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Europa en de VS, 

Na de val van de muur en de 
daarop volgende gebeurte
nissen die uiteindelijk leid
den tot de ineenstorting 
van de Sovjet-Unie en de 
opheffmg van het War
schaupact veranderden de 
machtsverhoudingen op 

een 
wapenwedloop 

van de muur het verval van 
de Sovjetstrijdkrachten was 
begonnen maar dat, om het 
beeld van de alsmaar toene
mende kracht van de Sovje
tunie te onderstrepen, in-

tussen 
bondgenoten? 

lichtingendiensten als de 
CIA gemanipuleerde gege

wereldschaal drastisch. 
Bijna van de ene dag op de 
andere vie! de Sovjet-Unie 

BRAM STEMERDINK vens ter beschikking van de 
diverse regcringen stelden? 

als supermacht, in de klas-
sieke betekenis van het woord, weg. De economie 
stortte in metals gevolg dat ook de geldstroom naar 
de krijgsmachtdelen nagenoeg opdroogde. De ge
volgen lieten zich raden. Het materieel van land
macht, luchtmacht en marine veranderde in hoog 
tempo in een hoop oud roest; het personeel werd 
soms wei soms niet betaald en aan vervanging van 
verouderde wapensystemen werd nauwelijks nog 
iets gedaan. Het enige onderdeel dat nog redelijk op 
de been werd gehouden was de afdeling nucleaire 
wapens. In ieder geval werd een poging gedaan een 
substantieel dee! in bedrijf te houden. 

Het algemene oordeel in de westelijke wereld 
was al vrij kort na de val van de muur dat Rusland, 
met eventueel een handjevol bondgenoten, niet 
meer in staat was een grootscheepse aanval op de 
westelijke wereld te lanceren. Werd in de periode 
van de Koude Oorlog rekening gehouden met een 
waarschuwingstijd van uren en dagen, in de nieuwe 
verhoudingen werd dat al snel een waarschuwing
stijd van vele jaren voor het geval Rusland weer op 
de gedachte zou komen een militair apparaat op te 
bouwen van een zodanige omvang dat opnieuw van 
dreiging zou kunnen worden gesproken. 

Opvallend was wei dat het beeld dat in de weste
lijke wereld bestond van de geweldige mogelijkhe
den van de Sovjetstrijdkrachten onwaarschijnlijk 
snel veranderde. Binnen enkele jaren waren de 
strijdkrachten die in enkele uren de Noordzee zou
den kunnen bereiken dus veranderd in een hoop oud 
roest. Of was het misschien zo data! lang voor de val 

Tijdens een werkbezoek 
aan Polen, enkele jaren na 

de ineenstorting van de Sovjet-Unie, bracht ik een 
bezoek aan het controlecentrum van de luchtverde
diging van Centraal Europa van het Warschaupact. 
Vol gens de westelijke inlichtingendiensten waren de 
houten barakken op het vliegveld slech~s camouflage 
voor het ondergrondse hypermoderne controlecen
trum. Tijdens het bezoek bleek dat de sleetse barak
ken het centrum herbergden en dat de ramen met 
krantenpapier waren dichtgeplakt om de computer
schermen te kunnen lezen. Misschien iets om reke
ning mee te houden bij de beoordeling van nieuwe 
dreigingen en de daarbij aanbevolen bewapening. 

Ook zonder de dreiging van een massale aanval 
blijft Rusland een probleem voor de westelijke we
reid. De interne ontwikkelingen geven weinig hoop 
op een beweging in de richting van een democrati
sche staat. Het tegendeel is eerder het geval. De 
persvrijheid lijkt langzaam maar zeker aan band en te 
worden gelegd en maffia-achtige organisaties heb
ben een belangrijke positie verworven binnen het 
economisch Ieven. De directe bedreiging voor de 
westelijke wereld is gelegen in het in bedrijf zijn van 
een groot aantal onveilige kerncentrales, het weg
roesten van vele nucleair voortgestuwde onderzee
boten met als gevolg een dreigende milieuramp en 
het gebrek aan onderhoud aan het huidige kernwa
penbestand. Daar komt nog bij dat het kernwapen
arsenaal onvoldoende is beveiligd zodat niet moet 
worden uitgesloten dat onbevoegden zich toegang 
kunnen verschaffen tot dit potentieel. Om iets aan 
deze problematiek te kunnen doen is het noodzake-
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Ujk dat de Europese Unie in een te ontwikkelen ge
zamenlijk buitenlands-, veiligheids- en defensiebe
leid geen prioriteit geeft aan uitbreiding van de Navo 
en het opzetten van een raketschild in samenwer
king met de vs, maar aan nucleaire ontwapening, 
ontmantellng van onveilige kerncentrales, het op
ruimen van roestende onderzeeboten en het beveili
gen van het nuclaire arsenaal van Rusland . Elke gul
den hieraan besteed verhoogt in aanzienlijke mate de 
veiligheid van Europa. 

Dude problemen 
Vee! is veranderd, vee! is hetzelfde gebleven. Jaren 
geleden werd aan de toenmalige hoogste militair 
binnen de Navo, de generaal Norstad ( 1956-1963), 
de vraag gesteld waarom er binnen de Navo niet 
meer uniformiteit in de bewapening en eenheid in 
strategisch denken was. Zijn antwoord:'Er zijn drie 
redenen. De eerste is de Verenigde Staten, de 
tweede is het Verenigd Koninkrijk en de derde is 
Frankrijk'. Zoveel jaren later lijkt er weinig veran
derd. Oude sentimenten, oude verschillen van me
ning over de aanpak van vraagstukken op het gebied 
van vrede en veiligheid blijken nog volop te Ieven. 

Een aantal jaren gel eden raakte ik tijdens een re
ceptie in gesprek met de Franse president Mitter
rand over de verhouding Frankrijk-Verenigde Sta
ten. Zijn betoog was buitengewoon verhelderend . In 
de Frans-Duitse oorlog ( 187o/ 71) had het Franse 
Ieger een zware nederlaag geleden, met name bij 
Sedan. De helft van het glorieuze Ieger had zich daar 
overgegeven, inclusief de keizer. Aan het einde van 
de Eerste Wereldoorlog ( 1914- 1918) deed zich de 
gelegenheid voor de schande van Sedan uit te wis
sen, maar door een volstrekt misplaatst gevoel voor 
competitie en karakteristieke tactloosheid van de 
kant van de Amerikanen ging dat niet door. De 
strijdkrachten van de VS stootten snel door naar 
Sedan en ontstalen daarmee de Fransen de symboli
sche inname. De zoete wraak van de Fransen werd 
verstoord door botte Amerikanen. Daar kwam vol
gens Mitterrand nog bij dat de Amerikanen zich pas 
daadwerkelijk in de strijd wierpen, hoewel zeal we
kenlang klaar waren voor die strijd, toen het Franse 
Ieger bijna was doodgebloed. Eenzelfde betoog 
hield hij in relatie tot de Tweede Wereldoorlog, te 
laat mee bemoeid, te laat aan het front. Aan het slot 
van zijn betoog keek hij me aan met een gezicht van 
'de situatie is toch glashelder' en zei: dit zijn de 
Amerikanen. Mitterrand vertolkte niet aileen zijn 
eigen gevoelens maar gaf weer water leeft binnen de 

Franse politick in het algemeen ten aanzien van de 
Verenigde Staten. 

