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De laatste jaren van het achter ons liggende 
decennium hebben drastisch afgerekend met 
het traditionele begrip veiligheid. Terwijl tot 
in 1986 toe werd getracht aan de bevolkin-. 
gen van sommige NAVO-landen (en vooral 
Nederland!) uit te leggen waarom de plaat
sing van kruisvluchtwapens en Pershing
raketten aan Westelijke kant noodzakelijk 
was, is nu een unieke operatie gaande om 
die wapens en hun Oosteuropese pendanten 
te vernietingen. Daarop is een indringende 
controle voorzien (het INF-akkoord van 
1987). 

In het voorjaar van 1989 hield een heftig debat over 
de modernisering van korte-afstandsraketten de NA
vo-gemoederen bezig. Nu stelt minister Genscher 
onomwonden dat geen mens het in zijn hoofd haalt 
nieuwe korte-afstandsraketten te richten op het ge
democratiseerde Polen, Hongarije en de DDR. Ande
re NAVO-ministers kunnen slechts zwijgen, al staat 
formeel de plaatsing van deze raketten nog op de 
agenda. Wat er tenslotte met de NA VO en het War
schaupact als veiligheidsstructuren gebeurt is nog 
volslagen onduidelijk. Het zou heel goed kunnen dat 
Oost en West, bij gebrek aan alternatieven, zich 
daaraan vooralsnog zullen vastklampen als drenke
lingen aan een reddingboei. Vrijwel zeker is dat beide 
allianties zullen veranderen en zullen worden getrans
formeerd tot politieke "instruments of change". Toch 
is het instrumentarium op termijn niet voldoende om 
de grote veiligheidspolitieke veranderingen te verwer
ken. Verdergaande economische integratie vanuit de 
EG met diverse vormen van (geassocieerd) lidmaat
schap en andere EFf A -achtige aansluitingsvormen 
van landen en groepen van landen uit neutraal en 
(voormalig) Oost-Europa, naast "klassieke" kandidaten 
(Turkije!) ligt voor de hand. 

Veiligheidsstructuren 

Filosoferend over de nieuwe veiligheidsstlUcturen ligt 
het voor Europa in de rede te denken aan intensiever 
gebruik van het mechanisme van de Conferentie over 
Veiligheid en Samenwerking in Europa (CVSE), dat 
ons als een de grenzen van bondgenootschappen 
overschrijdend instrument avant la lettre, al sinds 
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1975 ten dienste staat. Het bijzondere van de CVSE 
is de inhoudelijke combinatie van veiligheid en breed 
geschakeerde samenwerking op vele terreinen. Ook 
hier vallen de zekerheden als rijpe appelen. Waar de 
Westelijke CSVE-deelnemers tot voor kort "institu
tionalisering" van CVSE krachtig afwezen, wordt nu 
bij diezelfde landen de roep om intensivering van het 
CVSE -proces, maar ook, in zekere mate, versterking 
van de CVSE-stlUctuur luider. En waarom ook niet? 
De CVSE -formule heeft het voordeel dat de slotakte 
een breed terrein bestrijkt (ineI. mensenrechten, mi
lieu en economische samenwerking). Daarnaast omvat 
het alle Europese landen (minus Albanië, maar zelfs 
dat zou nog wel eens kunnen veranderen), maar ook 
Canada en de VS. Daarmee wordt in potentie een 
aanvulling en later een redelijk alternatief geboden 
voor de NAVO-samenwerking. Op de korte termijn 
is er veel te zeggen voor handhaving van de militaire 
NAVO-integratie, met een voor de (voormalige) 
DDR aangepaste formule. Op de langere termijn, bij 
verder gestabiliseerde en blijvend democràtische ver
houdingen, is CVSE een mogelijk pan-Europees 
kader voor veiligheidssamenwerking. Zo'n gemeen
schappelijk "Europees huis" zou op die manier op 
natuurlijke wijze ruimte bieden aan Canada en de VS, 
een situatie waarbij Europa ongeacht de te verwach
ten ontwikkelingen in de Europees-Amerikaanse 
veiligheidsrelatie, zoals drastische vermindering van 
Amerikaanse troepen, zeker belang heeft. Reducties 
van Amerikaanse en Russische troepen zouden in de 
nabije toekomst in een conventioneel wapenbeheer
singsakkoord (CSE) kunnen worden verwerkt (schok
demperfunctie). Dit akkoord zou kunnen worden 
gevolgd door verdere reducties in CSE - II (weer tus
sen 22 of 23 landen van de NAVO en Warschaupact, 
als het laatste nog zou bestaan), of door reductie
afspraken tussen de 35 CVSE -deelnemers. Aankle
ding van zo'n akkoord met vertrouwensbevorderende 
maatregelen en afspraken over militaire doctrines en 
strategieën effenen mogelijk de weg naar een veilig
heidstructuur à 35. 

