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Wat te doen?
Materiaal voor het beleid ten aanzien van de Sowjet-Unie

DeÏJ
Na v
als z
pere!
soonl
mie,
blee~

SWB-Projectgroep Sovjet-Unie
e contouren van het denken in
uit gegaan dat deze alliantie nog altijd
De Sovjetunie, die grote
het Westen ovel' het nieuwe
de enige verzekeing van de Westerse
staat die als geen ander
EUl'opa schijnen al behoorlijk uitgeveiligheid is.
kristalliseerd, Integratie, zowel po)jland de diplomatie in verletiek als economisch, daar draait het
Doelstellingen
genheid weet te brengen.
om. De toetreding tot de Raad van
Ter voeding van het beleid, Primaire doelstelling van beleid is
Europa is een eerste stap. Volledige
integratie zal op termijn worden beeen stabiele èn vl'iendschappelijke reenkele voorstellen ter
reikt dool' toetreding van deze landen
latie met de Sovjetunie, of de daaruit
overwegtng.
tot de Europese Gemeenschap. Aan
voortgekomen staten . Daarin past
de horizon schemert een Europese
dan ook de versterking van die struccollectieve veiligheidsorgani atie.
tUl'en waal'van de Sovjetunie deel uitVool'uitlopend op dit lidmaatschap zal een vorm van assomaakt (met name CVSE, EBRD). De stabiliteit in Europa
ciatie mogelijk zijn. In Bru sel wordt zelfs al gesproken
)jjkt alleen maar gebaat bij een toenemende integratie van
over een geaffilieerd )jdmaatschap. Helaas wordt in het
de Sovjetunie en verdergaande economische samenwerperspectief voor Europa de Sovjetunie vaak vergeten. Het
king. Het is dan ook belangrijk om haal', en de nieuwe stab)jjkt nog immer een open vraag op welke wijze de
ten, toe te laten in overige bestaande structuren zoals de
Sovjetunie tegemoet moet worden getreden. Tot ongeveer
Raad van Europa. Voorwaarde blijft dat wordt voldaan
een jaar geleden bestond er in het Westen consensus over
aan de eisen die aan deelneming of lidmaatschap van derde vraag of Gorbatsjov geholpen moest worden, Zowel in
gelijke organisaties worden gesteld. Integratie van de
het CVSE proces (Parijs 1990) als op het specifieke terrein
Sovjetunie binnen de EG, zoals beoogd met landen als
van de wapenheheel' ing werd grote vooruitgang geboekt.
Polen , lijkt alleen al gelet op het gewicht van de Sovjetunie
Nam'mate Gorbatsjovs interne positie nu verzwakt en hij
op korte termijn niet opportuun. Een relatie zoals momensteeds meer steun zoekt in conservatieve kring, brokkelt
teel met de VS of Japan ligt dan meel' voor de hand.
deze consensus af. De Sovjetunie blijkt bovendien te desOp de langere termijn is een dergelijke relatie afhanke)jjk
integreren. Er lijkt geen enkele macht aanwezig die in
van de realisel'ing van een democratische rechtsstaat in de
staat is de pl'ocessen die zich in het land afspelen naar de
USSR. Je zou kunnen zeggen dat voor D66 de totstandkohand te zetten of althans bij te sturen . Een nieuw concept
ming van een democratische samenleving een doel op zichhoe in het westen hiermee om te gaan, is nog nauwelijks in
zelf is.
wording. Op verzoek van het hoofdbestuur van D66 heeft
Een ander doel is dat de nucleaire en conventionele bewaeen SWB-studiegroep een poging ondemomen althans een
pening van de USSR kan worden teruggebracht tot een nibegin van een antwoord te formuleren op de vraag hoe de
veau dat past bij de verdediging van het eigen terl'itoir.
Sovjetunie tegemoet getreden zou moeten worden. Dit artiOok de wederzijdse wapen vermindering blijft evenwel van
kel vormt daarvan de weer lag.
groot belang.
Het Nederlandse buitenlandse beleid staat centraal. Dat
Voor de economische betrekkingen tussen de USSR en h et
neemt niet weg dat Nederland zijn beleid vooral binnen
Westen, en met name Nederland, geldt dat zij, gelet op het
het kader van de 'Twaalf' zal moeten proberen te verweBNP, de geografische ligging en de bevolkingsomvang van
zenlijken. Het Nederlandse voorzitterschap in de tweede
de USSR, uiterst beperkt zijn. De vergroting van de hanhelft van 1991 is een reden te meer de gedachtenvorming
dels- en commerciële samenwerkingsmogelijkheden is dan
over het beleid ten aanzien van de Sovjetunie te stimuleook niet alleen om redenen van stabiliteit wenselijk.
ren.
Als het ovel' de Sovjetunie gaal, zijn zelfs niet alleen de
Een laatste doelstelling heeft betrekking op de ecologische
'Twaalf' van belang. De Atlantische band speelt in de relaomstandigheden. Zowel voor de Sovjetunie zelf, als voor
tie met dil land evenzeer een grote rol. Een Europese
de wereld als geheel, is de wijze waarop in de Sovjetunie
'Alleingang' , zeker op veiligheidspolitiek gebied, wordt
wordt omgegaan met het tnilieu rampzalig.
niet als realistisch bescbouwd. Hoewel het voortbestaan
Verbetering van het leeftnilieu in de Sovjetunie wordt dan
van de NAVO geen doel op zichzelf vormt, wordt voor
ook essentieel. Met name de rationalisel'ing van de windeze analyse, zonder dat hier verder uit te werken, er van
ning en het verbruik van energie zal moeten plaatsvinden.
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De interne (politieke) situatie in de Sovjetunie
Na vijf jaar perestrojka kan de interne politieke situatie
als zeer labiel worden gekenschetst. Gorbatsjov had zijn
perestrojka indertijd bedoeld als stimulans voor het persoonlijk initiatief, teneinde de in het slop geraakte economie weer vlot te trekken. Een doos van Pandora
bleek te zijn geopend. Het gevolg is dat de economie nog verder verzwakte en bovenal een reële
dreiging dat het land aan onderlinge vetes ten
onder kan gaan.
Het voorjaar van 1990 leek evenwel veelbelovend
voor de ontluikende democratie in de Sovjetunie.
De CPSU verloor grondwettelijk haar leidende
rol. Leger en KGB begonnen zich terughoudender
op te tellen. De kieswet werd geliberaliseerd.
Bovendien wel'den enkele veelbelovende maatregelen genomen die het privé initiatief konden stimuleren. De eerste stappen leken te worden gezet
in de richting van een markteconomie.
Deze hooggespannen verwachtingen zijn helaas
niet bewaarheid geworden. Democratische krachten zijn niet in staat gebleken de CPSU naar de
achtel"grond te verdl'ingen. Van een krachtige organisatie is ook geen sprake; men is ernstig verdeeld. Gebrek aan partijpolitieke ervaring, maar
ook de interne structuur en cultuur van de
Sovjet-samenleving speelt parten. De oude commando-economie heeft weliswaar alle levensvatbaarheid verloren, maar de opkomst van een gezonder economi ch systeem, geba eerd op particulier initiatief, is uitgebleven. Een laatste kans
leek nog geboden door het 500 dagen-plan van
Sjatalin (hoezeer ook door Westet'se economen
bekritiseerd), doch dit werd in oktober 1990 definitief ten grave gedragen. De chaos in de
Sovjetunie nam intussen toe. Malafide krachten
begonnen misbruik te maken van het zieke en corrupte economische systeem. Zo kon er in korte
tijd een klas e nieuwe ójken ontstaan in de Sovjetunie, die -anders dan voorheen- bepaald geen
discl'etie in acht behoeft te nemen (markteconowe is immers geen vies woord meer). Anderzijds
nam de verpaupering voor de bevolking toe,
Niet verwonderlijk is het dat het conservatisme
weer de kop opstak. De roep om herstel van 'law
and order' kon de president niet ongevoelig laten. Bestrijding van de chaos kreeg bij hem de overhand op het verdere expel'imenteren met democratische beginselen. Zijn
liberale steunpilaren maakten één voor één plaats voor
conservatievere adviseurs , culminerend in het vertrek van
minister Sjevardnadze in december jongstleden. Van het
oorspronkelijke team waarmee Gorbatsjov indertijd aan
de perestrojka begon, is mjwel niemand meer over.
Ook legerleiding en KGB lijken weer aan zelfvertrouwen
te winnen. Vooral de laatste is terug op het toneel nu speciale bevoegdheden zijn verkl'egen om 'econowsche delicten' te hestrijden. De rol van de CPSU ten slotte blijft onveranderd groot. Recente benoemingen van traditionele