In de tijd van de Koude Oorlog resulteerde dat in 
het buiten de deur zetten van het hoofdkwartier van 
de Navo en het zich terugtrekken uit de samenwer
king op militair gebied binnen de Navo. Te grote 
Amerikaanse invloed binnen het Europese theater 
werd niet geaccepteerd en wordt niet geaccepteerd, 
ofbeter gezegd, Amerikaanse invloed wordt eigen
Ujk helemaal niet op prijs gesteld. 

Van Amerikaanse kant is het beeld ook helder. De 
bevrijder van Europa, generaal Eisenhower, wond er 
in zijn functie van opperbevelhebber van de geal
lieerde strijdkrachten in Europa (tot mei 1952) al 
geen doekjes om: hij noemde het gebrek aan defen
sie inspanning van de kant van de Europese Ianden 
disaustinB. Deze kijk op de Europese bondgenoten is 
sinds die tijd niet wezenlljk veranderd. Ook was Ei
senhower van mening dat als het tot een Europese 
Defensie Gemeenschap mocht komen, de Amerika
nen en de Engelsen uitstekend als strategische re
serve zouden kunnen functioneren. Dit Europese 
Ieger zou uiteraard wei binnen de Navo moeten blij
ven opereren. En hier lag dan ook precies de grens 
waarbinnen het Amerikaanse enthousiasme voor 
een grotere Europese defensie inspanning zich be
woog. De Europese bijdrage moest altijd wei een 
beetje 'disgusting' blijven omdat een Europees Ieger 
met alles erop en eraan de Amerikaanse invloed in 
Europa te zeer zou aantasten en dat was nu ook weer 
niet de bedoeling. Vijftig jaar later is de situatie pre
des hetzelfde. Ook nu weer kritiek op de prestaties 
op militair gebied van de Europese Ianden zoals tot 
uitdrukking kwam met bettrekking tot Kosovo, ook 
nu weer indringendc pleidooien voor een grotere 
Europese inspanning en ook nu weer de angst dat de 
Europese Ianden er echt in zullen slagen een eigen 
buitenlands- veiligheids- en defensiebeleid te ont
wikkelen met een gewapende arm. Wordt de Navo 
niet onderrnijnd als er binnen afzienbare tijd sprake 
is van eigen Europese commandostructuren, een 
eigen strijdmacht en eigen inzetprocedures? En wat 
als de Europese Unie zich ontwikkelt tot een echte 
supermacht met alles erop en eraan? 

De opvattingen van Eisenhower sloten naadloos 
aan bij de denkbeelden van de Engelse oorlogsleider 
Churchill. In de Raadgevende Vergadering van de 
Raad ven Europa hield de laatste een warm pleidooi 
voor een Europees Ieger ( 1950) na al eerder gepleit 
te hebben voor de Verenigde Staten van Europa, 
maar in beide gevallen zei Churchill er met nadruk 
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bij dat het Verenigd Koninkrijk uiteraard niet mee 
zou doen met deze Europese projecten. Het Euro
pese Defensie Gemeenschap Verdrag werd op 
2 7 mei 1 9 .P ondertekend maar het trad nooit in 
werking omdat het verdrag niet door Frankrijk werd 
geratificeerd. De reden hiervan was duidelijk: het 
Europese Ieger zou blijven functioneren binnen de 
context van de Navo en dus zou de Amerikaanse in
vloed te groot blijven. Fransen waren en zijn aileen 
bereid soevereiniteit in te leveren als ze er volledige 
zeggenschap voor terug krijgen. 

Op het eerste gezicht lijkt het dat er sinds de 
dagen van Churchill een to tale verandering is opge
treden in de houding van het Verenigd Koninkrijk 
ten opzichte van Europa. Tony Blair, de Labour pre
mier, wil kennelijk op een of andere manier een be
langrijke rol spelen op het Europese ton eel en nu dat 
nog niet lukt via de weg van de Economische en Mo
netaire Unie, wordt gekozen voor de weg van een 
gemeenschappelijk buitenlands-, veiligheids- en de
fensiebeleid. 

Tijdens de Brits-Franse top in St.Malo (decem
ber 199 8) spraken beide Ianden zich niet aileen uit 
voor een snelle implementatie van de algemeen ge
formuleerde doelstellingen van het Verdrag van 
Amsterdam (in werking in 1999) op dit beleidsge-

• bied (art. 1 r) maar ook voor de in dat verdrag ge
noemde instrurnenten zoals vaststelling van de be
ginselen van, en algemene richtsnoeren voor, het 
gemeenschappelijke buitenlands- en veiligheidsbe
leid, vaststelling van gemeenschappelijke strate
gieen, vaststelling van gemeenschappelijke acties, 
vaststelling van gemeenschappelijke stand pun ten en 
versterking van de systematische samenwerking tus
sen lidstaten bij de uitvoering van het beleid 
(art. 1 2). Sinds de Brits-Franse top ging het snel. Tij
dens de Europese Raad van Keulen (juni 1999) werd 
besloten dat de Europese Unie zelf in actie moest 
kunnen komen met militaire middelen, uiteraard 
zonder de Navo voor de voeten tel open, en datdaar
voor de nodige besluitvormingsmechanismen 
moesten worden ontworpen. Tijdens de Europese 
Raad van Helsinki (december 1999) werden een 
aantal concrete afspraken gemaakt metals harde mi
litaire kern een troepenmacht van so.ooo-6o.ooo 

man, gereed in 2oo3, in staat om binnen 6o dagen 
ter bestemder plekke te zijn en de actie vol te hou-

den gedurende een periode van een jaar. Voor de 
luchtmacht wordt gedacht aan 300 tot 350 vliegtui
gen en voor de marine aan So schepen. 

Door onder deze aanpak zijn schouders te zetten 
maakte Blair aan de ene kant duidelijk betrokken te 
willen zijn bij een Europees buitenlands-, veilig
heids- en defensiebeleid maar aan de andere kant liet 
hij ook niet na zichtbaar te maken dat het Verenigd 
Koninkrijk zich nog steeds beschou wt als de speciale 
partner van de vs, een partner die als scharnierpunt 
fungeert tussen Europa en de vs. Het duidelijkst 
komt dat tot uitdrukking in het gezamenlijk beleid 
met de vs ten aanzien van lrak, resulterend in con
trole van de veilige zones in dat land vanuit de Iucht 
met de bijbehorende bombardementen en de re
cente voorstellen om tot een andere aanpak van de 
boycot te komen. De houding van de Conservative 
Party onder de huidige Ieiding is duidelijk: Churchill 
zonder Europese correctie. Het spagaatbeleid van 
Blair zal in ieder geval op de proef worden gesteld als 
de Europese Unie een strategische visie met een 
daaruit volgende operationele doelstelling voor de 
te ontwikkelen militaire capaciteit op tafel moet leg
gen. 

