonnen de SALT
besprekingen, met het doe! de strategi
sche bewapeningswedloop tussen beide 
supermachten in te dammen en zo moge
lijk tot ontwapening te komen, op basis 
van gelijkheid. Vooral van Amerikaanse 
zijde werd er naar gestreefd dit te doen in 
een kader van gemeenschappelijke ge
dragsregels voor beide Ianden. In mei 
1972 kwam bij SALT I een beginselver
klaring tot stand waarin beide zijden de 
gedachte van vreedzame coexistentie on
derschreven; zij zouden afzien van het 
behalen van eenzijdig voordeel en van 
riskante politick. Een akkoord van 22 
juni 1973 voorzag in urgente consultaties 
tussen VS en Sowjet-Unie bij dreigend 
gevaar van een atoomoorlog. 
Het leek alsof nu een 'deelgenootschap 
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voor de veiligheid' tussen VS en Sowjct
Unie in opbouw was, maar de werkelijk
heid was ingewikkelder. Het ging de VS 
er niet aileen om de kans op een kernoor
log in te perken, maar oak meer direct de 
Russische militaire en politieke macht. 
Tegelijk voerde de Amerikaanse rege
ring een meer rivaliserende politick door 
het uitspelen van de China-kaart (bezoek 
Nixon aan Peking) en het terugdringen 
van de Russischc invloed uit het Midden
Oosten (Kissinger; akkoorden van Camp 
David). 
De Sowjet-leiders wilden vooral de Ame
rikaanse bewapening beperken en een 
tegenwicht vinden tegen de Chinese drei
ging. Voor het overige waren zij er van 
overtuigd dat de algehele krachtsverhou
ding (de zgn. correlation of forces) zich 
ten gunste van het socialisme zou blijven 
ontwikkelen. De Sowjet-Unie kon haar 
invloed uitbreiden in Indo-China en Afri
ka. Zij wilde door regionale veiligheids
systemen- o.m. voor Europa, het Mid
den-Oosten en Zuid-Oost Azie- haar 
invloed op de totale periferie van het 
Euraziatisch Continent versterken. 
De VS en de Sowjet-Unie hadden slechts 
beperkte gemeenschappelijke belangen. 
Niettemin bereikten zij resultaten. De 
akkoorden van SALT I, het ontwerp
verdrag van SALT II, de overeenkom
sten over Duitsland en Berlijn, de slotac
te van Helsinki. Vooral in Europa had de 
ontspanningspolitiek resultaat, omdat zij 
steun kreeg van de open bare mening in 
Oost- en West-Europa. Bovendien vorm
den de Bondsrepubliek en de EG met 
hun toenmalige economische kracht aan
trekkelijke onderhandelingspartners 
voor de Oostelijke Ianden. 

Crisis 
Tegen het eind van de jaren '70 hoopten 
de problemen zich echter open zij leid
den eind 1979 snel tot een crisis: het 
optreden van de Sowjet-Unie in Afgha
nistan; de revolutie in Iran en de gijze-
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lingsaffaire; het moderniseringsbesluit 
van deNA YO als antwoord op de mili
taire opbouw van het Warschau-pact (SS-
20, luchtafweer); de niet-ratificatie van 
SALT II; de spanningen in Joegoslavie 
na de dood van Tito; de omwentelingen 
in Polen midden 1980. Aan Westelijke 
zijde werd gesproken van een 'crisisboog· 
reikend van.Europa tot in Azie. Zowel 
Amerika als de Sowjet-Unie reageerden 
heftig. In de YS kwam onder Ieiding van 
Reagan een beweging op gang om de 
oude machtspositie van de YS te herstel
len. door een liberalisering van de econo
mic en herbewapening. Het wapenbe
heersingsoverleg werd opgeschort. Maar 
a! spoedig bleek dat Reagan de kracht 
van Amerika had overschat. De defen
siepolitiek leidde tot een begrotingste
kort dat rampzalig was voor de YS en de 
wereldeconomie. Er ontstonden heftige 
spanningen binnen de NAYO. De wereld 
was in een veelvoudige crisis terecht ge
komen: 
- een politieke crisis tussen Oost en 

