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Op 17 en 18 februarij .1. sprak de A.L.V. van D66 
zich uit over het verkiezingsprogramma, waarmee 
de partij de Europese verkiezingen ingaat. In dat 
programma worden, voor het eerst, duidelijke 
uitspraken gedaan over het gewenste 
Westeuropese veiligheidsbeleid. In het Europese 
verkiezingsprogramma 1984-1989 was dat 
anders. Toen kwam de partij niet verder dan 
kenbaar maken, dat: gemeenschappelijk 
Westeuropees optreden in de NAVO meer 
aandacht zou opleveren voor specifieke 
Westeuropese velligheidsaspecten: in een 
aangepast Europees Politiek 
Samenwerkingskader zou moeten worden 
gesproken over Europese aspecten van 
veiligheidsbeleid en een gecoördineerde 
Westeuropese defensie-industriepolitiek 
voorwaarde is voor effectief beleid op het gebied 
van conventionele standaardisatie en 
materieelsamenwerking, wapenaanschaf en 
wapenverkopen. 

Het Europese verkiezingsprogramma 1989-1994 van 
D66 biedt de kiezer meer houvast. Dat is goed. Met het 
voortschrijden van Europese economische integratie 
dringt ook de verantwoordelijkheid zich op om geza
menlijk na te denken over politiek-militaire dimensies 
van Europese eenwording. De AL.V. van 18 en 19 
februari jl. aanvaardde het hoofdstuk Westeuropese 
veiligheid zonderveel problemen. Dat is in hetverleden 
wel eens anders geweest, wanneer de partij zich 
diende uit te spreken over het door D66 gewenste 
veiligheidsbeleid! Zijn er tekenen van meer eensge
zindheid op dit terrein, of is het een teken van volwas
senheid? 

In de aanloop naar het Europese verkiezingspro
gramma bleek dat over bepaalde aspecten van het 
veiligheidsbeleid binnen de partij verschillend wordt 
gedacht, zoals defensie-uitgaven, taakverdeling en de 
rol van kernwapens in de Westeuropese veiligheid. 
Met het formuleren van hoofdlijnen komt de partij nog 
wel wegi moeilijker wordt het, wanneer het gaat om 
concrete invulling. 

A-symmetrie 

De situatie binnen het Atlantisch Bondgenootschap is 
a-symmetrisch. De invloed van de Verenigde Staten op 
het NAVO-beleid is overheersend, zij bezitten een 
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sleutelrol ten aanzien van het nucleair potentieel van de 
NAVO, besprekingen met de USSR over nucleaire 
wapenbeheersing worden door de V.S. gevoerd, de 
Amerikaanse defensie-uitgaven (gerelateerd aan de 
totale nationale begroting) overstijgen in belangrijke 
mate die van de andere NAVO-partners en de V.S. 
onderhouden een aanzienlijke troepenmacht in West
europa. Daarmee is niet zonder meer gezegd dat de 
defensie-inspanningen van de Europese NAVO-part
ners onvoldoende zijn. Echter wel, dat zowel in de 
Verenigde Staten als in West-Europa twijfels zijn 
gerezen of wel voldoende rekening wordt gehouden 
met Westeuropese veiligheidsbelangen, danwel of de 
aanzienlijke Amerikaanse defensie-inspanningen ten 
behoeve van de Westeuropese veiligheid nog wel te 
rechtvaardigen zijn tegen de achtergrond van het zeer 
omvangrijke Amerikaanse financieringstekort en de 
terughoudendheid van Europese NAVO-partners om 
zonder meer tegemoet te komen aan Amerikaanse 
wensen tot modernisering, twijfels, die de bondge
nootschappelijke samenwerking niet ten goede ko
men. 

Mede als reactie hierop klinkt een - steeds luidere
oproep van veiligheidsexperts, politieke leiders en 
politieke partijen om de Westeuropese veiligheidsin
spanningen te bundelen: de vorming van een Europese 
pijler in de NAVO, het opbouwen van een eigen 
Europese 'vei ligheidsidentiteit'. Om in te spelen op zich 
wijzigende politiek-militaire verhoudingen tussen de 
Verenigde Staten en Westeuropai als middel om een
blijkbaar niet voldoende - evenwichtige lasten- en 
taakverdeling binnen de NAVO te verzekeren, maar 
ook om door middel van nauwere samenwerking, 
specialisatie en taakverdeling de onrustbarend stij
gende defensielasten de baas te blijven, danwel de 
doelmatigheid van de defensie-uitgaven te verhogen. 
En natuurlijk: wat betekent het verwerven van economi
sche macht door Europese economische integratie 
zonder behoorlijke politieke en militaire pendant? 
So far, so good. En dan de invulling. 