Tijdens de Europese Raad in Nice (december 
2 coo) werd de spagaatpositie van het Verenigd Ko
ninkrijk weer duidelijk toen werd benadruktdat'een 
Europees veiligheids- en defensiebeleid niet bete
kende dater een Europees Ieger op komst was.' 

Eenheid van beleid? 
Zo op het eerste gezicht gaat alles naar wens. In 199 2 
werden in het kader van de West Europese Unie de 
Petersberg-taken aangenomen die vervolgens in het 
Verdrag van Amsterdam werden opgenomen als de 
hoofdtaken voor het gemeenschappelijk defensiebe
leid van de Europese Unie. Het gaat hierbij om drie 
taken, te weten humanitaire hulp en reddingsacties, 
vredesbewarende operaties en taken voor gevechts
eenheden met inbegrip van vredesafdwinging. Het 
begrip 'vredesafdwinging' (peacemaking) kwam in de 
plaats van een tekst die voor de Bondsrepubliek 
moeilijk te aanvaarden was en waarin duidelijker 
man en paard werden genoemd. De woorden ' ... li
mited armed conflict and armed conflict', de oor
spronkelijke tekst, geven duidelijker weer wat ei-

1. Nederlands lnstituut voor 
lnternationale Betrckkingen 
'Clingendael', De mi/itaire staat van de 
Europese Unie. 
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genlijk de bedoeling was en nog steeds is. 2 

Deze taken moeten dan worden uitgevoerd door de 
al eerder genoemde landmacht van so.ooo-6o.ooo 

man, een marine van 8o schepen, een luchtmacht 
van 3oo-35o vliegtuigen en een politiemacht van 
sooo man. Er zijn natuurlijk nog wat problem en die 
overwonnen moeten worden. Turkije blokkeert de 
samenwerking met de Navo omdat hetland zich niet 
betrokken voelt bij de besluitvorming binnen de Eu
ropese Unie. Zweden wil zich meer richten op niet
militaire crisisbeheersing en het institutionele 
bouwwerk om tot afspraken te komen met Ianden 
die geen lid zijn van de Europese Unie lijkt nu al on
werkbaar, maar de gedachte overhecrst toch dat het 
simpele bestaan van de krijgsmacht in 2003 als kata
lysator zal werken om tot een gezamenlijk beleid te 
komen. 

Met name bij de landmacht komt dan natuurlijk 
a! snel de vraag op welke operaties je eigenlijk met 
6o. ooo manJmnt uitvoeren. Bij een strijdmacht van 
deze omvang is slechts 1 I 3 beschikbaar voor het 
echte werk, de gevechtstaken , 1 I 3 is nodig voor ge
vechtsondersteunende taken en 1 I 3 vour logistieke 
ondersteuning. Met 2o.ooo man voor het echte 
werk ben je natuurlijk snel uitgepraat. Daarom 
wordt er, als het gaat om grotere vredesbewarende 
operaties, al rekening mee gehouden dater 2o.ooo 

militairen extra nodig zijn voor logistieke onder
steuning. De Franse minister van defensie, Alain Ri
chard, ging in een hoorzitting van het 'Committee 
on Foreign Affairs, Human Rights and Common Se
curity and Defence Policy' van het Europees Parle
ment ( 24 oktober 2ooo) nog een stapje verder door 
naar voren te brengen dat wanneer rekening wordt 
gehouden met het meest vergaande scenario van de 
Petersberg-taken en de inzet daarvoor gedurende 
een periode van een jaar, er ongeveer 2oo.ooo mili
tairen nodig zijn. Overeenstemming over een een
heid van 6o. ooo militairen als opstapje naar een vee! 
grotere eenheid? Het lijkt er vee! op. 

Naast deze discussie komt ook de discussie op 
gang over de vraag 'hoever van Brussel' er met de 
troepenmacht van de Europese Unie moet en kan 
worden opgetreden. Frankrijk doet ook in dit kader 
weer het hoogste bod. Azie en Afrika moeten kun
nen worden bestreken hetgeen inhoudt dat afstan
den van 6ooo tot 1 o. ooo kilometer moeten worden 
overbrugd. Andere Ianden waaronder de Bondsre-

publiek hebben bescheidener ambities. De Duitse 
minister van Defensie suggereerde een afstand van 
4ooo krn, maar het zal voor iedereen duidelijk zijn 
dat hoe groter de afstand is waarop de operaties 
moeten worden uitgevoerd, des te meer Iucht- en 
zeetransport nodig zal zijn. Ook zullen tekortko
mingen op andere gebieden zoals het vergaren van 
strategische inlichtingen, interoperabiliteit en stan
daardisatie van procedures en materieel, Europese 
faciliteiten voor commandovoering enzovoort, 
meer pregnant naar voren komen met de daarbij be
horende kosten om er iets aan te doen. Voor de 
PvdA- fractie in de Tweede Kamer spelen dit soort 
problemen niet. In hun nota 'De Europese Toets' 
moeten de 'bijdragen van de 1 s afzonderlijke Euro
pese Ianden inderdaad binnen zestig dagen waar ook 
ter wereld aanwezig zijn' (biz. 3). 

De Europese dcfensie industrie is zich intussen 
aan het voorbereiden op het grote werk. In navol
ging van de vs waar a! eerder grote concentraties tot 
stand kwamen, hebben ook een aantal Europese be
drijven de handen in elkaar geslagen en EADS ge
vormd (European Aeronautic Defence and Space), 
een Frans-Duits-Spaans samenwerkingsverband. 
Achter Boeing en Lockheed-Martin het derde be
drijf op wereldschaal. Om het politieke belang van 
deze samenbundeling aan te geven waren Schroder 
en Jospin aanwezig bij de ondertekening van het 
contract. De bedoeling van dit samengaan werd dui
delijk verwoord bij de plechtige gebeurtenis: de sap 
met de vs moest worden overbrugd. De Britse pre
mier Blair was niet aanwezig bij dit vreugdevolle sa
menzijn en daar was ook aile aanleiding voor. British 
Aerospace miste op het laatste moment de boot en be
sloot sam en te gaan met het Amerikaanse bedrijf Ge
neral Electric Company. De spagaatpolitiek van Blair 
(Europa-vs) werd er door deze misser niet eenvou
diger op. De nieuwe Europese gigant op het gebied 
van Iucht- en ruimtcvaart en aanverwante terreinen 
werd ook voor So% eigenaar van Airbus. 