West. in het bijzonder tussen Amerika 
en de Sowjet-Unie; 

- een crisis in het wapenbeheersingso
verleg; 

- een crisis in de wereldeconomie; 
- een crisis in de internationale organisa-

ties, met name in de YN; 
- een crisis in NA YO en Warschau-pact. 
De crisis in het Sowjet-systeem was voor 
Reagan reden te spreken over de spoedi
ge ineenstorting van het communisme. 
Hij zag dit als een bevestiging van de 
juistheid van de democratische waarden 
en meende dat liberaliseringen in de 
communistische wereld onvermijdelijk 
waren. Maar de Sowjets zagen de crisis in 
het Westen. de Amerikaanse bewape
ningsinspanningen en de problemen van 
de ontwikkelingslanden als een bevesti
ging van de juistheid van de marxistische 
analyse. Beide zijden verkeerden in grote 
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problemen, maar meenden wei het recept 
te hebben voor verbeteringen bij de an
der. De verleiding was groot- soms te 
groot- om eigen zwaktes af te reageren 
op de zwaktes van de tegenparti j. 

Het dieptepunt van de crisis lijkt inmid
dels gepasseerd. De voorstellen van pre
sident Reagan van eind 1983 voor een 
'strategic build down' betekenen een aan
zienlijke matiging ten opzichte van zijn 
eerdere wapenbeheersingsvoorstellen. 
Yolgens de jongste voorstellen mogen 
beide supermachten hun strategische 
kernbewapening wei moderniseren. maar 
onder de voorwaarde dat zij hun arsena
len tegelijk beperken. Yoor elke nieuwe 
atoomkop moet een grater aantal be
staande worden weggenomen. Dever
minderingen mogen in belangrijke mate 
naar eigen inzicht worden doorgevoerd, 
maar het accent ligt wei op een verschui
ving naar de kernwapens ter zee, d.w.z. 
meer nadruk op vergeldingscapaciteit 
dan op offensief bruikbare capaciteiten. 
De build down voorstellen houden een 
bevestiging in van de resultaten van 
SALT II en bieden een kader voor wat 
destijds 'SALT III' werd genoemd in zo
verre zij beogen het aantal kernladingen 
per raket. het zgn. MIRY en, te beper
ken. De voorstellen zijn uitgewerkt op 
initiatief van de senatoren Cohen (Rep.) 
en Nunn (Dem.). 1

) 

In de YS. de Pacific en de Bondsrepu
bliek is sprake van een herstel van de 
industriele produktie. Dit beperkt de 
maatschappelijke en politieke instabili
teit in de Westelijke wereld. 
DeNA YO en het Warschau-pact hebben 
hun meest acute crisisproblemen onder 
controle. DeNA YO heeft het moderni
seringsbesluit door kunnen zetten; presi
dent Reagan heeft van het Congres goed
keuring gekregen voor de opstelling van 
100 MX-raketten als tegenwicht tegen de 

1) Alton rrve. Strategic Build-Down: A ('omext(or Restraint, in: Foreign Affairs. Wtmcr 1 'JS3/1'1R~. pp. 2'13 

tim 317. 
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Russische SS-1 Ken SS-19. De invloed 
van de vredes- en antikernwapenbewe
gingen in het Westen is weggeebd. 
Zowel de Amerikaanse regering als de 
Sowjet-leiders zijn er van overtuigd ge
raakt dat de crisis van de afgelopen jaren 
gevaarlijk was en dat matiging nodig is. 
In augustus 19K3 hebben zij overeen
stemming bereikt over een verbetering 
van de communicatielijnen tussen Wash
ington en Moskou. ter voorkoming van 
oorlog. De Sowjet-Unie heeft ingestemd 
met controle door het Weense Atoombu
reau op haar civiele kernenergie. ter ver
sterking van het non-proliferatieregime. 
De Westelijke kernwapenlanden hadden 
reeds met een dergelijke controle inge
stemd. Aileen door gemeenschappelijk 
handelen kunnen Oost en West iets doen 
ter beperking van de proliferatieproble
men in het Midden-Oosten en Zuid
Azie. 
De Sowjetleiders verkeren niet meer in 
de positie dat zij betrekkelijk eenzijdig 
kritiek uit kunnen oefenen op de VS. 
Zwart Zuidelijk Afrika heeft vee! nega
tieve ervaringen opgedaan met de Russi
sche en Cubaanse hulp en richt zich weer 
naar het Westen. In Afghanistan esca
leert de gewapende strijd. Daarentegen 
heeft Reagan de banden tussen de VS en 
de Chinese Volksrepubliek nauwer kun
nen aanhalen. 

