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Nu we langzamerhand zijn bijgekomen van 
onze verbijstering over de onttakeling van 
het communisme in Midden-Europa, wordt 
het tijd voor bezinning op de toekomst. De 
in de Koude Oorlog totaal verstarde Euro
pese verhoudingen hebben het denken over 
de nieuwe structuren op ons continent veer
tig jaar verlamd. Pas met de erkenning van 
het vastlopen van de Sovjet-huishouding 
door Gorbatsjov c.s. werden de luiken geo
pend voor de storm die bijna alle poorten 
aan de oostkant van het 'gemeenschappelijke 
Europese huis' met een ruk deed openslaan 
en vervolgens zelfs de Muur omver blies. 

Legitimiteit en stabiliteit 

Het resultaat is nu, (16-1-'90) dat het interieur van 
de meer dan zeventig-jarige Sovjetvleugel veel minder 
ingrijpend is gewijzigd dan de Midden-Europese 
kamers die vier decennia geleden door binnenhuis
architect Stalin waren ingericht: in Polen, Hongarije, 
Tsjecho-Slowakije, de DDR en Roemenië (Bulgarije) 
is de planeconomie en het daaraan gekoppelde mono
polie van de communistische partij inmiddels afge
schaft. Vrije verkiezingen en pluralisme komen ervoor 
in de plaats. De nieuwe leiders stellen een gemengde 
markteconomie naar Westers voorbeeld in. Ze vragen 
de West-Europese landen om steun en samenwer
king, waardoor al dan niet noodgedwongen afhanke
lijkheidsrelaties worden gecreëerd. De economische 
vervlechting kan en zal nu ongetwijfeld gepaard gaan 
met verregaande menselijke en culturele contacten, 
die de gevoelens van gemeenschappelijkheid een 
steeds diepere dimensie kunnen geven. 
Niettemin zal het nog geruime tijd duren voordat er 
sprake is van een geruststellende stabiliteit in deze 
landen zelf. De economische sanering zal de bevolking 
ernstig op de proef stellen. Vooral de afschaffing van 
subsidies op eerste levensbehoeften en de gezond
making van de munt zullen hun tol eisen. Zo'n situa
tie vraagt om sterke, ervaren en democratische leiders 
met een hoge graad van legitimiteit bij de burgers. 
Het oude totalitaire systeem heeft ervoor gezorgd dat 
het nu juist aan deze mensen ontbreekt. 
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Dit artikel lag reeds bij de dlUkker toen op 23 
januari j.l. een soortgelijk voorstel van Joris 
Voorhoeve werd gepubliceerd. De redactie zag er 
des temeer aanleiding in, het artikel te plaatsen. 

Het gevaar is daarom levensgroot dat de nieuwe de
mocratische puinruimers het vertrouwen van de be
volking verliezen voordat er resultaten zijn geboekt en 
zonder dat er een redelijk alternatief voorhanden is. 
Maar hoelang en moeilijk begaanbaar ook, de weg 
naar een gezonde pluralistische samenleving lijkt in 
elk geval definitief ingeslagen. 

