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De Oost-Westtegenstelling zoals wij die de 
afgelopen decennia hebben gekend is aan 
het verdwijnen. Voor een gped begrip van de 
betekenis daarvan is het nuttig om eerst 
even stil te staan bij de vraag wat die te
genstelling eigenlijk inhield. Hij werd niet 
veroorzaakt door de dreiging van een Sow
jet-militaire aanval op West-Europa. Ook 
was het niet het gevolg van "vijanddenken" 
of iets dergelijks. 

Verschillen 

De Oost-Westtegenstelling is in de kern de tegen
stelling tussen twee verschillende mens- en maat
schappijbeschouwingen, die met name op het econo
mische, sociale en politieke vlak voor elkaar een 
bedreiging vormen, of misschien beter: hebben ge
vormd. Die tegenstelling is nu bezig weg te vallen, 
omdat het "westerse" beeld overal in Oost-Europa 
veld wint (d.w.z. pluriforme democratie, sociale markt
economie). Dat dit heeft kunnen gebeuren is mogelijk 
gemaakt door Gorbatsjov's beleid ten opzichte van 
deze landen. Overigens gaat Gorbatsjov zelf in eigen 
land het minst ver; zowel op het gebied van de eco
nomische als van de politieke hervormingen en is het 
communisme in de Sowjet-Unie nog geenszins afge
zworen. Het is goed dat in het achterhoofd te houden. 

D66 pleit al geruime tijd voor de Europeanisering 
van het veiligheidsbeleid, waarmee bedoeld is: een 
grotere rol voor Europa, eerst van de Westeuropese 
landen binnen de NAVO (in de visie van D66 moest 
de Europeanisering altijd plaatsvinden binnen het 
kader van het Atlantisch bondgenootschap), in de 
hoop dat een parallelle ontwikkeling binnen het War
schau Pakt zou plaatsvinden, d.w.z. dat het zou komen 
tot een lossere band tussen de Oosteuropese landen 
en de Sowjet-Unie. Dit zou gepaard moeten gaan 
met groeiende banden tussen de Europese landen 
over de grenzen van de blokken heen, uiteindelijk 
gevolgd door de totstandkoming van een Europees 
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Veiligheidsstelsel Eén en ander werd gezien als een 
zaak van de lange termijn. 

D66 heeft altijd positief gestaan tegenover de mo
gelijke rol die de Westeuropese Unie zou kunnen 
spelen in het kader van de Europeanisering van het 
veiligheidsbeleid. De situatie in Europa heeft echter 
inmiddels een aantal fundamentele wijzigingen onder
gaan. Het Warschau Pakt functioneert de facto niet 
meer en heeft in zijn oude vorm geen toekomst. De 
Oosteuropese landen zijn al in belangrijke mate los 
van de Sowjet-Unie. 

Tegelijk is een grote toename te constateren van de 
rol en het belang van de Europese Gemeenschap in 
het Oost-Westbeleid, met name in het civiele veilig
heidsbeleid. Reden temeer overigens om de doelstel
ling van de Politieke Unie juist nu te handhaven en 
het proces daarnaartoe te versnellen. De ontwikkelin
gen zijn bovendien zodanig dat het militaire aspect 
van het veiligheidsbeleid (van oudsher hét terrein van 
de NAVO) in belang afneemt, terwijl het civiele of 
politieke aspect in belang toeneemt. 

Dit leidt tot de conclusie dat de EG de WEU als 
het ware heeft ingehaald. De NA VO blijft nuttig in 
een primair politieke functie, met name ten behoeve 
van de voortgezette betrokkenheid van de Verenigde 
Staten bij "Europese zaken". Het Warschau Pakt zou 
kunnen blijven voortbestaan na een grondige her
structurering op basis van gelijkwaardigheid. Beide 
bondgenootschappen zouden dan een in de eerste 
plaats politiek karakter kunnen krijgen en een orde
nende functie hebben ter beheersing van instabiliteit. 