Veiligheidsagenda 

De politieke kalender voor de CVSE ziet er dit jaar 
ambitieus, maar niet onhaalbaar uit. Een extra top op 
het niveau van staatshoofden/regeringsleiders dit jaar, 
voorbereid door ministers (van Buitenlandse Zaken), 
die een conventioneel wapenbeheersingsakkoord 
(CSE) van 23 van de 35 CVSE-deelnemers (de leden 
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van - dan nog? - NAVO en Warschaupact) afzegent 
en de gang naar de reguliere top van Helsinki 1992 
inzet. Een top dit jaar kan daarnaast op nuttige wijze 
de balans opmaken van het vele werk op deelterrei
nen van de CVSE, zoals dat op diverse tussentijdse 
bijeenkomsten (onder meer over mensenrechten, eco
nomische samenwerking, geschillenbeslechting, Mid
dellandse Zee-samenwerking) heeft plaatsgevonden. 
Niet in de laatste plaats zou de CVSE de haar eer
tijds toebedachte functie kunnen vervullen van het 
vastleggen (in verdragsvorm?) van de "definitieve" 
naoorlogse grenzen, post Duitse eenwording. Dat zou 
in één klap de Duitse eenheid in een breder Euro
pees kader dan de 4 + 2 formule bezegelen en een 
politiek kader bieden voor een brede discussie over 
vraagstukken als de Europese veiligheidssituatie en de 
Duitse eenheid. Daarvoor zijn geen ingewikkelde en 
op het eerste gezicht moeilijk werkbare modellen als 
een Europese veiligheidsraad (Bob van den Bos in 
Idee66, januari 1990, Voorhoeve te zelfder tijd in de 
Tweede Kamer) nodig. Waarom kunstmatige nieuwe 
structuren in het leven roepen als bestaande instru
menten als NAVO, EEG, Raad van Europa en 
CVSE voor flexibel en intensief gebruik voorhanden 
zijn? 

Eveneens is de vraag actueel hoe de nieuwe veilig
heidsverhoudingen op wereldschaal vorm zullen wor
den gegeven. Daarbij is niet zozeer de toekomst van 
NAVO en Warschaupact aan de orde - de VN staat 
in haar Handvest regionale bondgenootschappen toe -
maar veeleer de bedreigingen voor mondiale veiligheid 
in bredere zin. 

Stabilisering 

De veiligheidsagenda voor het lopende decennium laat 
zich, aldus breed gedefinieerd, als volgt omschrijven. 

Zorgdragen voor verdere en blijvende stabilisering 
van de Oost-West-verhouding, met inbegrip van het 
reduceren van kernwapens tot een minimum-niveau 
en het overeenkomen van een wederzijdse strategie 
van "minimal deterrence" of "reasonabie sufficiency" 
(NB: het is, zeker op wat langere termijn, denkbaar 
dat NAVO en Warschaupact zouden kunnen opgaan 
in een collectieve regionale veiligheidsorganisatie). 

Beheersen en zo mogelijk terugdringen van de 
proliferatie (verspreiding) van nucleaire, chemische en 
biologische wapens in de periferie van Oost en West 
(Midden-Oosten als meest acute regio). Dit is geen 
geringe uitdaging gezien het prestige en het gevoel 
van veiligheid dat staten in de periferie kunnen ont
lenen aan de (optie van) beschikkingsmacht over dit 
soort wapens, met name in de verhouding met regio-