Vooruitzichten 
De crisis is echter nog geenszins 
overwonnen: er blijven nog moeilijke 
problemen. ook op tangere termijn. Het 
regime van SALT II kan na 1985- val
gens het ontwerpverdrag het jaar van 
mogelijke verdragsbeeindiging -erode
ren. De VS hebben de Sowjet-Unie be
schuldigd van schending van SALT door 
het bezit van teveel afweerradars en van 
operationele ruimtewapens. alsmede 
door het verborgen houden van de codes 
van signalen aan testraketten. Amerika 
heeft nog steeds minder strategische ra-
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ketten dan volgens SALT II is toege
staan. de Sowjet-Unie heeft er meer. 
waarbij zieh zich er op beroept dat SALT 
II niet is geratificeerd. 
De Amerikaanse regering heeft nu aan
gekondigd dat zij na 19K5 mogelijk het 
bij SALT II vastgestelde plafond van 
1200 voor de meerkoppige raketten zal 
overschrijden. afhankelijk van de inter
nationale situatie. Uitbouw van de vloot 
kan het aantal Amerikaanse meerkoppi
ge kernraketten dan brengen op 1214. 
De Amerikaanse voorstellen voor een 
strategic build down zijn nog niet door de 
Sowjet-leiders aanvaard. Een factor is 
dat de Russen Reagan niet willen helpcn 
herkozen te worden. Minstens zo belang
rijk is dat ook thans nog de vraag open 
blijft. op welke basis de VS en de Sowjet
Unie een machtsevenwicht vast moeten 
leggen. Moeten zij naar een strikt bilate
raal evenwicht streven. dan wei naar een 
evenwicht waarin de Sowjet-Unie com
pensaties krijgt voor de kernwapens van 
Engeland. Frankrijk. China. enz .. en 
voor regionale verschillen zoals de aan
wezigheid van de VS in West-Europa. 
Dit probleem is zo oud als SALT zelf en 
kan in feite aileen door eompromissen 
worden geregeld. waarbij beide super
machten een voldoende hoog niveau aan 
kernbewapening mogen houden. En de 
kleinere kernmachten moeten dan bereid 
zijn ook plafonds te aanvaarden. Ook in 
deze kwestie bten de build down voor
stellen overigens meer ruimte voor flexi
biliteit dan de vroegere Amerikaanse 
SALT II- en START-plannen. 

De wed loop in de ruimte gaat door. tot
dat de VS en de Sowjet-Unie het vol
doende eens kunnen worden over een 
alomvattend regime voor de strategisehe 
kcrnwapens. Oat zal echter niet op korte 
termijn het geval zijn. niet onder Reagan. 
noch onder een eventuele opvolger. 
Eigenlijk willen zowel de VS als de Sow
jet-Unie enige middelen voor ruimte-af-
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weer ter beschikking hehben: om hun 
politieke-besluitvormingscentra te be
schermen, als bescherming tegen heperk
te nucleaire 'incidenten' en om de kans 
op algehele uitschakeling te bepcrkcn. 
Bovendien willen beide zijden de ruimtc 
exploreren voor industriele en weten
schappelijke doeleinden. Omstreeks de 
eeuwwisseling willen zij grate eenheden 
voor duurzaam menselijk verhlijf in de 
ruimte gerealiseerd hebben. Bij dit alles 
komt onvermijdelijk militair bruikbare 
technologic ter beschikking. 

