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H. N. SCHAPER 

De (on) veiligheid van Europa 

Zo'n zestig jaar geleden beschreef de Italiaanse 
marxist Gramsci de situatie in zijn land met de 
woorden 'Het oude is stervende en het nieuwe 
kan niet geboren worden'. Wie de discussie over 
de Europese veiligheid, die op het ogenblik weer 
hoog oploopt, volgt, wordt door hetzelfde gevoel 
bekropen. De ene politieke redevoering volgt het 
andere krantenartikel op om te pleiten voor dras
tische veranderingen in het huidige Europese vei
ligheidssysteem. Ook bij de aanstaande Europese 
verkiezingen lijkt dit punt een belangrijke rol t.e 
gaan spelen. Tot concrete voorstellen, die zowel 
vergaand zijn als kans hebben op verwezenlij
king, is het echter nog niet gekomen. Waar zou 
dat aan liggen? 

Zeker voor een partij als 0'66, die als één van 
de eersten sprak over de noodzaak van Europese 
veiligheidssamenwerking, is het zaak op die vraag 
in te gaan. 

De discussie over het huidige veiligheidssys
teem in Europa is zo oud als dat systeem zelve. 

In 1947 reeds stelde de bekende Amerikaanse 
commentator Lippmann dat de enige manier om 
de Sovjet-troepen uit Oost-Europa te krijgen een 
terugtrekking van de Amerikaanse troepen uit 
West-Europa is, een stelling die later door per
sonen als George Kennan ondersteund is. In Eu
ropa zelf verzetten zich velen tegen de dominante 
positie van de Verenigde Staten en de Sovjet
Unie. Rond 1960 leidde het aantreden van De 

Gaulle en de snelle wederopbouw van West-Eu
ropa tot een discussie over een ' tweepijler' -struc
tuur voor de NAVO (Kennedy). 

In de jaren zestig diende zich tevens een twee
de probleem aan, toen na het bereiken door de 
Sovjet-Unie van het vermogen de Verenigde Sta
ten met intercontinentale kernwapens te treffen, 
de twijfel rees aan de bereidheid van Washington 
om 'Boston te offeren voor West-Berlijn'. In eer
ste instantie werd hiervoor een oplossing gezocht 
middels de oprichting van een Multi Lateral 
Force (MLF), waardoo~ de Europese bondgeno
ten meer betrokken zouden worden bij de nu
cleaire bewapening, maar deze plannen liepen op 
niets uit. Het probleem van de 'koppeling' bleef 
onopgelost. 

West-Europa wordt sindsdien heen en weer ge
slingerd tussen twee tegengestelde gevoelens: 
enerzijds de vrees dat de betrokkenheid van de 
Verenigde Staten bij de veiligheid van West-Eu
ropa onvoldoende is verzekerd, anderzijds verzet 
tegen de uit die betrokkenheid voortvloeiende 
afhankelijkheid van de Verenigde Staten. 

In 1977 laaide de koppelingsdisc.ussie weer op, 
toen Bondskanselier Schmidt het probleem van 
de middellange afstandswapens aan de orde stel
de. Deze discussie viel samen met, en veroor
zaakte voor een deel, een sterke opleving van de 
onlustgevoelens in een aantal Westeuropese lan-
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den aangaande de voortgaande kernwapen wed

loop. Deze leidden ook tot pleidooien voor een 
nieuw Europees veiligheidssysteem, die op hun 
beurt weer gestimuleerd werden door de ontwik
kelingen in Polen. Daar voltrok zich de zoveelste 

uitbarsting van verzet tegen het politieke en eco
nomische systeem dat de Sovjet-Unie na 1945 
had opgelegd. 

Het begin van de jaren tach tig kenmerkte zich 
dus door een samenvallen van de twee kernpro
blemen van het huidige Europese veiligheidssys
teem: de bewapeningswedloop, die van Europa 
het zwaarst gemilitariseerde continent ter wereld 
gemaakt heeft, en het feit dat de meeste com
munistische regimes in Oost-Europa er niet in 
geslaagd zijn ook maar een begin van legitimiteit 
bij de eigen bevolking te verwerven. Deze twee 
problemen leiden tot spanningen, zowel tussen 
als binnen de beide blokken. 