Eveneens denkbaar is een onderling veiligheidsver
bond tussen de Oosteuropese landen, in combinatie 
met een vorm van Oosteuropese regionale economi
sche samenwerking ter vervanging van de Comecon. 

Beheersing 

De grootste bedreiging van de veiligheid in het nieu
we Europa is een terugkeer naar "Sarajevo" ofwel het 
gevaar van "Balkanisatie" van Midden- en Oost
Europa met het wegvallen van de relatieve zekerheid 
en voorspelbaarheid van het blokken-systeem. (Welis
waar was dat systeem inherent instabiel, vanwege de 
toestand van onvrijwilligheid of, zeg maar gewoon, 
onderdrukking en vreemde overheersing in de Oost
europese landen, maar ieder wist wel waar hij aan toe 
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was.) Het grootste veiligheidsrisico in Europa zou dan 
zijn het horizontaal en/of verticaal escaleren van een 
in oorsprong beperkt regionaal conflict 

Daarom zou een belangrijke rol kunnen zijn weg
gelegd voor een onderling veiligheidsverbond van de 
Oosteuropese landen, namelijk het verhinderen van 
onderlinge conflicten. Een dergelijke alliantie zou zich 
tot de NAVO (en mogelijk ook tot de Sowjet-Unie?) 
verhouden zoals nu Joegoslavië, Finland of Zweden 
dat doen. Het lijkt in elk geval geenszins noodzakelijk 
dat ieder democratisch geworden land in Oost-Europa 
ook gelijk lid van de Navo wordt 

Voor de huidige DDR geldt een afzonderlijk ver
haal. De beste oplossing dáár lijkt inderdaad de op dit 
moment in het Westen meest gangbare. Een verenigd 
Duitsland dat in zijn geheel lid blijft van de NAVO, 
maar zonder uitbreiding van de militaire structuur 
naar het huidige DDR-grondgebied, en met voorals
nog handhaving van de aanwezigheid van Sowjet
troepen, bijvoorbeeld in de twee grote oefenterreinen 
van de Sowjet-Unie in het oosten van de huidige 
DDR (een soort Guantanamo-constructie, dus). Ook 
de leiders in het Kremlin lijken deze oplossing nu te 
aanvaarden. Het moet hen duidelijk zijn dat deze 
constructie meer in overeenstemming is met de Sow
jet-veiligheidsbelangen dan het ontstaan van een 
groot neutraal verenigd Duitsland. 

Voor de overige Oosteuropese landen echter lijkt 
het beter wanneer zij geen lid van de NAVO zouden 
worden, met name vanuit het oogpunt van de veilig
heidsperceptie van de Sowjet-Unie. Het is zeker niet 
per se logisch dat Oosteuropese democratieën tot de 
NAVO zouden moeten toetreden. Van de 35 CVSE
landen zijn er tenslotte twaalf die niet tot de NAVO 
of het Warschau Pakt behoren. Daaronder zijn zes 
middelgrote staten (Finland, Zweden, Joegoslavië, 
Zwitserland, Oostenrijk en Ierland) en twee strate
gisch niet onbelangrijke eiland-staten (Cyprus en 
Malta). 

Wel is het zo dat, als één of meer landen de wens 
te kennen zouden geven NAVO-lid te worden, zo'n 
aanvraag niet botweg afgewezen kan worden met een 
verwijzing naar de onrust die dat mogelijk in Moskou 
zou kunnen veroorzaken. Anderzijds lijkt het niet 
verstandig als de NAVO dit actief zou aanmoedigen. 
Dit is één van de lastige vragen waar we voor kun
nen komen te staan. Of dat ook gebeurt en hoe lastig 
het zou zijn, hangt onder meer weer af van de vraag 
of en hoe een onderling veiligheidsarrangement tussen 
de Oosteuropese landen tot stand kan komen en 
tevens van de ontwikkeling van de relatie van de 
Sowjet-Unie tot de Oosteuropese landen en tot het 
westerse bondgenootschap. Een NAVO-lidmaatschap 
van de Sowjet-Unie is op dit moment geen reële 
mogelijkheid, al was het alleen maar vanwege het niet 
te veronachtzamen feit dat het hier om een nucleaire 
supermacht gaat Er zijn geen aanwijzingen dat de 
Sowjet-Unie bereid zou zijn afstand te doen van deze 
status. 