Niet drastisch genoeg 

De Sovjetunie blijft hierbij vooralsnog achter. Peres
troika is voor Russische begrippen een verregaande 
hervorming, die op gevestigde belangen stuit en veel 
weerstanden oproept. Daarom, maar ook om ideologi
sche redenen, durft het Kremlin een nog drastischer 
ingreep, namelijk de invoering van een vrije markt op 
Westerse grondslag, niet aan. Deze 'halfzachte' her
vormingen vergen veel offers van de bevolking zonder 
noemenswaardig resultaat tot nu toe. Het wordt steeds 
duidelijker dat alleen de totale ontmanteling van de 
communistische planeconomie uiteindelijk tot de na
gestreefde verhoging van de levensstandaard kan 
leiden. Hoe langer Gorbatsjov c.s. ermee wachten, des 
te groter de kans dat de ontevredenheid van de be
volking zich op de leiders zelf gaat richten. Van de 
legitimiteitscrisis die dan ontstaat, zouden niet alleen 
de drastischer hervormers, maar ook hun conservatie
ve tegenstrevers gebruik kunnen maken om een greep 
naar de macht te doen. Deze reactionairen zouden 
met de herinvoering van een marxistisch-leninistisch 
stelsel onherroepelijk de economie verder in het slop 
trekken. De ontevredenheid van een inmiddels door 
de Glasnost ontwaakte bevolking zal dan alleen met 
harde repressie bedwongen kunnen worden. Dit voor
uitzicht zou de huidige besluitvormers er eerstdaags . 
alsnog toe kunnen brengen eieren voor hun geld te 
kiezen en de weg van hun voormalige satellietlanden 
te volgen. In de afgelopen jaren is bewezen dat het 
Gorbatsjov-regime zeer wel in staat is om onwrikbaar 
lijkende standpunten onder druk der omstandigheden 
te wijzigen. 

Nationaliteiten 

Deze overweging geldt ook de oplossing van het 
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nationaliteiten-vraagstuk. Eerst wilde Gorbatsjov van 
geen enkele concessie aan het streven naar autonomie 
van de deelrepublieken weten. Vervolgens stelde hij 
zich onder sterke regionale druk pragmatischer op en 
werden eerder uitgesloten zelfstandigheidsvarianten 
bespreekbaar. Naarmate het Kremlin zich vanwege de 
neveneffecten minder (dreiging met) geweld kan ver
oorloven, worden de opties meer beperkt tot econo
mische sancties of louter overreding. Wel is er na
tuurlijk een verschil tussen het opgeven van eertijds 
vitale belangen in Midden-Europa en die binnen de 
eigen grenzen. De afbrokkelings-tendenzen in het 
Sovjet-imperium hebben inmiddels voor Moskou 
bijzonder dreigende proporties aangenomen. Als Gor
batsjovs politiek ertoe leidt, dat behalve het commu
nistisch stelsel ook de Sovjetunie als eenheidsstaat 
verdwijnt, is het resultaat van zijn inspanningen wel 
heel erg ver van zijn oorspronkelijke bedoelingen 
verwijderd. De hoogst onaangename keuze tussen 
steeds meer geweld of de ontwikkelingen op hun 
beloop laten, dringt zich in ijltempo op. Is er wel een 
uitweg uit dit dilemma? De onlangs overleden Nobel
prijswinnaar Sacharov heeft een interessante 'derde 
optie' geformuleerd: een federale structuur waar 
(voormalige deel-) staten zich vrijwillig bij kunnen 
aansluite~. Deelneming aan zo'n federatie zou aan
trekkelijk gemaakt moeten worden door aanzienlijke 
economische voordelen te bieden. De losgemaakte 
staat die meent het zonder federale bindingen te 
kunnen stellen, zou in een zeer ongunstig isolement 
terecht komen. 

Gorbatsjov verbindt vooralsnog zowel het economi
sche als het nationalistische probleem aan de mono
polie-positie van de communistische partij. Perestroika 
en Glasnost kunnen alleen succes hebben zolang hij 
als partijleider-president de teugels in handen kan 
houden. Indien de partij haar leidende rol moet opge
ven, verliest daarmee ook haar leider zijn greep op de 
ontwikkelingen. Geheel naar Gaullistisch voorbeeld 
suggereert Gorbatsjov chaos na zijn eigen aftreden. 
Het zou overigens best eens kunnen, dat de partij, als 
het erop aankomt, haar positie niet naar slecht Stali
nistisch voorbeeld met letterlijk alle geweld wil hand
haven. 