Ondanks de tendensen naar herstel van 
de industriele produktie blijft het gevaar 
van een financiele crisis. De VS zijn het 
grootste dehiteurland geworden. De vas
te staatsschuld heeft er de 1000 miljard 
dollar a! ruim overschreden. Daarnaast 
staan nog de lopende verplichtingen aan 
het buitenland. De gezamenlijke externe 
schuld van de ontwikkelingslanden be
draagt ruim 700 miljard dollar. Het Inter
nationale Monetaire Fonds is nu tot zijn 
uiterste capaciteiten belast. President 
Reagan durft zijn begrotingsbeleid te 
voeren vanwege de industriele en techno
logische kracht van Amerika, maar hij 
neemt nog steeds zware risico's. De te
korten op de Amerikaanse handelsbalans 
houden aan en dit kan tot meer protectio
nisme leiden. Dat zou de monetaire crisis 
kunnen ontketenen. 
De economiscne wereldcrisis en de rivali-
teit tussen de VS en de Sowjet-Unie heb
ben in de hand gewerkt dat de vraagstuk
ken van armoede en gewapend geweld in 
de Derde Wereld vee! moeilijker gewor
den zijn. In El Salvador wordt nu een 
haast uitzichtsloze strijd gevoerd, die ook 
naar de mening van Amerikaanse advi
seurs nog wei tien tot twintig jaar kan 
duren. De Sowjets hebben zich vastge
werkt in Afghanistan. De strijd tussen 
Irak en Iran houdt aan. Zij is riskant voor 
Europa omdat zij vrij snel kan escaleren 
tot een conflict tussen VS en Sowjet-
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Unie, als de Straat van Hormuz gehlok
keerd zou raken. 

Zowel de Atlantische alliantie als het 
Warschau-pact staan voor het probleem 
hoe de interne verhoudingen voor de toe
komst te regelen. Aan beide zijden heeft 
zich in het bewustzijn van de mensen een 
zekere 'europe.isering van Europa' vol
trokken. De Oostelijke Ianden willen 
meer ruimte voor eigen beleid en maat
schappelijke hervormingen. West-Euro
pa en de VS zijn zich gaan onderscheiden 
als varianten van democratic; de eerste 
meer geneigd tot een gemengde volks
huishouding, de tweede meer gericht op 
vrij ondernemerschap en behoud van de 
internationale machtspositie. Aan beide 
zijden in Europa is de bloksolidariteit 
beperkt door angst voor de bewapening 
en scepsis tegenover de supermachten. 
Als gevolg van de ontwikkeling van de 
communicatiemedia, van handeL van we
tenschappelijke en andere uitwisselingen 
zijn de scheidslijnen tussen de communis
tische en de niet-communistische wereld 
minder scherp geworden. Er zijn proces
sen van wederzijdse be"invloeding op 
gang gekomen die niet meer kunnen wor
den teruggedraaid. In Oost-Europa zijn 
sterke gevoelens van historische verbon
denheid met het Westen herleefd, en 
vooral aan Westeuropese zijde leeft de 
wens daarop positief te reageren. Dit 
roept in beide allianties interne spannin
gen op. 