Samenwerking 

Regionale economische samenwerking tussen de Oos-

Icke66 fIT. 4 1990 

teuropese landen kan - ook als het niet tot een vei
ligheidscomponent komt - een positieve bijdrage 
leveren aan het bevorderen van de stabiliteit in Euro
pa Die economische samenwerking kan verschillende 
vormen aannemen, kan ook verschillende fasen door
lopen, rekening houdend met de ontwikkeling van de 
Oosteuropese economieën en natuurlijk met de wen
sen van de landen zelf. 

Het model van de Europese Vrijhandelsassociatie 
(de EVA) kan heel aantrekkelijk zijn vanwege het 
volledige behoud van nationale soevereiniteit. Dat is 
een niet onbelangrijke overweging voor landen die 
hun soevereiniteit nu juist zo recentelijk hebben 
herwonnen. Onderlinge economische samenwerking 
kan eventueel worden gevolgd door een lidmaatschap 
van de EVA. 

Zou deze weg worden gevolgd, dan zouden de 
Oosteuropese landen toch ook nauw verbonden raken 
met de Europese Gemeenschap. De EG en de EVA 
zijn op dit moment in intensief gesprek over het 
creëren van wat genoemd wordt een Europese Eco
nomische Ruimte. EG en EVA zijn elkaars belang
rijkste handelspartners, en bovendien willen de EVA
landen op deze manier bereiken dat ook zij kunnen 
profiteren van de gemeenschappelijke interne markt 
van 1992 in plaats van daar slachtoffer van te worden. 
Eén van de voornaamste obstakels voor overeenstem
ming tussen de EG en de EVA over een Europese 
Economische Ruimte is overigens de kwestie van het 
behoud van de soevereiniteit van de EVA-landen. De 
EVA wil gezamenlijke besluitvorming, terwijl de EG 
de autonomie van het EG-besluitvormingsproces 
(supranationaal, met ook een - op economisch gebied 
belangrijke - rol voor het Europees Parlement) wil 
handhaven. 

Een andere mogelijkheid zou zijn het zoeken van 
aansluiting door Oosteuropese landen bij de EG. De 
EG sluit toetreding van nieuwe lidstaten vóór de 
totstandkoming van de interne markt weliswaar uit. 
(De DDR is ook hier weer een geval apart, omdat 
het daarbij wel om een uitbreiding, maar niet om een 
nieuwe lidstaat gaat.) Maar ná 1992 staat de moge
lijkheid van nieuwe toetredingen in beginsel weer 
open. Dus ook voor de landen in Oost-Europa. 

De Europese Gemeenschap voert op dit moment 
een actief bèleid ten aanzien van de ontwikkeling van 
de betrekkingen met Oost-Europa. Met de verschil
lende Oosteuropese landen én de Sowjet-Unie zijn of 
worden zgn. handels- en samenwerkingsakkoorden 
gesloten waarvan de condities zijn toegespitst op de 
specifieke situatie in ieder land. Het is het voornemen 
van de Europese Commissie, daarin gesteund door het 
Parlement en de Raad, deze akkoorden vrij snel te 
vervangen door wat genoemd wordt speciale associa
tie-overeenkomsten. Het "speciale" is gelegen in het 
feit dat bij deze overeenkomsten in het midden zal 
worden gelaten of het al dan niet een voorportaal is 
van een volledig lidmaatschap. Een traditionele asso
ciatie (op grond van art. 238 van het EEG-verdrag) 
was dat tot nu toe altijd wel. Een toekomstig EG
lidmaatschap van Oosteuropese landen wordt dus niet 
uitgesloten. Een EG-lidmaatschap van de Sowjet
Unie wordt echter algemeen onmogelijk geacht, alleen 
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Niet meer in NAVO-verband? 

al vanwege de omvang van het land, waardoor het 
evenwicht tussen de lidstaten in de EG te zeer zou 
worden verstoord. Het zijn uiteindelijk de Oosteuro
pese landen zelf die moeten beslissen of zij voor een 
EG-lidmaatschap willen opteren. Het is niet aan de 
EG om dat te bepalen en het hoeft natuurlijk niet 
voor alle Oosteuropese landen tot dezelfde afweging 
te leiden. Iedere eventuele aanvraag zal tezijnertijd 
afzonderlijk door de EG moeten worden bezien. 

