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Ontwikkeling en ontwapening 
JAN HOEKEMA* 

'The world can either continue to pursue the arms 
race with characteristic vigour or move 
consciously and with deliberate speed towards a 
more stabIe and balanced social and economie 
development within a more sustainable 
international economie and political order; it 
cannot do both' . 

Alarmerende taal uit een VN-document waaraan de 
Nederlandse handtekening en die van alle andere 
deelnemende landen is verbonden: Ontwapenen èn 
ontwikkelen, niet meer bewapenen en ontwikkelen. 

Dat is de politieke boodschap uit paragraaf4 van het 
slotdocument van de VN-conferentie over de relatie 
tussen ontwapening en ontwikkeling, dievan 24 augus
tus tot 12 september in New York is gehouden. Dat was 
de teneur van veel speeches en documenten, zoals het 
beroemde Thorsson-rapport uit 1981, die de aanlei
ding zijn geweest voor het houden van deze conferen
tie. Toch is het niet de voornaamste conclusie van de 
beleidsaanbevelingen elders in de slotverklaring. Veel 
van wat de Derde-Wereldlanden wilden binnenhalen, 
is niet in de slottekst gekomen. Geen onderzoek naar 
ideeën zoals een speciale 'ontwikkelingsbelasting' op 
bewapeningsuitgaven, geen ontwikkelingsfonds, ge
voed door de opbrengsten van ontwapening. Zelfs de 
omschrijving van het conferentie-thema is veranderd: 
in plaats van de directe relatie tussen ontwapening en 
ontwikkeling is nu in feite sprake van een indirect 
verband tussen deze twee begrippen, waarbij veilig
heid de verbindende en verklarende schakel vormt. Die 
belangrijke nuancering hebben de Westelijke landen 
ingebracht, op een zodanig succesvolle manier dat de 
Mexicaanse gedelegeerde, Marin Bosch, zich in de 
slotzitting het schampere verwijt permitteerde dat deze 
'stoplap'wel60 maal in de slottekst voorkwam . Hij had 
gelijk, niet zozeer wat het aantal betreft, maar wat 
betreft het belang van die gedachtenschakel. Immers: 
zonder veiligheid geen ontwapening; wapenbeheer
sing komt niettot stand in een politiek- ofveiligheidsva
cuüm. Tegelijk kan men stellen, overigens een typische 
derde wereld-these, dat veiligheid meer is dan strikt 
militaire veiligheid : armoede, onderontwikkeling en 
onrechtvaardige economische structuren zijn potentië
le conflictstof, soms tussen buurlanden, soms in wijder 
kader. Van het erkennen van die tussenschakel was het 
maar een stap naar hettweede gevleugelde gezegde in 
de conferentie: dat ontwapening en ontwikkeling el-
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kaars gegijzelden niet mogen zijn en dat beide op 
grond van hun eigen belang moeten worden nage
streefd. 

Zo werd al op analytisch niveau een belangrijk stuk 
van de vrees van de ontwikkelde landen voor on
verantwoordelijke conferentie-uitspraken weggeno
men. Toch hing vlak voor en aan het begin van de 
conferentie het 'Fonds' met al zijn symboolwaarde nog 
boven de markt. Waarom is dat er niet van gekomen? 
Een beantwoording van die vraag is wellicht ook 
leerzaam voor het verkrijgen van wat meer inzicht in de 
huidige situatie van de VN, een organisatie die-ook zij 
- op het breukvlak van de declaratoire, gepolitiseerde 
jaren '70 en de no-nonsens jaren '90 zit. De oude 
Westelijke dominantie, in waarden en politieke in
vloed, die de VN vroeger kenmerkte, zal - terecht, 
gezien de geslaagde emancipatie van de Derde We
reld - niet meer terugkomen, maar enige verschuiving 
in de balans is wel zichtbaar. Deze conferentie is 
daarvan een bescheiden voorbeeld. 

Geen succes 

Waarom is de conferentie niet het verwachte succes 
voor India c.s. (president van de conferentie) gewor
den? Waarom heeft een Noor, voorzitter van het 'Com
mittee óf the Whoie' (de werkgroep die het slotdocu
ment besprak) de tegenstellingen kunnen overbrug
gen? Enkele verklaringen: 
- de VS deden niet mee; een beslissing, die in eigen 

land en daarbuiten voorwerp van kritiek is geweest 
en algemeen als kortzichtig werd aangemerkt, ver
gelijkbaar met de huidige budgettaire afzijdigheid 
van de VNo Toch heeft de afwezigheid van Washing
ton wellicht de consensus mogelijk gemaakt die 
anders zou hebben ontbroken. De rol van de Weste
lijke rechterflank werd nu door het Verenigd Konink
rijk (deels gesteund door Bondsrepubliek Duitsland 
en in sommige opzichten door Nederland) vervuld, 
welk land piepend en zuchtend over de eindstreep 
werd getrokken; 