De gevolgen van deze samenbundeling zullen 
duidelijk zijn. Om te overleven heeft de nieuwe 
combinatie orders nodig, op de binnenlandse (Euro
pese) markt en op de exportmarkt. De Europese 
Snelle Interventiemacht kan ook hier als katalysator 
dienen. Om zelfstandig te kunnen optreden zijn 
vliegtuigen, spionagesatellieten en radarsatellieten 
nodig, maar daar blijft het niet bij. Als overbruggen 

2. W. van Eekelen, Debating European 
Security, blz.r 27 

van 
stre 
WOI 

vsi! 
rati• 
no a 
onb 
gen 
stm 
con 
syst 
ven 
den 
sen 
me• 
sch 

vlie 
en 
gen 
een 
me 
he!: 
De 
om 
Sm 
](!ic 

de 
voc 
ger 
ceF 
wo 
spr 
VO< 

pe1 
Pas. 
so~ 

OV~ 

lit~ 

de 
ge1 
lee 
bn 
haJ 
mi 
VCJ 

VOl 

Me 
de 
me 
jec 



Duitse 
md van 
lijk zijn 
>eraties 
cht- en 
tortko
ren van 
!n stan
Jropese 
bvoort, 
:rbij be
foor de 
h soort 
: Toets' 
e Euro
·aarook 

ntu sen 
1 navol
llties tot 
~ese be
ADS ge
Space), 
erband. 
1rde be
•ang van 
chroder 
van het 
erd dui
;: deaap 
ttse pre
volle sa
'r. British 
)ten be
drijf Ge
tan Blair 
eenvou
t gebied 
erreinen 

g zullen 
1 nieuwe 
e (Euro
.uropese 
talysator 
tlen zijn 
ltellieten 
bruggen 

s &_o 7 / 8 2oot 

van de 'gap' met de vs betekent dat moet worden ge
streefd naar strategische gelijkwaardigheid dan 
wordt het verlanglijstje nog aanzienlijk groter. In de 
vs is men er van overtuigd dat voor de militaire ope
raties van de toekomst vooruitgang op drie gebieden 
noodzakelijk is; inlichtingen (sensors in satellieten, 
onbemande vliegtuigen), verwerking van inlichtin
gen en wapensystemen om te reageren (satelliet ge
stuurde kruisraketten). Ook nieuwe middelen om 
computernetwerken, financiele systemen, telecom 
systemen en air trcifJic control systemen te kunnen 
verstoren staan hoog op het verlanglijstje. Men 
denkt hierbij aan virussen, electromagnetische pul
sen, microwave beams en gerichte bommen, dit alles 
meer geavanceerd dan nu op enkele gebieden al be
schikbaar is. 

De wensenlijst op militair gebied is oneindig. Van 
vliegtuigen uitgerust met anti-satelliet projectielen 
en 'killer' satellieten tot nieuwe verticaal opstij
gende transportvliegtuigen voor 1 oo militairen met 
een afstandsbereik van 2ooo mijl, wapensystemen 
met een draadloze link naar de doelopsporende 
helm, energie producerende uniformen enzovoort. 
De vs hebben al deze nieuwe systemen niet nodig 
om de vijand voor te blijven, zoals in het verleden de 
Sovjet-Unie, maar om de positie te handhaven als 

• Ieider in welke coalitie dan ook, structureel binnen 
de Navo of ad hoc zoals in de Golfoorlog. Een goed 
voorbeeld van meegezogen worden in ontwikkelin
gen zonder te beschikken over een strategisch con
cept waarbinnen een en ander gerealiseerd moet 
worden, is het Galileo-project. Dit project is in oor
sprong een civiel satellietnavigatiesysteem voor bij 
voorbeeld het lokal iseren van vrachtwagens en sche
pen, een alternatief voor het Amerikaanse Global 
PositioninB System. Tijdens de Golfoorlog en de Ko
sovo-crisis blokkeerden de Amerikanen zonder enig 
over leg het civiele gebruik van dit in oorsprong mi
litaire systeem zodat het voor de hand lag dat binnen 
de Europese Unie naar een civiel alternatief werd 
gezocht. Maar nu ligt het in de bedoeling het Gali
leo-systeem ook geschikt te maken voor militair ge
bruik. De Europese interventiemacht kan dan onaf
hankelijk optreden van de Amerikaanse waarne
mingssatellieten. Het klassieke patroon tekent zich 
vervolgens binnen Europa af; Frankrijk is een groot 
voorstander, het Verenigd Koninkrijk is tegen. 
Mocht dit militaire Galileo-systeem er komen dan is 
de volgende vraag natuurlijk hoe het beschermd 
moet worden. Uit de laatste discussie over dit pro
ject binnen de Europese Unie blijkt dat de funda-

mentcle kwestie tot nu toe niet aan de orde is ge
steld: moet de Europese Unie streven naar strategi
sche gelijkwaardigheid met de vs metals gevolg een 
ongeremde wapenwedloop tussen bondgenoten, 
Europa als grootrnacht met alles er op en er aan; of 
moet er gestreefd worden naar een Europa dat zijn 
betekenis niet in de eerste plaats ontleent aan stra
tegische gelijkwaardigheid op militair gebied met 
de vs? 

Civiele arootmacht met militaire component 
De twee uitersten in denken als het gaat om de toe
komst van Europa worden vertegenwoordigd door 
Paul Frank, een voormalig Duits staatssecretaris van 
Buitenlandse Zaken, en de schrijvers van het hoek 
Europe's Military Revolution met als meest bekende 
auteur Christoph Bertram, direteur van de Duitse 
St!ftuna Wissenschcift und Politik. 

In de visie van Frank zijn de feiten van de wereld
politiek zo ingrijpend veranderd 'dat het onvergeef
lijk zou zijn, geen rekening te houden met de nieuwe 
factoren. De belangrijkste daarvan is de onmetelijk 
gegroeide economische macht van de westerse in
dustriestaten. Die moet worden ingezet om interna
tionale conflicten op te lossen' .. .'In wezen is het di
lemma heel eenvoudig: rnilitaire interventies leve
ren de bewapeningsindustrie winst op; een geweld
loze politick vergt economische offers'. Volgens 
Frank is het buitenlandspolitieke denken van de 
Amerikanen naar Europa overgeslagen, met als ge
volg dat te snel naar militaire oplossingen van pro
blemen wordt gegrepen. Enkele kenrnerkende cita
ten uit zijn betoog: 'industriestaten moeten gaan be
seffen dat hun economische macht niet aileen goed is 
voor winstbejag maar ook als drukmiddel tegen vre
desverstoorders', 'met de middelen van de oorlog 
kan men oorlog voeren maar geen vrede tot stand 
brengen'. Met instemming haalt Frank de voorma
lige minister van Buitenlandse Zaken Genscher aan 
die in een interview zei dat geweld en beschaving 
niet te verenigen zijn. Frank is er van overtuigd dat 
de westerse industriestaten in hun economisch po
tentieel over een 'wapen' beschikken dat doel
treffender is dan ieder militair wapensysteem: 'Als 
ze dit potentieel vastbesloten en solidair inzetten in 
de strijd voor vrede, kunnen ze met de middelen van 
het embargo en het isolement iedere rustverstoor
der uit de kring van beschaafde staten bannen en een 
sombere toekomst bezorgen. De staat mag zich 
slechts van militair geweld bedienen als het gaat om 
de verdediging van het eigen land'. 3 