Binnen de NAVO deed zich daarbij nog een 
derde, meer recent verschijnsel voor: de spannin
gen op politiek en economisch gebied tussen de 
Verenigde Staten en West-Europa, met name 
sinds het aantreden van de regering-Reagan. De
ze deed aan beide kanten van de oceaan het ge
voelen rijzen: kunnen we het niet zonder de an
der? 

Europa zonder kernwapens? 

De vraag is nu welke conclusie uit deze situatie 
getrokken moet worden. In dejaren zestig wilden 
de voorstanders van een onafhankelijker Euro
pees veiligheidsbeleid meer zeggenschap over 
kernwapens hebben (door een eigen nationale 
kernmacht, zoals De GaulIe, of door een con
structie als de MLF) , terwijl velen nu een onaf
hankelijk Europa bepleiten om juist zo min mo
gelijk met de kernwapens van doen te hebben. 

Dikwijls ook nog geïnspireerd door een naar 
mijn smaak nogal primitief anti-Amerikanisme, 

leidt dat tot pleidooien voor een terugtrekking 

van de Amerikaanse en Russische troepen en een 
denuclearisatie van Europa, dat vervolgens als 
het ware als bufferzone tussen de supermachten 
functioneert. Brugsma lijkt (het is niet altijd dui

delijk wat hij precies wil ) hiervoor te pleiten in 
zijn recente boek Europa, Europa. 

Er zijn echter een groot aantal ernstige bezwaren 
verbonden aan een dergelijke situatie. Allereerst 
zal het ertoe leiden dat de Sovjet-Unie een do
minerende positie in Europa zal innemen. 

Wie denkt dat dit ook voor ons land geen 
ernstige politieke en economische consequenties 
zal hebben, krijgt een vrijkaartje voor Freek de 
Jonge's 'De Illusionist ' . Het is bovendien slechts 
het halve verhaal om bij de Sovjet-positie in 
Oost-Europa alleen te spreken over de aanwezig
heid van de Sovjet-troepen. De Sovjet-controle 
over Oost-Europa is evenzeer afhankelijk van de 
leidende positie van de lokale communistische 
partijen en niets wijst erop dat Moskou bereid is 
die positie in gevaar gebracht te zien worden. Een 
omslag in Oost-Europa naar een parlementaire 
democratie en een meer kapitalistisch georiën
teerde economie zou volledig in strijd zijn met de 
ideologische voorschriften en uiteindelijk ook de 
positie van de communistische partij in de Sov
jet-Unie aan tasten. 

Ten derde wordt er veelal aan voorbij gegaan 
dat een denuclearisatie van Europa in de praktijk 
minder dan eenderde van Europa zal omvatten, 
aangezien de su, Frankrijk en het Verenigd Ko
ninkrijk kernwapenstaten zullen blijven. In po
litiek opzicht gaat het dus vooral om de BRD, 

terwijl juist de BRD zich vanwege de Duitse de
ling en de band Moskou-Oost-Berlijn in een beïn
vloedbare positie t.o.v. de Sovjet-Unie bevindt. 

'Last but not least' zal ook bij een opheffing 
van de blokken het grootste probleem, de span
ning tussen de Verenigde Staten en de Sovjet-
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Unie, en het grootste gevaar, een kernoorlog tus

sen die twee mogendheden, niet verminderd wor
den. Wel zullen de mogelijkheden voor de Eu
ropeanen om een matigende rol te spelen, sterk 

zijn afgenomen. Gezien de strategische positie en 
het economische belang van (het niet-Sovjet-ge
deelte van) Europa is het bovendien zeer on
waarschijnlijk dat dit in het geval van een (kern) 

oorlog daar buiten kan blijven. 