• en buurlanden. Daartegenover stellen de landen van 
West en Oost op zijn best een non-proliferatiebeleid 
dat deze ontwikkelingen afremt, maar niet wezenlijk 
verhindert. Bovendien draagt elk ander (export)beleid 
dan het wereldwijd uitbannen van die wapens het 
politieke risico in zich van het bestendigen, respectie
velijk het in het leven roepen van regimes van bezit
ters en niet-bezitters, vergelijkbaar met het huidige 
Non-Proliferatieverdrag. Het behoeft geen betoog dat 
zo'n ontwikkeling voor de Derde Wereld/Niet-Ge-
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bonden Landen (aan wie het kernwapen is ontzegd) 
moeilijk te verteren 'is en zal bijdragen aan de toch al 
op de loer liggende verscherping van de Noord-Zuid
tegenstelling. Die verscherping komt deels voort uit 
frustratie over het gebleken onvermogen om de ver
anderingen in de Oost-West-verhouding wezenlijk te 
beïnvloeden: ontmaskering van de "derde weg" van 
niet-gebondenheid pretentie. Deels is er wel een 
begrijpelijk gevoel van "being left out in the cold" , nu 
veel van de politieke (en fmanciële!) aandacht uitgaat 
naar Oost-Europa. 

Als derde aandachtsveld, ten slotte, is er de "so
ciaal-economische agenda". Als zodanig reeds erkend 
door VS en Sovjet-Unie (op de agenda van het 
topoverleg Bush-Gorbatsjov), maar van toenemend, ja 
zelfs levensbelang. Als "grote clusters" binnen dit 
agendapunt onderscheid ik (naast drugs en bevol
kingsvraagstukken die ik verder geheel buiten be
schouwing laat), de internationale sociaal--:economische 
ontwikkeling met inbegrip van kwesties als schulden, 
"sustainable development", "adjustment policies (te 
weten aan de vereisten van de markteconomie met 
aandacht voor de sociale component) en conversie 
(omschakeling van militaire naar civiele produktie en 
mogelijk de overdracht van fondsen, vrijkomend door 
ontwapening, ten behoeve van ontwikkeling) en 
daarnaast het milieu - "global warming" - als letter
lijk grensoverschrijdend fenomeen voorop. 

Supranationale afdwingbaarheid 

In het navolgende concentreer ik mij, met voorbij
gaan aan de inhoudelijke aspecten van de onderschei
den vraagstukken, op de internationaal bestuurlijk
institutionele kanten, zoals die vooral in VN-verband 
aan de orde zijn. De paradox hier is dat de Westelij
ke landen zich in de VN traditioneel hebben verzet 
tegen pogingen van de Sovet-Unie het veiligheids
concept van de VN te verbreden met andere elemen
ten van militaire veiligheid. De ideeën van Gorbatsjov 
over een "new, comprehensive system (later: ap
proach) to internationaal peace en security" zijn door 
die landen lauw en negatief bejegend. Dat geschiedde 
grotendeels wel op begrijpelijke gronden, omdat bij
voorbeeld door de Russen de indruk werd gewekt dat 
behoefte bestond aan een geheel nieuw veiligheidssys
teem, terwijl daarin natuurlijk al werd voorzien door 
het bestaan van de VNo De vraag zou eerder moeten 
zijn of van dat systeem optimaal gebruik werd ge
maakt. 

In de wonderbaarlijke herfst van 1989 sneuvelde 
ook dit (laatste?) Sovjet VN-stokpaard. In een diplo
matiek blitz-offensief lanceerden de VS en de Sovjet
Unie gezamenlijk een vooral verbaal (en daarmee) 
ongevaarlijk alternatief voor het "comprehensive sy
stem/approach". Daarmee is het initiatief wel vakkun
dig "kalt gestellt", maar onopgelost blijft hoe de VN 
kan worden geëquipeerd om de nieuwe uitdagingen 
aan te kunnen en of veiligheid opnieuw zou moeten 
worden omschreven. Bij de beantwoording van die 
vragen is vooral een knelpunt hoe het (traditionele) 
begrip soevereiniteit zich nu, in de nieuwe situatie in 
vergelijking met die van de na-oorlogse jaren (1945, 
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Nog meer problemen van soevereiniteit ... 