299 



300 

S&_D7/8200I 

Diametraal tegenover de visie van Frank staat de 
visie van Bertram cs. Kort door de bocht geformu
leerd komt hun mening er op neer dat Europa een 
grootmacht moet worden in de brede betekenis van 
het woord. En dat kan aileen maar als Europa c.q de 
Europese Unie op militair gebied autonoom wordt. 
In de discussie over de militaire macht van de Euro
pese Unie speelt de Europese Commissie tot nu toe 
een bescheiden rol. Oat komt uiteraard omdat de in 
Helsinki genomen besluiten cen intergouverne
menteel karakter dragen en het ziet er niet naar uit 
dater bij de diverse regeringen op dit moment vee! 
animo bestaat om de commissie een grotere rol te 
Iaten vervullen. De regeringen doen zaken met de 
Hoge Vertegenwoordiger Solana en daar blijft het in 
belangrijke mate bij. Oat is jammer omdat nude dis
cussie vooral gaat over de invulling van een gemeen
schappelijk buitenlands-, veiligheids- en defensiebe
leid met rnilitaire middelen. 

Oat is te meer jammer omdat de Eurocommissa
ris voor externe betrekkingen, de Brit Chris Patten, 
buitengewoon actief is in het belichten van de an
dere, civiele kant van de medaille. 

Met als basis de vijf doelstellingen die de Euro
pese Commissie heeft geformuleerd op het gebied 
van buitenlands beleid, veiligheid en defensie (acti
vely involved in policy shaping in all pillars, to lead 
where we have competence, improve capacity for 
rapid implementation and delivery, enhance com
munity policy for conflict prevention, and to ensure 
the industrial base of a credible security and defence 
policy) vraagt hij telkens weer aandacht voor niet
militair crisismanagement en conllictpreventie. In 
een speech gehouden op een congres in Berlijn over 
het ontwikkelen van een gemeenschappelijk Euro
pees veiligheids- en defensiebeleid (december 
1999)4 noemde hij uiteraard ook het gebruik van 
militaire middelen een optie maar schonk hij vooral 
aandacht aan de niet militaire middelen. Hij wees er 
met name op dater 'less fire fighting and more con
centration on the causes of the fires' diende te zijn. 
'We must find ways to use strategically our immense 
economic influence so as to prevent new fires from 
starting and addressing the reasons they started in 
the first place. Europe needs not only a crisisma
nagement capabil ity but also a conflict prevention 
policy'. 

3. Trouw, 8 mei 1993 . 

Een onlangs uitgebracht rapport van de sociaal-de
mocraten in het Europees Parlement sluit goed aan 
bij de hoofdlijnen van beleid als voorgestaan door 
Patten. In dat rapport, 'Nieuwe dimensies van vei
ligheid', wordt in het hoofdstuk getiteld 'De uitda
ging' helder uiteengezet dat de Ianden van de Euro
pese Unie meer verantwoordelijkheden op zich 
moeten nemen en dat daar ook een rnilitaire dimen
sie aan vast zit, maar dater niet uitsluitend ofhoofd
zakelijk vanuit die invalshoek moet worden geke
ken. 'Wij moeten niet-militaire concepten, beleids
maatregelen en strategieen ontwikkelen en die ten
minste dezelfde prioriteit verlenen als die welke wij 
nu aan de militaire dimensie geven'. Volgens de 
schrijver van het rapport berust de veiligheid in Eu
ropa op drie principes: gemeenschappelijke veilig
heid (samcnwerking op basis van gelijkheid, recht
vaardigheid en wedcrkerigheid), duurzame veilig
heid (oorzaken van onveiligheid wegnemen) en de
mocratische veiligheid (bevorderen van de rechts
staat, eerbiediging van de mensenrechten, stabiliteit 
van de democratische instellingen en een democra
tische cultuur). Voor de invulling van deze begrip
pen wordt teruggegrepen op het gedachtegoed van 
de vroegere premier van Zweden Olof Palme en de 
vroegere bondskanselier Willy Brandt. Op basis van 
deze principes wordt een beleid voorgesteld metals 
prioriteit een betere conllictpreventie. 'De Euro
pese Unie beschikt met haar economisch en politick 
potentieel over tal van mogelijkheden om conllicten 
te voorkomen', maar de sociaal-democraten realise
ren zich dat de Europese Unie op dit moment nog 
niet beschikt over de benodigde beleidsinstrumen
ten. Dit komt niet in de laatste plaats omdat het be
leid wordt gemaakt binnen de drie pijlers van de Eu
ropese Unie, een gemeenschapspijler en twee pijlers 
onder competentie van de lidstaten. Eurocommissa
ris Patten en Hoge Vertegenwoordiger Solana slagen 
er nog steeds niet in een samenhangend beleid te 
presenteren. De voostellen in het rapport op het ge
bied van humanitaire interventie, het dringend be
roep de ontwapeningsonderhandelingen weer op 
gang te brengen, het pleidooi de sanering en hervor
ming van de nucleaire industrie in de Ianden van het 
Gemenebest van Onafhankelijke Staten (Gos) 
krachtdadiger te ondersteunen, meer hulp te bieden 
bij het vernietigen van . wapenvoorraden waarover 

4 · Chris Patten, The future'![ the European 
Security (ESDP) and the role '![the European 
Commission. 
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een overeenkomst is gesloten en het afwijzen van het 
Nationaal Raket Afweersysteem (NAR) zoals voor
gesteld door president Bush, verruenen aile steun.S 
Jammer is dat het rapport als het gaat om de echt 
moeiHjke kwesties zoals de Europese samenwerkjng 
op het gebied van defensie of de betrekkjngen met 
de Verenigde Staten ruet tot heldere keuzes komt. 
De Snelle Interventiemacht van 6o.ooo man wordt 
terecht beschouwd als een beleidsinstrument van 
crisispreventie, crisisbeheer en humanitaire inter
ventie. Uit de zinsnede dat zo'n krijgsmacht vooral 
ingezet moet worden in Europa maar dat het Mid
den-Oosten en Afrika ruet moeten worden uitgeslo
ten blijkt echter dat men niet het geringste idee 
heeft wat het betekent een krijgsmacht op een af
stand van vele duizenden kj]ometers in te zetten als 
het gaat om vrede afdwingende acties, oorlog in ge
woon nederlands. 