Wereldpolitieke rivaliteit 
Tegen deze achtergronden moet de we
reldpolitieke rivaliteit tussen beide super
machten gezien worden. Deze concen
treert zich momenteel vooral op Centraal 
Amerika en op de periferie van het Eura
ziatisch continent. Deze laatste omvat 
West-Europa, het Midden-Oosten, Zuid
Azie, China en Indo-China en het Ooste
lijk dee! van de Pacific, met inbegrip van 
Japan. Deze periferie, die voor de Sow-
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jets het gebicd direct voor hun grenzen is 
en die zij dus als invloedssfeer zien. om
vat reeds meer dan de helft van de we
reldbevolking en zal in de toekomst zeker 
de helft van de wereldeconomie uit
maken. 
Hier zijn we dan weer bij het uitgangs
punt terug. Een duidelijke wereldhege
monie heeft momenteel noch de VS, 
noch de Sowjet-Unie. Over een deelge
nootschap voor de veiligheid hebben bei
de supermachten geen overeenstemming 
kunnen bereiken. Daarom zijn zij niet 
aileen ideologisch. maar vooral ook 
machtspolitiek in een scherpe rivaliteits
verhouding gekomen. De crisis van de 
afgelopen jaren is daar ten dele een ge
volg van. ten dele heeft deze crisis zelf de 
rivaliteiten verscherpt. 
Voor de Sowjecs is deze situatie overi
gens niet gehcel onverwachts ontstaan, at 
zijn zij misschien wei verrast geweest 
door de ernst van de crisis. Tijdens het 
24e en het 25e partijcongres van de Com
munistische Partij van de Sowjet-Unie 
( 197 L 1975) waren de Russische aanspra
ken op een wereldrol ten behoeve van 
ontwapening en de vooruitgang opnieuw 
vastgelegd. In 1976 schreef de Russische 
auteur Nikolai Lebedev het boek 'Een 
nieuwe fase in de internationale betrek
kingen'. Daarin zette hij uiteen dat het 
kapitalisme in een crisis verkeerde als 
gevolg van spanningen tussen West-Eu
ropa en de VS en tussen de Westelijke 
kapitalistische Ianden en de ontwikke
lingslanden. De Sowjet-Unie, nu op gelij
ke voet met de VS gekomen, zou moeten 
ijveren om wapenbeheersing tot stand te 
brengen ter voorkoming van een wereld
oorlog en zich moeten inzetten voor een 
herziening van de internationale verhou
dingen en sociale vooruitgang. 2

). In 1981 
preciseerde Henry Trofimenko deze ge
dachten met het oog op de competitie 
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tussen de YS en de Sowjet-Unie ten aan
zien van de Derde Wereld. Trofimenko 
erkende wei beperkingen van de Russi
sche macht, maar wees elke gedachte van 
een verde ling van de wereld in invloeds
sferen af. Overal waar zich tegenstellin
gen tussen imperialisme en anti-imperia
lisme zouden voordocn zou de Sowjet
Unie aan de zijde van het anti-imperialis
me staan. \ 
Beide supermachten zijn in de verleiding 
gekomen met aile middelen te rivalise
ren: met hun economisch en wetenschap
pelijk potentieel, hun militaire sterkte. 
hun bondgenoten; in laatste instantie 
gaat het om een wedijver om de kracht 
en vitaliteit van hun politieke systeem. 
Bcide zijden hebben daarbij misrekenin
gen gemaakt. De Amerikaanse regering 
he eft de irreele hoop gekoesterd dat zi j 
de Sowjets door herbewapening en eco
nomische boycots op de knieen zou krij
gen. Maar de Sowjets zijn juist door hun 
gecentraliseerde politieke systeem in 
staat enorme druk van buiten te weer
staan. De Sowjet-Unie beschikt in princi
pe over zeer grote bronnen. Bovendien is 
een lek in boycots snel gevonden of ge
maakt. 
De Sowjet-leiding heeft zich verkeken op 
de kracht en dynamiek van de VS. Ame
rika kan op korte termijn zwak en ver
deeld zijn, op lange termijn is het sterk. 
Meer dan de Europese samenlevingen 
kenmerkt het zich door pluriformiteit en 
een botsing van krachten. Revoluties als 
in Europa, door een geconcentreerde 
greep naar de macht, door een partij of 
politieke groepering. zijn er nauwelijks 
denkbaar. De verspreiding van macht, 
techniek en wetenschappelijke kennis 
maakt er een centraal geleide samenle
ving ondenkbaar. De YS zijn een land 
van technische revoluties en innovatie. 
De economic bevindt zich weer in een 

2) N. I. Lebedev. A New Stage in International Relatiom. Pergamon Press. Oxford. 1976. 197R. 
3) Henry Trofimcnko: The Third World and US-Soviet Competition: A Soviet View. in: Foreign Affairs. 