oprichting VN), verhoudt tot de grote wereldwijde 
problemen, en of tot een effectieve Noord-Zuid sa
menwerking kan worden gekomen in toereikende 
(nieuwe?) structuren. Voor wat betreft de aanpak van 
het milieuvraagstuk is wel (door de Sovjet-Unie) 
gedacht , aan een nieuw in te stellen "ecologische 
veiligheidsraad". Een alternatief zou zijn het bepreken 
van milieukwesties in een herboren Trustschapsraad 
(vroeger belast met de VN-trustgebieden). Het VK 
stelde - nogal verrassend - dat milieu voorwerp van 
overleg in de bestaande Veiligheidsraad zou worden 
op grond van artikel 34 van het VN Handvest (be
dreiging van internationale vrede en veiligheid). Meer 
kans op verwezenlijking lijkt te bestaan voor de ge
dachte internationaalrechtelijke instrumenten te ont
wikkelen die voorzien in bindende verplichtingen om 
bijvoorbeeld emissies te verminderen. Daarbij zal 
hoogstwaarschijnlijk aan een nieuwe institutionele 
vormgeving van het beleid niet te ontkomen zijn. De 
Haagse verklaring van 11 maart 1989 (de Lubbersj
RocardJBrundtland-top) laat, verstandig, open of in 
deze "new institutionaal authority" wordt voorzien 
door versterking van bestaande instituties (zoals 
UNEP) dan wel het scheppen van een nieuwe. 

Daargelaten hoe de institutionele uitwerking zal 
zijn, het interessante aspect van de Haagse verklaring 
is vooral de notie dat maatregelen kunnen worden 
genomen "to promote the effective implementation of 
a compliance with the decisions of the new institutio
nal authority, decisions which will be the subject to 
control bij the International Court of Justice". Met 
andere woorden: het milieubeleid zal een grote mate 
van supranationale afdwingbaarheid moeten kennen. 
Daarmee wordt inbreuk gemaakt op de traditionele 
beginselen van soevereiniteit. Deze conceptie is inter
nationaal nog geen gemeengoed, al is zij (in de 
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Haagse verklaring) onderschreven door 24 staatshoof
den en regeringsleiders. Wel wint de gedachte terrein 
dat het milieuprobleem internationale bindende maat
regelen vergt. Dat zou een flinke stap vooruit zijn ten 
opzichte van de huidige praktijk van streefnormen in 
bijvoorbeeld de Ozonlaag Conventie van Wenen 
(1985) en het Montreal-Protocol (1987) (vergelijk in 
het nationale milieubeleid politieke afspraken zoals 
convenanten met afdwingbare wetgeving). 

Open skies en verder 

Essentie van de nieuwe benadering is, om nog een
maal de Haagse verklaring te citeren, dat "new prin
ciples of international law, including new en more 
effective decision-making and enforcement mecha
nisms", nodig zijn. Hier is een parallel te trekken met 
het terrein van militaire veiligheid en wapenbeheer
sing. Ook daar immers stond aanvankelijk het leerstuk 
van de soevereiniteit voorop. Verificatie en inspectie 
van militaire middelen enJof wapenbeheersingsakkoor
den waren niet aan de orde. Zelfs voorstellen voor 
inspectie vanuit de lucht werden verworpen. De ironie 
van de geschiedenis wil dat nu, in 1990, het meer dan 
30 jaar oude Eisenhower-voorstel voor "open skies" 
in een nieuw jasje door de Bush-administration op 
tafel is gelegd en door NAVO en Warschaupact 
positief is begroet. Bij verwezenlijking van "open 
skies" zal op de soevereiniteit van het luchtruim een 
forse inbreuk worden gemaakt; dat geldt nog meer te 
land door de toegepaste indringende inspectie van 
raketten producerende installaties en lanceerbases 
onder het INF-akkoord van 1987. De verificatiebepa
lingen van het nog niet afgeronde CSE -akkoord en 
het Chemische Wapensverdrag zullen nog indringen
der zijn. 
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Met het INF -akkoord werd een verdere stap gezet 
op de lange weg van het omvormen van veiligheid als 
een antagonistisch proces tussen tegenstanders, in 
toom gehouden door kernwapens als het letterlijk 
ultieme middel van oorlogsvoorkoming, naar veiligheid 
als coöperatief mechanisme. Waar dit bij verificatie 
nog het deelterrein van controle op afspraken betreft, 
is gelijktijdig hiermee een indrukwekkende vooruit
gang zichtbaar op een verwant, maar ruimer gebied, 
dat van de militaire vertrouwenwekkende maatregelen 
(notificatie van en waarneming bij oefeningen, etc.). 
Zeer onlangs is deze ontwikkeling voorlopig geculmi
neerd in een door de politieke doorbraak tussen Oost 
en West buitengewoon interessant geworden seminar 
in Wenen over politieke doctrines. Daar bespraken de 
23 leden van de NAVO en het Warschau-pact in
dringend en op hoog niveau hun militaire strategie, de 
veranderingen daarin en vooral ook de gemeenschap
pelijke noemers ~rvan. 