de ontwikkelingslanden beseffen datzij er belang bij 
hebben het instrument van de VN constructief te 
gebruiken (vgl. UNCTAD) en eerder dan een confe
rentie' op te blazen' door goedkeuring te onthouden 
aan een eindtekst, genoegen kunnen nemen met 
bescheiden resultaten, of dubbelzinnige teksten die 
in elk geval aan het thuisfront kunnen worden ge
toond als 'succes' (zo legde deze conferentie wel een 
soort inspanningsverplichting vast om te streven 
naar ontwapening en de opbrengsten daarvan voor 
ontwikkelingsdoeleinden te besteden); 
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- bij het onderwerp ontwikkelingssamenwerking is 
sprake van een structurele afhankelijkheidsrelatie 
van de grote donoren; deze landen, en m.n . ook 
'vooruitstrevende' contribuanten als Canada en 
Australië piekerden er niet over om instituties als het 
VN Ontwikkelingsprogramma (UNDP) te belasten 
met een nieuw onderdeel (ontwapeningsfonds) 
waarvan de invulling op zijn best onduidelijk en op 
zijn slechts zeer bescheiden kan zijn; 

de Sovjet-Unie had moeite haar rol te bepalen op de 
conferentie, haar voorstellen werden weliswaar op 
hoog politiek niveau gepresenteerd (boodschap 
Gorbatsjov, gepresenteerd door vice-minister Pe
trovsky, die deze herfst al vele malen de VN heeft 
bezocht), maar waren (te) simpel ('Disarmamentfor 
Development') en werden bovendien niet onder
steund door reële drukmiddelen: de ontwikke
lingsinspanning van de WP-Ianden is zeer beschei
den en bestaat-o ironie-vaak uit militaire hulpver
lening; 

- een zekere mate van hypocrisie 'in het conferentie
thema v.w.b. de ontwikkelingslanden: daar stijgen 
vaak de militaire uitgaven het snelste (in India bijv. 
30% groei van de defensiebegroting) en worden 
sociaal-economische uitgaven minder prioritair be
schouwd dan de eigen defensiebegroting, waar niet 
zelden elementen van lokaal (positie militairen) en 
regionale prestige in zitten; 

- tenslotte kende het thema een basisfout: ontwape
ning en ontwikkeling zijn beide belangrijke mon
dialevraagstukken, maar de koppeling is in de loop 
van de jaren (het idee voor de conferentie stamt al uit 
de jaren '50, van Edgar Fauré en is door latere Franse 
politici opgepakt, Giscard '78, Mitterrand '82) wel 
normatief, tot op zekere hoögte analytisch maar niet 
werkelijk politiek-institutioneel vorm gegeven. Dit 
laatste had via het Fonds moeten gebeuren en dat is 
er niet uitgekomen. Voor wat betreft het niveau van 
analyse: geen weldenkend econoom of politicus zal 
ontkennen dat het grote Amerikaanse begrotingste
kort, vooral veroorzaakt door de hoge defen
sieuitgaven, nadeling uitwerkt op de sanering van 
internationale economische onevenwichtigheden. 
Niemand had natuurlijk de illusiedatdeAmerikaan
se bewapeningsinspanningen-want daarzou je het 
in de context van ontwikkeling eigenlijk over moeten 
hebben - ter discussie-konden worden gesteld, laat 
staan door een VN-conferentie konden worden ge
reguleerd. 

INF 

Als puntje bij paaltje komt zijn beslissingen over het 
bewapeningsniveau soevereine nationale beslissin
gen waarin nationale veiligheidsoverwegingen en per
cepties van dreiging een doorslaggevende rol spelen . 
Ontwapening wordt om een aantal redenen nage
streefd, vooral de regulering van de Oost-West-rela
tie, maar minder in regionale contexten zoals Midden
Amerika waar zij een minstens even nuttige rol zou 
kunnen spelen. De opbrengsten daarvan zijn moeilijk 
te duiden, ook niet door deskundigen. Tot nu toe zijn 
maar zeer weinig wapensystemen werkelijk ontman
teld: enkele onderzeeërs in de SU in de jaren '70 in het 
kader van SALT. Daarin zal nu verandering komen 
door het INF-akkoord . Daarbij moet niet worden ver
geten dat het gaat om ongeveer 3% van het totale 
aantal kernkoppen en dat de kosten van verificatie van 
zo'n akkoord aanzienlijk zijn . Als er al reële opbreng
sten zijn, zal de betrokken overheid dan niet verheugd 
de gelden incasseren om de toch al zwaar belaste 
defensiebegroting te ontlasten? Of, zoals de Britse 
gedelegeerde het droog uitdrukte : 'It may be, in that 
case, Her Majesty's Governmentwish to use the money 
for building houses or any other purpose we deem 
necessary' . 