Disharmonie 

Het concept van het Europa-van-de-twaalf is in feite 
(nog) niet bruikbaar als leest voor het gestalte geven 
aan een Europese Veiligheidsidentiteit. Niet alle EG
lidstaten zijn (volledig) deelnemende partij bij de 
NAVO, de EG heeft als zodanig (nog) geen bevoegd
heden op veiligheidsgebied en het Europese Parlement 
evenmin. DeEuropeseAktegeeftslechtsdepolitiekeen 
economische aspecten van veiligheid in het Europese 
domein. Volgens sommigen binnen de partij heeft het 
derhalve weinig zin om de Europese burger, die straks 
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zijn stem uitbrengt voor het Europese Parlement met de 
invullingvan hetWesteuropeseveiligheidsbeleid lastig 
tevallen . Ditgaatwatver. Het doet onvoldoende recht 
aan de gedachte dat Europese eenwording naast een 
economische en monetaire dimensie evenzeer een 
(vei ligheids) politieke dimensie heeft, die continue aan
dacht rechtvaardigt. Het verband van de Europese 
Politieke Samenwerking is daarvoor het geëigende 
kader. Overigens, formele bevoegdheden of niet, vei
ligheidsvraagstukken, die de Europese burger direkt 
aangaan, moeten i n het Europese Parlement bespreek
baar zijn. 

Het bij deze constateringen laten, biedt de Europese 
burger overigens ook niet veel houvast bij de vraag hoe 
die Europese veiligheidsidentiteit dan vervolgens ge
stalte moet krijgen. Uit pragmatische overwegingen 
dringt, ook voor Democraten, de Westp-uropese Unie in 
versterkte vorm zich op, met als voordeel dat Frankrijk 
daarmee volledig bij het proces wordt betrokken. Want 
daarover is men het eens: zonder volledige be
trokkenheid van Frankrijk kan van een Westeuropese 
veil igheidsidentiteit geen sprake zijn . 

Kernwapens 

Moeilijkerwordt het wanneer hetgaatom devraag wat 
te doen met Franse en Britste kernmachten in Europees 
verband. 'Niet over praten' zeggen sommigen, 'want 
van kernwapens, laat staan een Europese kernmacht, 
willen wij niets weten' . Anderen binnen de partij stellen, 
dat ook het bestaan van Franse en Britse kernwapens 
een gegeven is en dat vooralsnog de Westeuropese 
veiligheid ermee is gediend, indien deze systemen 
daaraan dienstbaarworden gemaakt. De partij koos in 
de laatste A.L.V. voor deze laatste benadering, mis
schien omdat zij redelijk voorkomt. 

De partij wierp ook enig licht op de vraag watte doen 
met kernwapens met een zeer korte dracht: die komen 
het eerst voor ontmanteling in aanmerking. Uitspraken 
over eenzijdige ontmanteling dan wel modernisering 
van bepaalde korte-drachtwapens zijn uit de weg 
gegaan . Daarvoor is het blijkbaar nog te vroeg; er 
moet nog iets aantrekkelijks voor het nationale verkie
zingsprogramma overblijven. 

Defensielasten 

Gedachten binnen de partij lopen enigszins uiteen als 
het gaat om het vinden van een antwoord op de vraag 
hoe het nu verder moet met een steeds moeilijker te 
beteugelen groei van de defensielasten. 

Over de lange-termijndoelstelling aangaande de
fensie-uitgaven circuleerden verschillende suggesties, 

Standaardisatie 

zoals : verlaging van de defensie-uitgaven vanaf 1990, 
realiseren op langere termijn van structurele kosten
besparingen danwel van verlaging van de defensie
uitgaven en realiseren van een meer efficiënte beste
ding van defensiegelden. Boeiende uitspraken, maar 
het blijft onzeker wat haalbaar is. 