Op mondiale schaal had het Palme-rapport van 
1982 "Common security" het gemeenschappelijke 
veiligheidsconcept politiek vertaald. Op de vleugels 
van het toen populaire interdependentie-begrip werd 
de basisfilosofie van het rapport - geen enkel land 
kan in het nucleaire tijdperk alleen voor zijn eigen 
veiligheid zorgen - al snel de wijsheid van de VN
corridors. Zij contrasteerde bovendien althans verbaal 
prettig met de toen volledig gestagneerde Oost-West 
betrekkingen waar het voor de wapenbeheersing dood 
in de pot was. 

Nu, in 1990, is de situatie in dat opzicht volledig 
anders. De (aanstaande) successen in de wapenbe
heersing tussen Oost en West kunnen niet op, maar 
de werelwijde dimensie lijkt ons te ontglippen. Zeker, 
ook de Derde Wereld, het Zuiden, zal, rationeel 
redenerend, beseffen dat het me~r van Oost-West 
samenwerking dan van Oost-West tegenstelling kan 
profiteren, Toch creëert die samenwerking problemen. 
De ideologische (derde weg) pretenties van de niet
gebonden landen vallen weg, zoals eerder gesteld. 
Daarnaast komt de soms bittere werkelijkheid van 
lokale en regionale conflicten en excessieve bewa
peningsuitgaven in ontwikkelingslanden schrijnend aan 
het licht. De verspreiding van chemische en nucleaire 
wapens en hun (ballistische) overbrengingsmiddelen is 
door exportmaatregelen van West, en ook wel van 
Oost, geremd, maar niet gestopt. De instabiliteit ver
plaatst zich naar de periferie en de Noord-Zuid 
tegenstelling neemt in veel opzichten (armoede, 
schulden, bewapenings- en ontwapeningsperspectie-
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ven) de plaats in van die tussen Oost en West. 
"Above all, ways must be found to step around the 
deeply entrenched North-South cleavage and to re
place it with a planetary sense of shared destiny" (1). 
Opvallend is dat het besef dat veiligheid grensover
schrijdende en indringende maatregelen vergt, mèt de 
daarmee gepaard gaande inbreuken op soevereiniteit, 
eerder in West en Oost is doorgedrongen (en toege
past) dan in het Zuiden. Waar liggen de nucleaire 
drempellanden en de nucleaire gevoelige regio's? 
Waar komt het verzet tegen verificatie (= spionage) 
vandaan? Uit welke hoek wordt het Non-Proliferatie 
Verdrag, hoeksteen van internationale stabiliteit, be
reigd met radicale alternatieve modellen? 

Uitdaging 

Terwijl wij in Europa onze weg, soms op de tast, 
zoeken naar nieuwe veiligheidsstructuren en een 
nieuwe "architectuur" van de Oost-West en West
West relatie, realiseren wij ons wellicht te weinig dat 
het neerhalen van de scheidslijnen op ons continent 
geen reden tot euforie over de mondiale ontwikkelin
gen mag zijn: schulden en een nog schrijnender, 
perspectiefloze verpaupering (van het hele continent 
Afrika), leefmilieu-verwoesting en het ontbreken van 
een wereldwijd veiligheidsconcept, staan aan de min
zijde. Aan de pluszijde het besef dat milieu ook in 
internationaal opzicht innoverende en via sancties 
afdwingbare maatregelen vergt, en de regulering ge
durende de laatste jaren van een aantal (niet alle!) 
regionale conflicten. Beide fenomenen, milieu en 
veiligheid, vereisen de nationale soevereiniteit te bo
ven gaande maatregelen, en het dichten van de kloof 
tussen Noord en Zuid. Dat is de volgende, majeure, 
uitdaging voor het decennium van 1990, volgend op 
het revolutiejaar 1989. 

Noten 

1. Redefining security, Jessica Tuchman Matthews, 
Foreign Affairs, vol.68, no. 2. Vergelijk ook de uit
spraak van Jeane Kirkpatrick (oud VS-ambassadeur 
bij de VN: " ... het inzicht dat de mensheid op één 
ruimteschip vaart en daardoor gedwongen is tot sa
menwerking wil zij niet worden gewurgd door vervui
ling, onstuimige bevolkingsgroei en kernbewapening" 
(NRC/Handelsblad 19-02-1990). 
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