~en ~~ropese kernr.nacht 

Theoretisch laat zich nog een tweede model van 
een onafhankelijke Europese defensie denken, na
melijk een supranationale Europese defensiege
meenschap, ' bekroond ' met een eigen kernmacht. 
Deze zal tot een zeer sterke toename van de de
fensie-uitgaven in West-Europa moeten leiden. 
De (West)europese veiligheidspositie zal kwets
baar zijn vanwege de geringe diepte en de grote 
afhankelijkheid van grondstoffen. Een dergelijke 
situatie leidt gewoonlijk tot grootscheepse bew~
peningsprogramma's en agressief gedrag. Dit zal 
internationaal spanningverhogend werken. De 
zorgen in Moskou zullen nog verder toenemen als 
in een supranationale structuur voor een Euro
pese kernmacht de mogelijkheid van een Duitse 
vinger aan de trekker opdoemt. In dat opzicht 
hoeft Moskou echter niet al te bevreesd te zijn. 
Voor een Europese defensiegemeenschap ontbre
ken op het ogenblik binnen een Europa dat er al 
nauwelijks in slaagt tot economische integratie te 
komen, de grondslagen. 

Soms wordt gesteld dat een Europese kern
macht op supranationale grondslag onnodig is, 
aangezien het Franse en Britse kernwapen te za
men de veiligheid van West-Europa kunnen ver
zekeren. Het valt echter niet in te zien waarom 
de Westduitsers, als zij ontevreden zijn met een 
situatie waarin hun veiligheid afhankelijk is van 
de Verenigde Staten, wel bereid zullen zijn een 

dergelijke afhankelijkheid te aanvaarden t.o.v. 

Frankrijk en Groot-Brittannië, wier kernmachten 
te klein zijn om ook maar enigszins geloofwaardig 
een 'ex tended deterrence' te kunnen ondersteu
nen. Een Franse bereidheid 'Lyon op te offeren 

voor Hamburg' is vele malen meer ongeloof
waardig dan een Amerikaanse bereidheid 'Boston 
op te offeren voor West-Berlijn' . 

Het is opvallend dat soms dezelfde mensen die 
met veel verve uitweiden over de ongeloofwaar
digheid van de Amerikaanse atoomparaplu, der
gelijke twijfels plotsklaps geheel overboord zetten 
bij hun speculaties over een Franse atoompara
plu. En dat terwijl de Franse - ook als daarbij de ' 
Britse geteld wordt - vele malen zwakker is dan 
de Amerikaanse, en de Fransen zelf geenszins be
reid zijn een dergelijke paraplu boven hun buur
landen op te steken (zie bijvoorbeeld de recente 
uitspraken van ministers als Cheysson en Hernu). 

Daarbij komt ten slotte nog de overweging dat 
met de recente Britse beslissing tot aanschaf van 
de Trident (een Amerikaanse raket) de mogelijk
heid vervalt van een technologische samenwer
king tussen Parijs en Londen, die een betaalbare 
uitbreiding van hun beider nucleair potentieel 
zou vergemakkelijken. 

Spanning en ontspanning 

Een volledig onafhankelijke Europese opstelling 
op veiligheidsgebied zal dus naar mijn overtui
ging geen vooruitgang zijn vergeleken met de 
huidige veiligheidsstructuur. Beter is het om bin
nen die structuur te komen tot meer Europese vei
ligheidssamenwerking en daarbij onze aandacht 
vooral te richten op het bevorderen van oplossin
gen voor de twee problemen die ik reeds noemde: 
de (kern )wapenwedloop en de situatie in Oost
Europa, en tegelijkertijd uitdrukking te geven 
aan de behoefte aan een grotere rol op veilig
heidsgebied. Dat biedt de beste kansen op een 
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proces van geleidelijke ontspanning, dat aan de 

ene kant tot - inderdaad hoognodige - verbete
ringen in de Europese veiligheidssituatie leidt, 
terwijl aan de andere kant de toestand voldoende 
stabiel blijft om bepaalde politieke leiders - aan 

deze of aan gene zijde - niet de indruk te geven 
dat er via hoog spel wel eens grote winst geboekt 
zou kunnen worden. 