Het is niet te verwachten, dat de Westeuropese 
NAVO partners meer personele en materiële finan
ciële lasten willen dragen dan momenteel het geval is. 
Gegeven de sterke kostenontwikkeling, in het bijzon
der wat betreft aanschaf en onderhoud van defen
siematerieel, dringt de noodzaak van gemeenschap
pelijke wapenontwikkeling, wapenproduktie, wapen
aanschaf, standaardisering en verhoogde interopera
biliteit zich op. Ook vrije concurrentie tussen Europese 
wapenindustrieën werkt, via het prijsmechanisme, kos
tenverlagend . Aan materieelsamenwerking en taak
specialisering in NAVO-verband wordt reeds geruime 
tijd, met wisselend succes, gewerkt. Er is nog een lange 
weg te gaan en aspecten als nationale trots en industri 
eel belang leggen vermoedelijk grenzen aan de haal-



baarheid . Zij liggen minder ver dan uit oogpunt van 
kostenbesparing gewenst moet worden geacht. 

In het nationaal verkiezingsprogramma 1986-1990 
gaf D66 reeds aan dat grotere Westeuropese 
veiligheidssamenwerking aanvankelijk best gepaard 
mag gaan met hogere defensie-uitgaven indien dat 
onvermijdelijk is . In het huidige Europees verkiezings
programma maakt de partij zich sterk voor structurele 
verlaging van de defensie-uitgaven op langeretermijn. 
De ti jd zal leren wat daarvan terecht zal komen. Ideeën 
binnen de partij die erop waren gericht in geval van 
bevriezing van danwel korting op het defensiebudget 
de kosten gerelateerd aan Westeuropese veiligheids
samenwerking te ontzien, hebben het Europees verkie
zingsprogramma niet gehaald. Deze ideeën getuigen 
niet alleen van het grote belang dat sommigen hechten 
aan Europese veiligheidssamenwerking, doch zouden 
ook aan interesse hebben gewonnen tegen de achter
grond van de uitspraak van Van MieriotijdensdeA.L.V. 
op 18 februari j 1., dat voor de komende regeerperiode 
D66 bevriezing van de defensie-uitgaven (met een 
zekere marge naar boven en naar beneden) voorstaat. 

Taakverdeling 

Met beheersing van de defensie-uitgaven kan, naar het 
zich laat aanzien, pas echt ernst worden gemaakt 
indien in nationaal, Westeuropees en NAVO-verband 
tot herziening van de taakverdeling iuncto selectieve 
taakafstoting kan worden gekomen. Dit is een moeilijk 
vraagstuk, waarover, ook binnen D66, de meningen 
sterk uiteenlopen. Het Europees verkiezingsprogram
ma vermeldt hierover (dan ook) niets. Vermelding van 
herziening van de taakverdeling als element van kos
tenbeheersing en dus van bijzondere aandacht in Euro
pees verband, zou niet hebben misstaan. Met recht zou 
men hebben kunnen stellen, dat bij voorbeeld de 
W .E.U. zich zou moeten buigen over de kwestie van 
herziening van de taakverdeling, daarbij in beschou
wing nemend elementen zoals analyse van dedreiging, 
beschikbare middelen en taktische en strategische 
mogelijkheden en wenselijkheden . Evenzeer zou de 
W.E.U. zich kunnen buigen overde mogelijkheden van 
Europese integratie van nationale planningconcepten 21 
en operationele concepten . Dat veronderstelt wel dat 
de W .E.U.-lidstaten op nationaal niveau hierover reeds 
concrete gedachten hebben. Zover lijkt het nog niet te 
zijn. 

Wapenbeheersing 

Tenslotte nog iets over wapenbeheersing. In het Euro
pees verkiezingsprogramma wordt vooral aandacht 
besteed aan conventionele wapenbeheersing. West
europese landen zijn daar, in tegenstelling tot bespre
k ingen over nucleaire wapenbeheersing, direct bij 
betrokken en kunnen desgewenst hun inbreng in de 
wapenbeheersingsbesprekingen afstemmen danwel 
bundelen. Daarnaast is er een duidelijk raakvlak tus
sen vermindering van conventionele strijdkrachten en 
materieel en het terugdringen van de groeiende lasten 
van conventionele defensie. In de derde plaats is voort
gang ten aanzien van conventionele wapenvermin
dering (personeel en materieel), vooral aan de zijde 
van het Warschau-Pakt ook belangrijk, omdat vermin
dering van de Amerikaanse troepenmacht in West
Europa in de toekomst geenszins moet worden uitge
sloten. Vanuit meerdere oogpunten vereist conven
tionele wapenbeheersing vanuit Westeuropees pers
pectief derhalve bijzondere aandacht. De gedachte 
aan het creëren van een Westeuropese veiligheids
identiteit is gelanceerd. Regeringen in Westeuropa en 
politieke partijen zijn, mede onder invloed van de 
komende Europese verkiezingen, doende de agenda 
op te stellen, maar het zal vooral op daden aankomen. 