De ontwikkelingen in Oost-Europa en de mogelijk
heid van uitbreiding van de Gemeenschap in oostelij
ke richting mogen er echter niet toe leiden dat de 
EG pas op de plaats gaat maken met de voortgang 
van zijn eigen integratie. Dat ligt ook niet in de lijn 
der verwachtingen: zeker nu de Duitse Bondsrepu
bliek, met name bondskanselier Kohl, heeft ingezien 
dat de Duitse éénwording aanvaardbaar is voor de 
Europese partners, mits dat niet ten koste gaat van 
de Duitse verbondenheid met de verdere integratie in 
EG-verband, is de voortgang van die integratie zo 
goed als verzekerd. 

De uitkomst van de ontmoeting tussen Kohl en de 
Franse president Mitterrand in april maakt dat die 
verwachting gerechtvaardigd is. De as Bonn-Parijs is 
een belangrijke motor voor de Europese integratie. 
Het enige tijd niet functioneren ervan leidt tot meer 
dan lichte onrust aan Franse kant, zeker als de oor
zaak daarvan is gelegen in het Oosten. Het herstel 
van de ~ . ,ns-Duitse as heeft niet alleen geleid tot 
herstel van vertrouwen, maar is bovendien de aanzet 
geweest vàn de versnelling van het integratie-proces 
in de Gemeenschap, waartoe de informele Europese 
Top in Dublin in beginsel heeft besloten. Daarmee is 
het tot nu toe geH&nteerde tijdschema aanzienlijk 
ingekort en komt (Je Politieke Unie in de nabije 
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toekomst in zicht. 
Politieke Unie betekent ook een gemeenschappelijk 

buitenlands beleid en een gemeenschappelijk veilig
heidsbeleid van de Europese Gemeenschap. Inclusief 
defensie, en dat wil dus ook zeggen militaire integra
tie. Daarmee komen de verhoudingen binnen het 
NA VO-bondgenootschap drastisch anders te liggen. 
De f6,nctie van de NA VO zal niet alleen anders 
moeten worden, namelijk meer politiek en met een 
zeer ruime taakopvatting voor wat betreft de onder
werpen waarover wordt overlegd, maar ook de ver
houding tussen de partners wordt fundamenteel an
ders. In plaats van vele, vaak tegenstrijdige, Europese 
meningen, krijgen de Verenigde Staten grosso modo 
te maken met één Europees standpunt. Dat is niet 
het einde van de NAVO, wel het einde van de NA
vo zoals wij die kennen. Als het bondgenootschap in 
staat is zich aan te passen aan de huidige ontwikke
lingen, kán de NA VO de instelling bij uitstek worden 
voor het overleg tussen Amerikaanse en Europese 
partners. En voorlopig kan Europa daar niet zonder. 

Het betekent wel dat we anders aan moeten kijken 
tegen de rol van de WEU in dit geheel. De rol die 
D66 steeds voor de WEU heeft bepleit was beperkt 
tot een tussenfase. Uiteindelijk moest de EPS (de 
Europese Politieke Samenwerking) die rolovernemen. 
De huidige ontwikkelingen, vooropgesteld dat zij 
doorzetten, duiden erop dat die tussenfase eigenlijk 
kan worden overgeslagen. De EG neemt dan (veel 
eerder dan wij durfden te verwachten) de rol over die 
voorlopig eerst aan de WEU was toegedacht en wel
licht zelfs veel meer dan dat. 