Summer 1lJRl. pp. 1021-1041. 
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opwaartse lijn: het optimisme is hervon
den. Het is een blijk van realisme en van 
grote politieke betekenis dat de nieuwe 
Russische partijleider Tsjernenko in zijn 
rapport aan de partij. van eind april j .I.. 
heeft benadrukt dat ondanks de huidige 
crisis de kracht van het kapitalisme nog 
lang niet is uitgeput. 
Het eigenlijke probleem op lange ter
mijn. hoe de wedijver tussen de VS en de 
Sowjet-Unie in vreedzamer banen te lei
den. is hiermee echter nog niet opgelost 
en een oplossing ligt stellig nog niet bin
nen bereik. Het ontbreekt aan gemeen
schappelijke concepties voor d~ wereld
politieke verhoudingen. En het principe 
van vreedzame coexistentie is ontoerei
kend zolang het beperkt blijft tot het 
terrein van de wapenbeheersing en het 
strikte voorkomen van oorlog tussen sta
ten. Ook de wedijver tussen de politieke 
systemen moet worden beperkt. naar ge
meenschappelijke regels van mensen
rechten. Voor de Westelijke Ianden is 
een dergelijke benadering aanvaardbaar. 
zij het niet altijd zonder pijn en moeite. 
Voor de Sowjets. met hun machtsmono
polie van de partij. is het ten hoogste 
marginaal het geval. 
Van de supermachten aileen kunnen de 
oplossingen dus niet komen. Dit is een 
reden te meer. waarom West-Europa en 
de Ianden van de Derde Wereld er toe bij 
moeten dragen om de oorzaken van in
stabiliteit in de internationale verhoudin
gen weg te nemen. 