Laat ik er voor de goede orde bij zeggen: onder 
ontspanning versta ik niet een geheel wegnemen 
van de meningsverschillen en belangentegenstel
lingen met de Sovjet-Unie. Dat zou natuurlijk 
prachtig zijn, maar zal er in de voorzienbare toe
komst niet van komen. Spanning zal een onont
koombaar onderdeel van de Oost-West-verhou
ding blijven. Maar dat betekent niet dat een 
'koude oorlog' tussen de beide systemen onont
koombaar is. Het gaat om de beheersing van de 
bestaande conflicten en tegenstellingen, zodat zij 
ofwel via overleg uiteindelijk een oplossing vin
den, ofwel, waar dat niet mogeliijk is, in ieder 
geval niet tot een gewapend conflict te leiden. En 
de onvermijdelijkheid van een zekere mate van 
spanning betekent niet dat er geen ruimte is voor 
samenwerking tussen Oost en West, waar die in 
het wederzijds belang is. Of dat mogelijk zal zijn, 
hangt natuurlijk in sterke mate van het gedrag 
van de Sovjet-Unie af. Maar evenzeer is het daar
voor noodzakelijk dat de westerse landen een ge
differentieerd beleid weten te ontwikkelen, ge
baseerd op het besef dat het op het ene vlak wel, 
en op het andere vlak niet mogelijk is tot voor 
beide partijen bevredigende afspraken te komen. 

De wapenbeheersing is hiervan het belang
rijkste voorbeeld. Het is mij nooit duidelijk ge
worden welk westers belang, of welk Afghaans 
belang, gediend werd door de opschorting van de 
ratificatie van het SALT-II verdrag na de inval in 
Afghanistan. Wapenbeheersing is een doel op 
zich en het overleg daarover is geen concessie aan 
de ander, maar zeker ook in het eigen belang, om 

maar niet te spreken van het algemeen belang. 

Geen regering in oost of west mag zich daaraan 
onttrekken. Daarom is het ook zeer te betreuren 
dat de Sovjet-Unie bijna al het wapenbeheer
singsoverleg met het Westen heeft afgebroken of 

opgeschort. 
Voor wat het beleid ten aanzien van Oost-Eu

ropa betreft, zit er niets anders op dan, in het 
besef dat de Oosteuropese volkeren de prijs voor 
de stabiliteit in Europa betalen, via een geduldige 
en vasthoudende politiek te proberen de bestaan
de geringe marges enigszins te verbreden. Voor 
grote woorden, die door kleine daden worden 
gevolgd, kopen de Oosteuropeanen niets. Maar 
we moeten niet vergeten dat uiteindelijk bijna 
alles afhangt van de machthebbers in Moskou. 
Zij moeten er het belang van gaan inzien de 
Oosteuropese regimes meer speelruimte te geven, 
wil Oost-Europa niet steeds meer een blok aan 
het Sovjet-been worden, in plaats van een be
schermend 'glacis'. 

Ondertussen kunnen de westerse landen Vla 
een ruim scala van contacten ertoe bijdragen dat 
de Oosteuropese volkeren hun nationale identi
teit zullen weten te behouden en dat, wat de 
Poolse filosoof Leszek Kolakowski 'the process of 
Sovietization' noemde, wordt tegengegaan. In 
het bijzonder zijn hierbij van belang de bepalin
gen over het vrije verkeer van mensen, ideeën en 
informatie die in de Slotakte van Helsinki ge
maakt zijn. 

Ten derde moeten de handelsbetrekkingen met 
het Oostblok 'verzakelijkt' en op hun eigen meri
tes bekeken worden. In de ontspanningspolitiek 
kregen zij een zware politieke hypotheek opge
legd, die gebaseerd was op een overdreven in
schatting van enerzijds de effecten en anderzijds 
de beheersbaarheid van het economisch verkeer 
met het Oostblok. Als drukmiddel in een 'linka
ge-politiek' zijn de handelsbetrekkingen weinig 
effectief gebleken, vanwege de afhankelijkheid 



idee'66 I De (on) veiligheid van Europa I blz. 14 

die zij ook aan westerse zijde opriepen (zie Rea

gan en de graanleveranties) . Daarnaast is de li
beraliserende en moderniserende werking, die ve
len ervan verwachten, uitgebleven ten gevolge 

van de ideologisch bepaalde regiditeit van het 
Oosteuropese economische systeem. 