Voor de NAVO is dus, mits het bondgenootschap 
in staat is zich aan te passen aan de nieuw-ontstane 
situatie, zeker nog een toekomst weggelegd. Ook het 
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Warschau Pakt zou na een herstructurering op basis 
van gelijkwaardigheid vooralsnog een belangrijke rol 
kunnen spelen. Daarnaast zou ook een tot Politieke 
Unie uitgegroeide EG een hoofdrol kunnen spelen op 
het gebied van de toekomstige Europese veiligheids
structuur. 

Daarmee is het toekomstig Europees veiligheids
bouwwerk nog lang niet af, maar het zou in elk geval 
onverstandig zijn om over te gaan tot de opheffing 
van de bestaande constructies, zolang daar niets an
ders voor in de plaats is gekomen, waarvan we over
tuigd kunnen zijn dat het dezelfde garanties biedt op 
het voorkomen van conflicten waar dan ook in Euro
pa. 

Uiteindelijk zal het moeten komen tot een pan
europees veiligheidsstelsel, waarin de bestaande bond
genootschappen, alweer uiteindelijk, kunnen opgaan. 
Dat geheel Europa overkoepelende stelsel is nu rudi
mentair aanwezig in de vorm van de CVSE. De 
ontwikkeling die op dit moment het meest perspectief 
lijkt te bieden zou zijn om - als het ware "boven" 
NAVO en Warschau Pakt - te komen tot een uit
bouw van de CVSE door middel van institutionalise
ring (een permanent secretariaat, de instelling van een 
Coreper) en dat verder te laten evolueren. De ver
dere evolutie van de CVSE kán uiteindelijk wellicht 
leiden tot de opheffing van de NAVO, als vast staat 
dat die CVSE-van-de-toekomst sterk genoeg is om 
een conflict tussen lidstaten ondenkbaar te maken, 
wat nu immers ook een - zij het weinig benadruk-
te - rol is van de NA va, en ook een rol zou zijn 
van een eventueel onderling veiligheidsverbond van de 
Oosteuropese landen zoals hiervoor gesuggereerd, dat 
mogelijk een stabiliserende functie zou kunnen ver
vullen in dat deel van Europa. 

Tenslotte 

Als de gebeurtenissen van de laatste maanden van 
1989 ons iets moeten hebben geleerd, dan is het wel 
dat we niets met zekerheid kunnen voorspellen en dat 
de toekomst van landen en volken zich niet laat 
vangen in blauwdrukken. Wat hierboven is geschetst 
mag dan ook niet worden opgevat als blauwdruk voor 
Europa; er zijn slechts mogelijke richtingen aangege
ven waarin het proces zich zou kunnen bewegen. 
Maar niet uit het oog verloren mag worden dat het 
proces belangrijker is dan blauwdrukken. Het is 
daarom van essentieel belang dat het gesprek voort
gang vindt en alle communicatielijnen openblijven. 
A!leen dan kunnen we het proces tot een goed einde 
brengen en een vrij, rechtvaardig en ongedeeld Euro
pa tot stand brengen, zonder dreiging en in gedeelde 
veiligheid. 
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Conferentie: Gedeelde Veiligheid. 

Common Security. het thema van de commissie 
Pal me (1982). zal worden belicht tegen het decoor 
van het actuele wereldtoneel. 
Groen Links organiseert deze conferentie i n het 
Nederlands Congresgebouw op vrijdag 28 en za
terdag 29 september. Leden van de voormalige 
commissie-Pal me. pannelleden uit nationale en 
internationale politieke partijen en non-gouverne
mentele organisaties zullen hun visie geven op de 
internationale processen in een poging om de 
vertrouwde noties ter discussie te stellen en nieu
we ideeën te ontwikkelen. 
Er zal een intensief programma worden geboden. 
De conferentie begint op vrijdag om 19.00 uur en 
eindigt op zaterdag om 17.30. Voor nadere infor
matie. ook inzake eventuele overnachtingen. kunt u 
zich wenden tot 020-26.73.74. 
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