Europa 
Uit bezorgdheid over de internationale 
situatie hebben de Ianden van Oost- en 
West-Europa aangedrongen op voortzet
ting van het Oost-Westoverleg. met name 
het veiligheidsoverleg te Stockholm en 
het overleg over troepenreducties te We
nen. De Amerikaanse regering heeft hier 
aan meegewerkt om de Europeanen te 
gerieven. maar zonder grote verwachtin
gen. Amerika is teleurgesteld over de 
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psychologische scheuren in deNA YO en 
richt zich op de Pacific en China. 
De Sowjet-Unie heeft het overleg te 
Stockholm gebruikt om de VS te bekriti
seren. hoewel zij zelf voortdurend de 
Zweedse territoriale wateren had ge
schonden. De Sowjet-leiders mikten op 
het totstandbrengen van een netwerk van 
overeenkomsten met West-Europa over 
het niet-inzetten van kernwapens. uit
breiding van de handel. enz. om de West
Europeanen ervan te overtuigen dat hun 
belangen meer liggen bij samenwerking 
met het Oosten dan bij orthodoxe trouw 
aan deNA VO. Het is wei de vraag in 
hoeverre dit zo blijft. want de Sowjets 
hebben ook onderkend dat het Oost
West-overleg door de Oosteuropese Ian
den in vergaande mate gebruikt is als een 
middel om meer vrijheid voor eigen be
leid en contacten met het Westen te 
krijgen. 
Van groot belang is. of de aanstaande 
topconferentie van de COMECON tot 
een verharding van de blokdiscipline gaat 
leiden. Zoja. dan worden ook de moge
lijkheden van West-Europa voor een 
eigen Europees veiligheidsbeleid be
perkt. Een andere vraag betreft de tech
nologische wedloop tussen de vs en de 
Sowjet-Unie. Komt deze niet tot rust. 
dan wordt de betekenis van wapenbe
heersingsoverleg voor het Europese ge
bied sterk gereduceerd. Beide super
machten blijven dan nieuwe wapens ont
wikkelen en deze zullen ook hun intrede 
in Europa doen. hetzij het eerst aan NA
VO-zijde. hetzij het eerst aan Russische 
zijde waarbij deNA YO antwoordt. 
Vervolgens is er de kwestie van het eigen 
industrialisatie- en technologiebeleid van 
de Gemeenschap. Wanneer West-Euro
pa er niet spoedig in slaagt een eigen 
beleid op deze terreinen te ontwikkelen. 
zullen de grotere Westeuropese bedrij
ven aansluiting zoe ken bij of opgekocht 
worden door Amerikaanse of J apanse 
bedrijven. Vooral een aansluiting op de 
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VS zal gcvolgen hcooen voor de Oost
West-verhoudingen in Europa. De Ame
rikaanse regcring wil namelijk niet aileen 
de export van direct militair bruikbare 
technologic naar de Oostelijke Ianden 
verbiedcn. maar ook de export van tech
nologic die militair bruikbaar kan zijn. 
West-Europa heeft in de afgelopen jaren 
de grootste moeite gehad de internatio
nale ontwikkelingen bij te houden. In 
december l 973 verklaarde de Europese 
Raad te Kopcnhagen vastberaden dat het 
de identiteit van de Europese Gemeen
schap was bij te dragen tot de stabiliteit 
en mecr gelijkhcid en rechtvaardigheid in 
de intcrnationale verhoudingen. In het 
recente ontwerp-verdrag voor een Euro
pesc U nie wordt dit in wat andere be
woordingen herhaald: de Unie moet 
diencn ter bevordcring van de internatio
nale vciligheid en van de harmonieuze en 
rechtvaardige ontwikkeling van aile 
volkcn. -1). Hct zijn vrij loze bewoordin
gen zolang de middelen ontbreken om ze 
waar te maken. De recente topconferen
tics van de Gemeenschap hebben moeten 
diencn om een uiteenvallen van de Ge
mccnschap te voorkomen en zelfs dat 
bcpcrkte doel is nog niet veilig gesteld. 
Mcer cenheid van West-Europa is dus 
nodig. En deze kan niet tot stand komen 
zonder ecnheid op de gebieden van vei
lighcid en defensie. Want daar hebben 
eigcnlijk steeds de belangrijkste obsta
kcls gclegen. De vraag blijft echter, in 
hoevcrre die eenheid meer ruimte schept 
voor cen veiligheidsbeleid dat afwijkt van 
dat van de VS. 
Wanncer de Ianden van de Gemeenschap 
de cigen veiligheidsbelangen van West
Europa gaan definieren en met een stem 
in deNA VO-Raad gaan spreken, zoals 
op ll april j.l. door het Europese Parle
ment op voorstel van de christen-demo
cratcn gcvraagd, dan zullen zij ontdek
kcn dat het wat deNA YO betreft voorlo-
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pig in de eerste plaats gaat om het realise
ren van doelstellingen die allang in het 
kader van het bondgenootschap verwer
kelijkt hadden moeten worden: de ver
sterking van de conventionele kracht van 
deNA YO: het verwerven van een even
redig aandeel in de militaire produktie. 
o.m. door het poolen van research en 
produktiecapaciteit: het stroomlijnen van 
de infrastructuur van het bondgenoot
schap; het bereiken van eensgezindheid 
over de kernwapens en de nucleaire wa
penbeheersing, met inbegrip van een be
leid ten aanzien van de kernwapens van 
Engeland en Frankrijk. Vooral het laat
ste zal eerst op tangere termijn aan de 
orde kunnen komen, waarbij ook de 
commando-structuur van het bondgc
nootschap ter sprake kan komen. Het 
lijkt vooralsnog onwaarschijnlijk dat de 
Westeuropese regeringen concluderen 
dat SACEUR een Westeuropese gene
raal zou moeten zijn, waarbij een Ameri
kaan secretaris-generaal van het bondge
nootschap zou moeten worden. 
Wat de bredere veiligheidspolitieke be
langen betreft liggen de verschillen voor
al op de volgende terreinen: het open
houden en ontwikkelen van de betrek
kingen met Oost-Europa en de diploma
tie ten opzichte van de Sowjet-Unie: min
der kruistochtmentaliteit en meer begrip 
voor de geschiedenis en het levensritme 
van de Sowjet-Unie; meer bereidheid tot 
pragmatische samenwerking; meer be
reidheid tot deelmaatregelen op het ge
bied van de wapenbeheersing. Hoe inten
siever de rivaliteit tussen de VS en de 
Sowjet-Unie is, des te meer acht de Sow
jet-Unie zich genoodzaakt haar militaire 
en politieke macht te ontvouwen. De !an
den van de periferie van het Euraziatisch 
continent hebben daar minder behoefte 
aan. Schrijver dezes wil de veronderstel
ling wagen dat de recente Chinese cis aan 
Reagan, tijdens zijn bezoek aan Peking, 