Europese veiligheidssamenwerking 

Een beleid als hierboven zal voor een belangrijk 
deel samen met de vs gevoerd moeten worden 
wil het succes hebben. Maar dat betekent niet 
dat de huidige structuur van de NAVO - een zon 
met 15 manen - gehandhaafd moet blijven. Een 
sterkere Europese stem is bijvoorbeeld aangaande 
het beleid inzake Oost-Europa noodzakelijk. De 
vs heeft vanzelfsprekend nogal de neiging alle 
aandacht op de Sovjet-Unie te richten. Juist in 
een beleid dat zich in sterke mate richt op de 
positie van kleinere Oosteuropese landen is een 
taak op dat vlak weggelegd voor de Europese 
NAvo-landen. Ook is het gewicht van de eCQ
nomische banden met Oost-Europa, traditioneel 
al, sterk verschillend voor de vs en West-Europa. 
Dit leidt tot een andere politieke afweging en ver
volgens soms tot conflicten (bijv. aangaande de 
pijplijn voor Siberisch aardgas). Door samen te 
werken kunnen de Europese landen hier beter 
voor hun belangen opkomen. 

Bij de wapenbeheersing ligt de zaak iets an
ders. De Europese NAvo-landen zitten soms met 
zijn allen (Europese Ontwapenings Conferentie), 
soms gedeeltelijk (MBFR-besprekingen te Wenen) 
en soms helemaal niet (START- en INF-onderhan
delingen te Genève) bij de wapenbeheersingsge
sprekken tussen Oost en West. In verband met 
de samenhang tussen de verschillende fora en het 
belang om, waar nodig, gezamenlijk op te komen 
voor specifiek Europese aspecten van de proble
men waarover de beide supermachten onderhan
delen, lijkt een wapenbeheersingsoverleg tussen 

de Europese NAvo-landen de moeite van het 

proberen waard. Ik kies echter bewust deze voor
zichtige formulering, want het is nu eenmaal zo 
dat tussen deze landen onderling (bijvoorbeeld 

Frankrijk, maar ook ons eigen land ) nog zulke 
verschillen van opvatting bestaan dat het zeer 
moeilijk zal zijn om tot een gemeenschappelijk 
beleid te komen. Het is ook de vraag ofhet wense
lijk is dat wij tot een grote mate van eigen beleid 
komen. Wapenbeheersing moet een volledig 
geïntegreerd onderdeel van het veiligheidsbeleid 
zijn - en niet een met veel mooie woorden opge
tuigd schouwspel, dat zich slechts met bijver
schijnselen bezighoudt. Dat betekent dat ontwa
penings- en bewapeningsplanning hand in hand 
moeten gaan. Liever dus meer wapenbeheersing 
in het gemeenschappelijke NAvo-beleid , dan een 
apart Europees wapenbeheersingsbeleid. Dat be
tekent dat Europees wapenbeheersingsoverleg, 
als het goed van de grond zou komen, inderdaad 
overleg zou moeten zijn, maar dat de besluitvor
ming in NA V o-verband zou moeten plaatsvin
den. 

Een derde terrein waar, meer nog dan op de 
twee voorgaande, Europese veiligheidssamen
werking noodzakelijk is, omvat het beleid ten op
zichte van de Derde Wereld. Eén van de onrust
barende ontwikkelingen van de laatste jaren is 
dat de Oost-West-tegenstelling zich ook in sterke 
mate buiten Europa aan het uitbreiden is. De 
Europese landen kunnen deze ontwikkeling hel
pen tegengaan door langs niet-militaire weg, via 
economische hulp en diplomatiek optreden, bij 
te dragen tot de stabiliteit en de vreedzame ont
wikkeling van de Derde Wereld. Hier is zeker een 
noodzaak aanwezig van eigen Europees optre
den, aangezien er geen sprake kan zijn van een 
uitbreiding van het verdragsgebied - en dus van 
het gemeenschappelijke Amerikaans-Europese 
optreden. 

Een vierde terrein waar het tot meer Europese 
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samenwerking moet komen is dat van de defen

sieprojecten: materieelsamenwerking, logistiek en 
verzorging opleiding, e.d. Het gaat hier vooral 
om kostenverlaging en effectiviteitsverhoging 
door schaalvergroting, spreiding van kosten van 
'research' en 'development', standaardisatie van 
wapensystemen, e.d. Daarbij moet ook de ver
houding tussen im- en export van en naar de 
Verenigde Staten meer in verhouding komen. Nu 
is de verhouding I : 8 in het nadeel van de Eu
ropeanen. Een 'two-way-street' moet daarin ver
betering brengen. Daarbij kan dan ook gezocht 
worden naar aansluiting, en daarmee tegelijker
tijd ondersteuning van, het Europese industrie
beleid. 