Over de relaties met de Verenigde Staten wordt 
helaas aileen maar in algemene termen gesproken 
afgezien van de afwijzing van het NAR. De preble
men die er zijn tussen de vs en Europa brengje geen 
stap dichter bij een oplossing met een opmerkjng dat 
de Europese Urue en de vs wat de politieke besluit
vorming betreft gelijken moeten worden. Die ge
lijkheid zou dan tot stand gebracht moeten worden 

• door 'een betere taakverdeling met het oog op een 
betere lastenverdeling op regionaal en wereldruveau 
om de veiligheid in het algemeen te vergroten'. Be
tekent deze passage, die in de samenvattende con
clusies is opgenomen, dat toch gestreefd moet wor
den naar een autonome Europese Unie met aile ge
volgen van dien, niet in de laatste plaats een bewape
ningswedloop tussen bondgenoten? 

Ook de laatste samenvattende conclusie roept 
enige vraagtekens op. De nieuwe buitengrenzen van 
de Europese Unie (en de Navo?) mogen niet tot ge
volg hebben dat Europa oprueuw wordt opgedeeld, 
noch in de richting van het oosten, noch in de rich
ting van het zuidoosten. Oat is mooi gezegd maar 
sinds wanneer vormen grenzen geen scheiding 
meer, sinds wanneer betekent het a! of ruet lid zijn 
van de Europese Unie niet meer het verschiJ tussen 
kans op welvaart of achterblijven in ontwikkeling? 

HervorminB van de Navo 
'Macht heeft de eigenschap om het beoordelings
vermogen aan te tasten; mensen en naties die overi-

gens verstanrug zijn Iaten zich begoochelen door 
grandeur' .. .' en de gedachte dat wij voor de hele we
reid verantwoordelijk zijn schijnt ons verblind te 
hebben en heeft de mogelijkheid geschapen voor het 
ontstaan van wat ik noem: de arrogantie van de 
macht'. Aldus formuleerde senator Fulbright in 
1966 het uitgangspunt van zijn boek The arroaance if 
power. Met Bush in het Witte Huis schijnen oude tij
den terug te keren met dien verstande dat de arrog
antie van de macht nu met name tot uitdrukkjng 
komt in de maruer waarop de bondgenoten in Eu
ropa worden benaderd. Zonder enig overleg wordt 
meegedeeld dat Amerikaanse soldaten er niet zijn 
om de Balkan-speeltuin te bewaken, wordthetdoor 
Clinton ondertekende klimaatverdrag (Kyoto-pro
tocol) in de prullenbak gekjcperd en wordt de pijler 
onder het internationale wapenbeheersingssysteem 
(het ABM-verdrag uit 1972 dat anti-raketsystemen 
verbiedt) uitgehaald. Deze Hjst is bij lange na niet 
compleet. Afwijzing van het Internationaal Strafhof, 
afwijzing van het verdrag m.b.t. biologische wa
pens, herintroductie van het begrip 'schurkensta
ten' ter ondersteurung van de plannen voor het in
richten van een Nationaal Raket Afweersysteem, 
het pleidooi voor uitbreiding van de Navo tijdens het 
recente gesprek met Poetin, het past aUemaal naad
loos in het beeld dat de vs ruet van plan zijn zich ook 
maar iets aan te trekken van hun Europese bondge
noten . De bezwerende woorden van nlinister van 
Buitenlandse Zaken Powell dat er ideeen moeten 
komen voor 'een rueuw kader voor onze verhouding 
met de Navo, Rusland en andere Ianden' kunnen dat 
beeld ruet wegnemen. Tegen deze achtergrond ligt 
de bijna-heiligverklaring van voormalig president 
Clinton voor de hand, maar dat zou toch iets te ge
makkelijk zijn. Ook Clinton zou het Kyoto-protocol 
ruet door de Amerikaanse Senaat hebben gekregen, 
ook Clinton stelde vele dollars beschikbaar voor het 
nemen van proeven om te komen tot een anti-raket
schild en ook Clinton stelde zich aanvankelijk in de 
beste Amerikaanse traditie passief op ten aanzien 
van de oorlogen in Kroatie en Bosnie. Tijd voor 
enige nuchterheid dus. 

Geef president Bush gelijk waar hij gelijk heeft. 
Het gevaar van kernwapens in verkeerde handen is 
reeel maar de vraag is natuurHjk of het door Busch 
geformuleerde antwoord juist is en of de manier 
waarop de plannen naar buiten worden gebracht bij -

5 . Jan Marinu Wiersma, Nieuwe 
dimensies van veilisheid. 
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draagt aan de oplossing van het probleem. De Mid
den-Europese !eden van de Navo (en toekomstige 
!eden van de Europese Unie) zijn voor een anti-ra
ketsysteem omdat ze Rusland nog steeds als een be
dreiging zien, Frankrijk is mordicus tegen en Groot
Brittannie aarzelt. Het conflict ligt binnen de Navo 
op tafel maar wordt in het daarvoor geschikte 
forum, de Atlantische Raad, niet besproken. Het ge
volg is dat de cliscussie zich niet toespitst op de in
houd van bet probleem maar op de vraag of de presi
dent van de vs wei goed bij zijn hoofd is en of er met 
deze man wei en serieus gesprek mogelijk is. Alsof 
de Europese Ianden de keuze hebben. 

Voor wat de inhoudelijke kant betreft is het 
merkwaarclig dat er kennelijk van wordt uitgegaan 
dat de bron van bet kwaad, productie en bezit van 
kernwapens door Ianden als Irak en Noord-Korea en 
leveranties aan clie Ianden door o.a. Rusland en Oek
rai'ne, niet kan worden uitgeschakeld of geneutrali
seerd. Voor clit soort problemen bestaat een uiter
mate geschikt forum, de Rusland-Navo Raad. Ook 
van dit overlegorgaan wordt nauwelijks gebruik ge
maakt. Waar behoefte aan is, is het in kaart brengen 
van huiclige en toekomstige bedreigingen van vrede 
en veiligheid en de daarbij passende antwoorden. 
Dan zal al snel duidelijk worden dat in een tijd dat bio
logische en chem.ische wapens op eenvouclige wijze 
gemaakt kunnen worden en elk willekeurig land bij 
~jze van spreken per postpakket binnengebracht 
kunnen worden, een peperduur raketschild voor een 
bedreiging van relatief beperkte omvang niet het 
juiste antwoord is. Deze Rusland-Navo Raad is overi
gens ook een uitstekend forum om de witwaspraktij
ken van Rusland en de leveranties van gevoelig mate
riaal aan Irak en Iran aan de orde te stellen. 