Vrijblijvendheid of succes? 

In dat opzicht lijdtde eindtekstvan de conferentie met al 
haar oproepen, inspanningsverplichtingen e.d . toch 
nog aan de verbale, declaratoire vrijblijvendheid die 
de VN zo vaak kenmerkte in de jaren '70. Toch is het al 
een grote winst te noemen dat werkelijk onuitvoerbare 
voorstellen en slechte ideeën niet zijn aanvaard. In die 
zin is de conferentie een succes te noemen voor realis
me en het besef van wat de VN wel en niet kan . Wat zij 
b.v. wel kan, is het genereren van mondiale druk, 
politieke bewustwording e.d ., en het bieden van een 
platform voor de opvattingen van 160 landen, groot en 
klein. Tenslotte moet niet worden vergeten dat de VN 
als instrument zeer effectief wordt benut ten bate van 
ontwikkelingsinspanningen en tot op zekere hoogte 
voor ontwapening, b.v. de wereldwijde onderhande
lingen over het uitbannen van chemische wapens. Een 
conferentie om dat alles op één hoop te grooien dient 
meer de rhetorica, de onderhandelingskunst van dui
zenden gedelegeerden dan de daadwerkelijke voort
gang op de onderscheiden terreinen. Toch mogen we 
bepaald niet mopperen over het resultaat van de 
conferentie . Het slotdocument en de door de niet
gebonden landen getoonde matiging was meer dan 
menigeen verwachtte. Dat geeft hoop voor het volgen-
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de mammoet-evement op de VN kalender: de derde 
speciale zitting van de Algemene Vergadering, gewijd 
aan ontwapening, in juni dit jaar. 

Nederlandse rol 

Bij die zitting zouden wel eens de nieuwe inventiviteit en 
de flexibiliteit van de Sovjet-Unie in de VN en de 
distantie van de VS (die dan wèl zal meedoen) kunnen 
botsen. Van belang is dan hoe de niet-gebonden lan
den, die de VN terecht of ten onrechte vaak als 'hun' 
organisatie beschouwen - de andere landen van Oost 
en West hebben immers hun bondgenootschappen -
zich opstellen . Mogelijk zullen de EG-landen en ande
re Westelijke als Australië en Canada een brugfunctie 
tussen de verschillende polen kunnen vervullen. Voor 
Nederland, een van de vice-voorzitters van de zitting, is 
hiermee een uitdaging geboden om actieftezijn op een 
terrein dat anders dan de wapenbeheersing tussen de 
VS en de SU aan een zekere stagnatie onderhevig lijkt. 
Vanuit de maatschappij (vredesbeweging b.v.) wordt 
met belangstelling gekeken hoe de Nederlandse rol 
zal worden vervuld . Het zou een internationalistisch 
georiënteerde partij als D66 sieren indien ook wij, in 
parlement en daarbuiten, daaraan een intellectuele en 
politieke bijdrage zouden leveren . Perslot is er meer op 
de wereld dan de nu uitgebannen INF raketten, hoe 
belangrijk het akkoord van Washington ook moge zijn . 

Van 24 augustus tot 12 september 1987 vond in 
New Vork een speciale conferentie van de 
Verenigde Naties plaats met als onderwerp de 
relatie tussen ontwapening en ontwikkeling. Op 
het houden van die conferentie was al jaren 
aangedrongen door m.n. de ontwikkelingslanden 
die meenden hiermee politieke steun te kunnen 
verwerven voor de stelling dat de (te) hoge 
bewapeningsuitgaven in de wereld een nadelig 
effect hebben op de mede daardoor te gering 
uitvallende uitgaven voor ontwikkelings
samenwerking. 

Ook vanuit academische kring was het houden 
van de conferentie gestimuleerd om op het niveau 
van de economische analyse te kunnen bewijzen 
dat het beslag van de militaire uitgaven op de 
nationale en internationale geldstromen een 
evenwichtiger verdeling van financiële middelen 
voor sociale en economische ontwikkeling op 
wereldschaal zou belemmeren. Nadat Frankrijk 
jarenlang politieke steun had verleend aan het idee 
van zo'n conferentie, trok de nieuwe Franse 
regering onder Chirac het aanbod van 
gastheerschap in Parijs terug. Na een daardoor 
ontstane impasse werd uiteindelijk besloten de 
conferentie op het VN-hoofdkwartier in New Vork 
te laten plaats vinden, echter zonder de VS die over 
deze 'onzin'-thematiek niet wilden meeprater.. In 
deze beschouwing wordt verklaard hoe de 
conferentie al met al wel 'slaagde' - er werd een 
slotdocument geproduceerd dat de instemming 
van alle deelnemers verwierf, zij het hier en daar 
met slagen om de arm - maar niet bracht wat de 
ontwikkelingslanden ervan verwachtten. 
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