Relatie met het Westen 

Deze veranderingen in machtspositie en ideologie 
kunnen ook niet los gezien worden van de relatie met 
het Westen. Zolang de Sovjet-leiding vasthoudt aan 
de fundamenten van een plan-economie, is economi
sche samenwerking met het marktgerichte Westerse 
bedrijfsleven tot mislukken gedoemd. De huidige 
ideologische zuiverheid impliceert dat de Sovjetunie 
slechts een beperkt beroep kan doen op Westerse 
economische steun. Dit komt ten goede aan de Rus
sische trots en onafhankelijkheid, maar blokkeert ten 
principale de weg naar de redding uit het economi
sche moeras. Voor zover de voormalige satellietlanden 
meer zichtbaar profiteren van Westerse hulp en sa
menwerking, zal de druk op het Kremlin toenemen 
om dit succesvolle voorbeeld te volgen. Ongetwijfeld 
zal dit tot een forse confrontatie leiden met de oude 
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communistische kaders. Tot nu toe heeft Gorbatsjov 
getracht ideologische zuiverheid en economische her
vorming onder één noemer (die van Perestroika) te 
brengen. Het wordt echter met de dag duidelijker, dat 
deze begrippen elkaar niet verdragen. De onontkoom
bare noodzaak voor een fundamentele keuze lijkt 
slechts een kwestie van tijd. 

Aldus mag zonneklaar blijken hoe weinig de nieuwe 
interne verhoudingen achter het opgetrokken IJzeren 
Gordijn nog zijn uitgekristalliseerd. Onvermijdelijk 
kenmerkt de overgangsfase naar nieuwe evenwichten 
zich door onzekerheden en risico's. Het is zeer aan
nemelijk, dat de leiders bovenal orde op zaken wilen 
stellen en mede daarom internationaal vooral vrienden 
en geen vijanden willen maken. Dit was niet toevallig 
een wezenskenmerk van Glasnost en Perestroika en 
kan dat ook blijven, zelfs als Gorbatsjov verdwijnt. De 
noodzaak van goede buitenlandse betrekkingen blijft 
ook, ja juist bij interne moeilijkheden, bestaan. 

Bestaansrecht Warschaupact en NAVO 

Goede veiligheidsconcepten en -structuren kunnen 
echter niet uitsluitend op zo'n vooronderstelling geba
seerd zijn. Conflicten of oorlogen zijn vaak het gevolg 
van irrationele beslissingen en mispercepties. In het 
NA VO-beleid is hier niet voor niets in hoge mate 
rekening mee gehouden. De redenering was steeds dat 
de Russen wel niet zo gek zouden zijn om welbewust 
een aanval op West-Europa te beginnen, maar dat 
we ons niettemin moeten voorbereiden op een onbe
doeld en onbeheersbaar conflict. 

Met de beëindiging van de Koude Oorlog verliezen 
Warschaupact (WP) en NAVO een aanzienlijk deel 
van hun functie en legitimiteit. Het wordt steeds 
moeilijker voor de bondgenootschappen om zich op 
elkaar te richten. Wat verenigt de WP-Ianden eigen
lijk nog nu het communistische bindmiddel is wegge
vallen? Hoe kunnen de lidstaten zich voorbereiden op 
een oorlog met landen wier economische ondersteu
ning en politieke vriendschap zij zo nadrukkelijk 
verlangen? De NA VO-verdedigingsdoctrine concen
treert zich op de 'Centrale Sector, met een enorme 
opeenstapeling van troepen en wapens in de Bonds
republiek als gevolg. Hoelang kan deze situatie voort
duren bij een verdergaande toenadering, laat staan 
samengaan van de twee Duitse volksdelen? 