Een ander punt dat dringend moet worden be
sproken is de kwestie van de machtsverhoudingen 
binnen de Navo. Voor de val van de muur was de si
tuatie duidelijk. De Navo was een bondgenootschap 
gericht op de verdediging van bet grondgebied van 
de aangesloten Ianden. Welke combinatie in geval 
van oorlog de aanvallende partij zou zijn was aan 
geen twijfel onderhevig: bet Warschaupact zou de 
aanval openen. Na de operatie-Kosovo ligt clit een 
slag anders. Zonder mandaat van de Verenigde Na
ties greep de Navo gewapenderhand in en toen werd 
al snel duideHjk dat daadwerkelijk oorlogvoeren 
voor een organisatie als de Navo niet eenvoudig was. 
De dominante positie van de vs binnen de structuur 
van de Navo gekoppeld aan een grote inbreng van 
geavanceerd militair materieel door de vs, bracht 

met zich mee dat er volgens de Amerikaanse ziens
wijze oorlog werd gevoerd. Dat had op twee gebie
den grote gevolgen. Ondanks verzet van een aantal 
Europese Ianden, met name Frankrijk, kreeg het in 
19 9 2 opgerichte Kosovo Bevrijdingsleger ( usK) een 
sleutelrol toebedeeld in de strijd tegen Servie. Het 
USK behoorde als gevolg van dit beleid na afloop van 
de oorlog tot de overwinnaars en met de gevolgen 
hiervan wordt de helc regio nog elke dag geconfron
teerd. De situatie in Macedonie is een rechtstreeks 
gevolg van de machtspositie van bet usK, in 1999 
omgedoopt in Kosovo Beschermingskorps, in Ko
sovo. 

In de tweede plaats ontbrandde tussen de vs en 
zijn bondgenoten een soms heftige strijd over de 
vraag hoe de luchtoorlog gevoerd moest worden. 
Het Geneefs Oorlogsrecht van 1945 omvat twee 
protocollen, het ene protocol gaat over internatio
nale conflicten en het andere over interne conflic
ten. In de loop van de jaren bleek dat aanscherping 
noodzakelijk was om in te kunnen spelen op nieuwe 
ontwikkelingen en in '97 7 werden dan ook twee 
aanvullende protocollen aan de verdragen toege
voegd. De vs weigerden echter deze protocollen te 
ondertekenen, ze zouden te vee! belernmeringen 
opwerpen bij het voeren van oorlog. De gevolgen 
bleken toen de doelen moesten worden gekozen. 
Tijdens de operatic Allied Force werd er vaak heftig 
gestreden over het juriclisch toelaatbaar zijn van het 
bombarderen van bepaalde doelen. Ook in clit geval 
was Frankrijk weer de belangrijkste opponent van 
de vs. Op basis van hun machtspositie konden de vs 
in belangrijke mate hun zin doordrijven metals ge
volg dat ook de Europese bondgenoten die deelna
men aan de oorlog gingen functioneren binnen het 
ruimere Amerikaanse kader. Het hoeft geen betoog 
dat het van de gekke is dat op het hoogtepunt van een 
oorlog tussen bondgenoten juridische gevechten 
uitbreken over het al of niet toelaatbaar zijn van be
paalde bombardementen en dat uiteindelijk op Eu
ropees grondgebied een oorlog wordt uitgevochten 
volgens de Amerikaanse opvattingen van het Ge
neefse Oorlogsrecht. 

De ervaringen opgedaan in de Kosovo-oorlog 
kunnen op het gebied van oorlogvoering maar tot 
een conclusie leiden: militaire operaties door de 
Navo op Europees grondgebied uitgevoerd dienen 
volgens Europese maatstaven te worden gevoerd 
tegen de achtergrond van het volledige 'pakket' Ge
neefs Oorlogsrecht. Om dat zeker te stellen is euro
peanisering van de Navo noodzakelijk hetgeen o.a. 
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inhoudt dat de functie van hoogste militaire com
mandant binnen de Navo (SACEUR) vervuld gaat 
worden door een Europeaan. De belangrijkste Ian
den kunnen bij toerbeurt deze functie vervullen, bij 
voorbeeld om de twee jaar. 

Voor dcze europeartisering is nog een ander ar
gument aan te voeren. Op rtiet al te lange termijn zal 
het grootste dee! van de nu nog op europees grond
gebied (Bondsrepubliek) verblijvende Amerikaanse 
landmachteenheden terugkeren naar de vs. Het 
overblijvende dee! zal worden verplaatst naar meer 
zuidelijk gelegen Ianden om van daaruit makkelijker 
operaties te kunnen uitvoeren in bij voorbeeld 
Afrika en het Midden-Oosten. De op Amerikaanse 
aanwezigheid gebaseerde invloed van de vs binnen 
de Navo neemt dan duidelijk af. 

De Nederlandse positie 
In een reeks van nota's hebben achtereenvolgende 
Nederlandse regeringen voorstellen gedaan de Ne
derlandse strijdkrachten te herstructureren om ze 
gereed te maken voor de 'rtieuwe tijd'. Probleem is 
dat de omvang van de strijdkrachten aanzienlijk is te
ruggebracht maar dat aard en structuur volledig zijn 
gehandhaafd. Alles uit de peri ode van de Koude 
Oorlog is er nog, onderzeeboten, tanks, artillerie, 

• vliegtuigen, metals gevolg dater een geweldige ver
snippering optreedt. Heel vee! kleine eenheden kos
ten heel vee! extra geld. Daar komt bij dat vee! ma
terieel in gebruik is genom en dat voordien niet in de 
strijdkrachten voorkwam, zoals gevechtshelicop
ters, met als gevolg dat het beschikbare geld over 
nog meer onderdelen moest worden verdeeld. Het 
resultaat van alle ingrepen is dat het langzamerhand 
de grootste moeite kost nog goed geoefende eenhe
den op de been te brengen die voor een wat langere 
periode een taak kunnen uitvoeren. Dit laatste 
speelt vooral de landmacht parten. De wervingsre-
ultaten zijn zodartig slecht dat het onontkoombaar 

lijkt het ambitiertiveau aanzienlijk bij te stellen. We
reldwijd optreden zonder voldoende personeel is 
niet eenvoudig uit te voeren. De buitenlands-poli
tieke context waarin bovenaangedwde herstructu
rering van de krijgsmacht werd wtgevoerd was de 
eerste tien jaar na de val van de muur puur A clan
tisch. 

Oat kwam het duidelijkst naar voren in het afwij
zen van het Franse idee te komen tot de oprichting 
van een Eurocorps. Voor een meer onafhankelijk mi
litair optreden van de Europese Unie voelden de 
achtereenvolgende regeringen rtiets met als voor-

naamste argument dat een meer onafhankelijke po
sitie zou leiden tot verzwakking van de Navo. Pas 
toen het zelfs het Ministerie van Buitenlandse Zaken 
duidelijk werd dat alle lichten langzamerhand op 
groen gingen staan voor een meer Europees getint 
beleid werden de bakens verzet. Van kritiekloos At
lantisch werd in korte tijd overgeschakeld naar kri
tiekloos Europees. 

De Partij van de Arbeid heeft geprobeerd in een 
tweetal nota's alternatieven aan te dragen voor het 
huidige beleid maar slaagt daar maar zeer ten dele in. 
De voorstellen om te komen tot een beter gestruc
tureerde centrale defensieorganisatie verdienen 
steun en ook de voorstellen om de samenwerking in 
het kader van het Duits-Nederlandse legerkorps om 
te vormen en voort te zetten in een multinationaal 
Europees kader zijn de moeite waard. Maar dat is het 
dan ook wei. Wat de fundamentele keuzes betreft is 
er geen reden tot jwchen. 