In de praktijk wordt de ruimte die er voor Eu
ropese samenwerking zeker is, tot nu toe nauwe
lijks benut. Dit is het gevolg van de nog steeds 
aanwezige voorkeur voor een nationale aanpak 
van de onderlinge verschillen tussen de Europese 
landen op het vlak van de technologische kennis 
en industriële capaciteit. Het probleem ligt hier 
niet in een gebrek aan onderwerpen ofwel een 
gebrek aan fora, maar in een gebrek aan politieke 
wil. In dit opzicht lijkt het te optimistisch om, 
zoals op het ogenblik in het Europese Parlement 
en de wEu-Assemblée lijkt te gebeuren, van de 
materieelsamenwerking veel te verwachten als 
baanbreker voor Europese veiligheidssamenwer
king. Op dit vlak zijn de problemen immers niet 
anders dan op de overige terreinen van Europese 
samenwerking. Met andere woorden: hier stuit 
het streven naar veiligheidssamenwerking op 
grenzen die te maken hebben met de problemen 
van het Europese integratieproces als zodanig en 
los staan van veiligheidsrelatie met de Verenigde 
Staten. 

Samenwerking tussen de EG-landen 

Een vraag apart is nog binnen welk kader de Eu-

ropese veiligheidssamenwerking zich moet afspe

len . Zoals reeds vermeld, bestaan op het vlak van 
de materieelsamenwerking reeds een aantal fora 
(Eurogroep, JEPG). Daarnaast leidt de WEU 
(West Europese Unie) al bijna dertig jaar een 

slapend bestaan. De lid-staten van de EG hebben 
zo'n jaar of tien een vorm van onderling overleg 
op buitenlands-politiek gebied, de Europese Poli

tieke Samenwerking, die zo langzamerhand een 
zeer belangrijke rol bij de nationale beleidsbe
paling is gaan spelen. 

Voor D'66, een partij die zich altijd sterk heeft 
gemaakt voor een verdere uitbouw van de EG 
naar een Europese Unie, zal naar mijn gevoelen 
het zwaartepunt bij verdere Europese veiligheids
samenwerking bij de EG en haar tien lid-staten 
moeten komen te liggen. Dat betekent een ver
sterking van de EPS, waarbij de recente beslissing 
van de ' tien' om hun beleid t.a.v. de 'politieke en 
economische aspecten van de veiligheid' ook in
derdaad inhoud moet gaan krijgen. 

Een dergelijke versterking kan o.a. plaatsvin
den door de oprichting van een eigen EPs-secre
tariaat, dat tot nu toe ontbreekt. Aangaande de 
materieelsamenwerking valt te denken aan een 
Europees Agentschap voor de wapenaanschaf 
waaraan ook door de EG (Commissie e.d. ) wordt 
deelgenomen. Voorwaarde is wel dat er een wer
kelijke bereidheid is om tot vergaande samen
werking te komen en bevoegdheden aan het Eu
ropese niveau af te staan. De oprichting van een 
internationale instelling lost het probleem nog 
niet op, dat toont het huidige scala van organi
saties al aan. 

Zowel t.a.v. de EPS als van een eventueel wa
penagentschap is het overigens een voorwaarde 
dat een voldoende mate van democratische con
trole via het Europese parlement is verzekerd. 
Ten slotte moeten wij bij dit alles niet vergeten 
dat de belangrijkste bijdrage die de EG-landen 
aan het behoud van de vrede in Europa kunnen 
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leveren het behoud van de EG zelf is. De Europese 

Gemeenschappen zijn niet alleen economisch van 
belang, maar hebben ook een onvervangbaré 
politieke waarde, met name in de Frans-Duitse 
relatie. De EG is misschien wel het meest spre

kende bewijs dat in de wereld te vinden is, van 
het feit dat vrede en veiligheid ook langs niet-

militaire weg kunnen worden verzekerd. Ook om 

die reden is het van het grootste belang dat de 
huidige impasse in de EG doorbroken wordt en 
dat het komt tot een verdere uitbouwen verdie

ping van het Europese integratieproces. 

december 1983 
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