Ondanks de aantasting van hun bestaansrecht lijkt . 
het onwaarschijnlijk dat deze organisaties op korte 
termijn ontbonden zullen worden. Van beide zijden 
wordt beklemtoond, dat de bondgenootschappen j~ist 
in deze turbulente tijden nodig blijven om veiligheid 
en stabiliteit te waarborgen. Wel zou het militaire 
karakter minder moeten prevaleren en zou - geheel 
volgens de oorspronkelijke opzet - de politieke func
tie voorop moeten staan. Waaruit die politieke functie 
in de nieuwe vriendschappelijke verhoudingen zou 
moeten bestaan, is een zorgvuldig bewaard geheim. 
De vaak onderscheiden 'gemeenschappelijke waarden 
en belangen' komen immers in een geheel nieuw 
daglicht te staan, nu de meeste WP-staten democrati
sche waarden en economische belangen met het Wes
ten delen. Worden de Midden-Europese landen daar-
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om dan ook lid van de NAVO? Zoniet, dan toch 
zeker geassocieerd lid van de Europese Gemeenschap! 
Gesteld dat deze EG steeds meer (veiligheids-)poli
tieke contouren krijgt, hoe verhoudt zo'n associatie 
zich dan met het lidmaatschap van een 'vijandig' mili
tair bondgenootschap? 

De twee blokken kunnen natuurlijk een belangrijke 
bijdrage leveren aan de verschillende ontwapenings
fora, waarvan op korte termijn zelfs aanzienlijke 
resultaten kunnen worden verwacht. Voor crisis
beheersing en duurzame intensivering van de samen
werking zijn de militaire bondgenootschappen echter 
niet geschikt: zij zijn organisatorisch, mentaal en in 
hun uitrusting op het tegendeel afgestemd. 
Behalve geïnstitutionaliseerd contact tussen NA VO en 
WP wordt ook het CVSE-kader (Akkoorden van 
Helsinki) genoemd als moegelijke structuur om de 
nieuwe verhoudingen op ons continent te bestendigen. 
In dit verband vindt immers al regelmatig overleg 
plaats tussen vrijwel alle Europese landen alsmede de 
VS en Canada. Voor versterking en uitbreiding van 
de samenwerking zijn de CVSE -onderhandelingen 
buitengewoon nuttig. Het moet echter worden betwij
feld, of dit forum effectief kan worden aangewend 
voor crisisbeheersing. Het overlegorgaan is zo breed 
samengesteld, dat het bereiken van overeenstemming 
bijna voorspelbaar meer tijd vergt dan in een crisis
situatie beschikbaar is, het is bovendien de vraag of 
het wel nodig is dat er zoveel staten meespreken over 
een gerezen conflict waar zij niet of nauwelijks bij 
betrokken zijn. 

Europese Veiligheidsraad 

Het lijkt een beter idee, om een nieuwe Veiligheids
raad voor Europa op te richten. Deze moet, gelijk 
haar evenknie in New York, bijeenkomen ter bespre
king en beslechting van crisissituaties. De bestaande 
Raad is minder geschikt om voor typisch Europese 
conflicten te worden aangewend. Zij bestaat groten
deels uit niet-Europese landen, en is samengesteld op 
basis van internationale verhoudingen van vlak na 
Wereldoorlog Il. (Zo behoort het Verenigd Koninkrijk 
tot de vijf permanente leden met vetorecht in tegen
stelling tot bijvoorbeeld de Duitse Bondsrepubliek of 
Japan). De 'oude' Raad kan zich natuurlijk blijven 
richten op problemen buiten Europa (grotendeels 
conform de huidige praktijk). Een Raad die zich 
specifiek met Europa bezighoudt zou natuurlijk ook 
beter op het continent zelf kunnen worden gevestigd, 
bijvoorbeeld in Wenen. 