Volgens de nota 'Een plan voor de krijgsmacht' 
(Defensiecommissie PvdA, september 1 999) is de 
versterking van de Europese defensiesamenwerking 
niet bedoeld om de vs de loef af te steken (blz.s), 
maar dat blijkt rtiet uit de concrete voorstellen. Als 
het gaat om de Nederlandse inzet in het gewelds
spectrum wordt geen enkel niveau uitgesloten. bij 
internationale militaire operaties. 'Nederland zal al
tijd moeten kunnen deelnemen aan operaties in 
zowel het !age als het hoge dee! van het geweldsspec
trum' (biz. 1 3). In de nota van de Tweede Kamer
fractie van de PvdA 'De Europese toets' (november 
2ooo) worden operaties 'waar ook ter wereld' voor
zien. 'Wij zijn van merting dat een zelfstandig in te 
zetten Europese capaciteit over voldoende kracht en 
inzetmogelijkheden moet beschikken om binnen 
een vrij ruim spectrum van nood- en conllictsitu
aties te kunnen optreden en daarbij steeds te kunnen 
beschikken over voldoende escalatiedominantie. 
Wij zien weinig heil in terreinafbakening, een tot 
een bepaald gebied beperkte inzet in Europees ver
band. Er zijn geen overtuigende argumenten te be
denken waarom Europa zich met name zou moeten 
toeleggen op inzet in gebieden in of vlakbij het Eu
ropees continent' (biz. 2o ). Dez~ zienswijze gekop
peld aan een gewenste concentratie van de Europese 
defensieindustrie doet het ergste vrezen als het tot 
wtvoering van dit beleid komt. 

Conclusies 
Het debat over een gemeenschappelijk bwtenlands-, 
veiligheids- en defensiebeleid van de Europese Unie 
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is langzaam maar zeker op gang gekomen. Probleem 
is dat de Europese Unie drie pij lers kent met ver
schillende besluitvormingsprocedures. Het Euro
pees Parlement en de Europese Commissie hebben 
eigenlijk aileen grote invloed op de eerst pijler waar
onder ontwikkelingshulp en handel vallen, de beide 
andere pijlers (in de tweede pijler is 'veiligheid' on
dergebracht en in de derde pijler o.a. misdaadbe
strijding en het grensregime) worden beheerst door 
de lidstaten. Het zal duidelijk zijn dat van een bui
tenlands-, veiligheids- en defensiebeleid in de brede 
betekenis van dit begrip weinig zal terechtkomen als 
de coordinatie tussen de drie pijlers niet soepel ver
loopt. 

Naast de gewenste coordinatie tussen de drie pij
lers is het dringend noodzakelijk dat binnen de Eu
ropese Unie het debat wordt geopend over de in
houd van het beleid, welke beleidsinstrumenten 
moeten worden ingezet en welke plaats binnen het 
geheel van beleidsinstrumenten moet worden toe
gekend aan militaire operaties zoals aangeduid in de 
Petersbergtaken. In a! zijn simpelheid komt het er op 
neer dat of gekozen wordt voor een Europese Unie 
die in de eerste plaats zijn macht baseert op zijn eco
nomisch en politiek potentieel met daaraan verbon
den een militaire component, of dat gestreefd wordt 
naar een Europese Unie die zich ontwikkelt tot een 
supermacht te vergelijken met de vs. 

Wordt deze keuze ten principale niet gemaakt 
dan is het gevaar niet denkbeeldig dat de militaire 
component een eigen dynamiek ontwikkelt met als 
uitkomst een Europese Unie die in een wapenwed
loop verstrikt raakt met bondgenoot vs . Drie 'kata
lysatoren' in dit proces moeten in de gaten worden 
gehouden. De Snelle lnterventiemacht van de Euro
pese Unie kan zich de komende jaren sluipenderwijs 
ontwikkelen tot een vee! grotere eenheid, technolo
gische ontwikkelingen met name binnen de Iucht
macht kunnen er toe leiden dat de 'schone oorlog' 
binnen bereik komt met als gevolg dat militair in
grijpen niet meer als iets bijzonders wordt ervaren 
om een probleem op te lossen . Verder kan de sa
menbundeling van defensieindustrieen in Europa 
lei den tot een ongecontroleerde export naar Ianden 
buiten de Europese Unie in heftige concurrentie 
met de vs. Tegen deze achtergrond zou het volgende 
beleid moeten worden gevoerd: 

De Europese Unie kiest voor conflictpreventie 
gebaseerd op haar economisch en politiek poten
tieel . In dit kader wordt ter uitvoering van de Pe
tersbergtaken een Europese strijdmacht van be-

perkte omvang gerealiseerd ( 6o. ooo militairen voor 
de landstrijdkrachten, So schepen voor de marine 
en 3oo-Ho vliegtuigen voor de luchtmacht) die aan 
'de randen' van de Europese Unie in actie kan 
komen als aanvulling op de traditionele landsverde
diging. Wereldwijd wordt er namens de Europese 
Unie aileen meegewerkt aan militaire taken als het 
gaat om vredesbewarende taken in het kader van de 
Verenigde Naties. 

Een goede verstandhouding met Rusland is van 
groot belang voor de Europese Unie maar dat mag 
niet leiden tot een soepele houding als de persvrij
heid wordt aangetast, de mensenrechten worden 
geschonden en maffiose organisaties een groot dee! 
van de economie overnemen. Hier client te gelden: 
geen goed bestuur, geen financiele hulp. 

Verdere uitbreiding van de Navo en de Europese 
Unie met Ianden van het voormalig Oostblok client 
niet plaats te vinden. Aan de gang zijnde onderhan
delingen worden uiteraard voltooid. 

De Europese Unie neemt het initiatief tot een 
versnelde sanering van de nucleaire industrie in de 
Gos-landen en doet nieuwe voostellen voor de ver
nietiging van kernwapens en obsolete nucleair 
voortgestuwde onderzeeboten. Hiervoor worden 
extra middelen beschikbaar gesteld. 

Ontwapeningsonderhandelingen over vermin
dering van het aantal nucleaire wapens moeten weer 
worden opgestart. 

De Navo is aan hervorming toe, europeanisering 
is noodzakelijk. 

De export van wapens door Ianden van de Euro
pese Unie client aan banden te worden gelegd. De 
oorlogen tussen lrak en Iran en tussen en binnen 
Afrikaanse Ianden werden en worden ook en soms 
uitsluitend uitgevochten met wapens geleverd door 
!eden van de Navo en de Europese Unie. Daar moet 
een eind aan komen. 

Bovenstaande voorstellen vormen uiteraard 
geen uitputtend program . Zowel over het beleid ten 
aanzien van Rusland als over de verhouding tussen 
de vs en de Europese Unie valt vee! meer te zeggen 
maar de voorstellen betreffen wei de kern van de 
problematiek. 
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