4) Zie: Europccs Parlcmcnt. Untwerp van Verdrag tot oprichting \'WI di' t-uropesc Unic, fehruari I<JK4. art. 
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zicn te matigen in zijn toon tegenover de 
Sowjet-Unie. mede op Westeuropees 
verzoek tot stand is gekomen. China en 
de EG voeren momenteel politieke con
sultaties. 
Een Wcsteuropees belang is ook het ma
tigen van de Amerikaans-Russische riva
liteit in de l)erde Wereld. Aileen een 
sterkere Gemeenschap kan de middelen 
en invlocd aanwenden die daartoe nodig 
zijn. Maar dan nog moet bedacht worden 
dat instellingen als het IMF en de We
reldbank een ervaring en middelen heb
ben opgebouwd die niet gemakkclijk te 
evenaren ZIJn. 
Er zijn cchter ook grenzen aan een West
europecs veiligheidsbeleid. Afkoersen op 
een machtspolitieke neutralisatie van Eu
ropa. om een hereniging van Oost- en 
West-Europa mogelijk te maken. is niet 
realistisch. Een herenigd Europa of pan
Europa zou in economisch opzicht een 
grote mogendheid zijn. Zonder Ameri
kaanse bescherming zoe deze een protec
toraat van de Sowjet-Unie worden, gelet 
op de regionale Russische overmacht, 
ook maritiem. De VS zullen het niet zo 
ver Iaten komen; Frankrijk en Engeland 
zullen zich er eveneens tegen verzetten. 
Een Europees 'deelgenootschap in veilig
heid', zoals gesuggereerd in het Palme
rapport. is een achterhaalde gedachte. 
Het rapport dateert van v66r de opstel
ling van de INF-wapens in Europa. als 
antwoord op de Russische militaire op
bouw. Het rapport staat ook op gespan
nen voet met de schendingen van de 
Zweedse territoriale wateren door de 
Sowjet-Unie. Bovendien is er vee! te vee! 
onzeker in de betrekkingen tussen Oost 
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en West dan dat West-Europa zich op het 
doe! van een deelgenootschap zou kun
nen vastleggen. Als de wereldwijde com
petitie tussen VS en Sowjet-Unie voort
gaaL zal dat onvermijdelijk gevolgen 
hebben voor Europa. Een deelgenoot
schap in veiligheid met de Sowjet-Unic 
zou dan zeker onmogelijk zijn, want niets 
minder dan het einde van de NAVO. En 
een deelgenootschap met aileen Oost
Europa zou West-Europa voorgoed mili
tair inferieur ten opzichte van de Sowjet
Unie houden. terwijl het voor de Sowjet
Unie om politieke redenen onaanvaard
baar zou kunnen zijn. 
Overwegingen als deze brengen ons terug 
naar de logica van de brief van de oud
CDA-bewindslieden aan de Tweede-Ka
merfractie van het CDA: wapenbeheer
sing in de substantiele zin van het woord 
kan aileen tot stand komen door akkoor
den tussen de grate mogendheden. Het 
beleid van Nederland en West-Europa 
moet er op gericht zijn dergelijke ak
koorden tot stand te helpen brengen. Dat 
kan aileen door een politick die geen 
misverstand laat omtrent de loyaliteit ten 
opzichte van de alliantie waartoe men 
behoort en di~ tegelijk uit is op stabiliteit 
en matiging. Voor Nederland betekent 
dat nog steeds dat het ook bereid is mede 
te werken aan het NA VO-plaatsingsbe
sluit, dat het te Montebello opnieuw 
heeft onderschreven. 