Om de relatie met de Volkerenorganisatie en daar
mee de rest van de wereld te handhaven, zou ook 
déze Raad deel moeten uitmaken van de Verenigde 
Naties. In navolging van haar oudere broer zou zij 
'collectieve veiligheid' als formule moeten hanteren. 
Zij zou bevoegd moeten zijn te bemiddelen en zo 
nodig, met een 'collectief van landen op te treden 
tegen een mogelijke agressor. De competentie zou 
zich zelfs vérder moeten uitstrekken. Het uitgangspunt 
van 'niet inmenging in binnenlandse aangelegenheden" 
is een groot goed, maar mag geen betrekking hebben 
op de schending van de mensenrechten. Het recente 
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voorbeeld van Roemenië heeft ons nog eens met de 
neus op de mogelijke' schaal van menselijk leed ge
drukt bij het uitblijven van buitenlandse bemoeienis. 
Daarom zou deze Raad ook rechtstreeks moeten 
kunnen ingrijpen bij een flagrante schending van de 
mensenrechten in een Europees land. 

Aandacht op aanvraag 

Daarnaast zouden ook zeer ernstige 'interne' proble
men, bijvoorbeeld een (dreigende) burgeroorlog of het 
mogelijk uiteenvallen van een rijk (Sovjetunie, Joego
slavië) aan de orde gesteld moeten kunnen worden. 
Voorwaarden zouden kunnen zijn dat de desbetref
fende regering hierom vraagt, dan wel dat de inter
nationale vrede en veiligheid bedreigd worden. Pas als 
ook deze categorie onderwerpen besproken kan wor
den, krijgt het begrip 'collectieve veiligheid' de inhoud 
die het verdient. Het begrip veiligheid zou bovendien 
breder gedefinieerd moeten worden en ook de 
immense bedreiging van de grensoverschrijdende 
milieuvervuiling moeten omvatten. Het gevaar heeft, 
mede door het communistische industriebeleid in mid
den-Europa, zulke proporties aangenomen, dat een 
op urgentie gerichte besluitvormingsstructuur alleszins 
gerechtvaardigd lijkt. 

Vanzelfsprekend vormt de samenstelling van het 
orgaan een groot probleem. Als het niet te groot mag 
zijn, is de vraag wie er dan buiten moeten blijven. Elk 
land dat zich niet of onvoldoende vertegenwoordigd 
weet, zal gemakkelijk dwars liggen of medewerking 
aan complicerende voorwaarden verbinden. Een werk
baar model zou kunnen zijn om het lidmaatschap te 
verlenen aan de Sovjetunie, eventueel ook deelstaten 
of staten die in een Sovjet-federatie functioneren, 
drie (wisselende) voormalige satellietlanden, drie 'neu
tralen', drie leden van de EG (bijvoorbeeld de funge
rend voorzitter, diens voorganger en opvolger) en de 
VS. Het betrekken van de Amerikanen bij deze Raad 
is natuurlijk voor discussie vatbaar. Moeten de Euro
peanen hun zaakjes nu eindelijk niet eens zelf rege
len? Daar staat tegenover, dat de Sovjetunie het 
continent zonder Amerikaans tegenwicht ontegenzeg
gelijk kan domineren. Zelfs als dit land zijn bewape
ning sterk terugschroeft, is er geen enkele Europese 
staat bij benadering tegen opgewassen. Ook is het 
zeker niet uitgesloten in de toekomst dat een verenigd 
Duitsland een onevenredig grote rol krijgt in ons 
werelddeel. Denkbaar is om de VS alleen mee te 
laten beslissen als het om gewichtige conflicten gaat 
en hen buiten de kleinere, typisch Europese zaken te 
houden. Men zou tot Amerikaanse deelneming kun
nen overgaan als enkele, bijvoorbeeld de West-Euro
pese, leden dit wensen. 

Uiteraard zijn op dit model vele varianten met 
diverse voor- en nadelen aan te brengen. De essentie 
van mijn betoog is dat de bestaande structuren niet 
adequaat meer zijn voor de radicaal gewijzigde situatie 
in Europa. Ons denken moet zich richten op een 
nieuw forum, toegesneden op de specifieke verhou
dingen, problemen en risico's in ons werelddeel. het 
instellen' van een Europese Veiligheidsraad verdient 
daarom nadere studie en uitwerking. 
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