CP-leden in sleutelposities (Janajev als vice-prewer van
Rusland, Pugo als unie-minister van Binnenlandse Zaken)
lijken deze observatie alleen maar te ondersteunen,
Een andere factor in de chaotische situatie is de toenemende druk vanuit de republieken op het centrum. Onafhankelijkheid wordt geëist of tenminste een ver gaande vorm

Een russische maaltijd
van 'souvereiniteit'. Na de eerste onafhankelijkheidsverklaÓDgen, begin 1990 (de Baltische- staten) volgden
Moldavië, Armenië en Georgië, terwijl in een nog groter
aantal republieken ernstige nationalistische onlustgevoelens manifest werden. Met het genadeloze optreden tegen
het Litouwse onafbankelijkheidsstreven (met name de gebeurtenissen van 13 januari van dit jaar, waarvan Gorbatsjov niet ondubbelzinnig afstand nam) leek de president defmitief tot het conservatieve kamp te zijn toegetreden. De in het Westen bestaande goodwill verminderde
dan ook snel.
Toch zijn er nog lichtpuntjes te ontwaren. De chaos en de
alom aanwezige machtsstrijd dreigen het zicht te ontnemen
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op een aantal politiek-staatkundige ontwikkelingen die van
groot belang zijn voor zowel de volken van de Sovjetunie
als voor de rest van Europa.
Om te beginnen moet worden vastgesteld dat het ideologisch fundament voor de heerschappij van de communistische partij, het manisme-leninisme, zes jaar na het aantreden van Gorbatsjov volledig in diskrediet is geraakt.
Daarmee samenhangend heeft de politieke leiding de aanspraak moeten opgeven dat het politieke stelsel een hogere
vorm van democratie vertegenwoordigde, ver verheven
boven de 'burgerlijke democratische stelsels' van de Westerse landen. Het economische model van de Sovjetunie,
dat gedUt'ende een halve eeuw werd gepropageel'd als een
model dat na de ineenstorting van de Westerse markteconomieën de wereld zou overheersen, heeft -óók in eigen
ogen- volledig gefaald.
Het gevolg van deze ontwikkelingen is dat langzamerhand
de waarden en normen zoals wij die kennen, betreffende
het politieke en economische leven, gemeengoed beginnen
te worden. Voor een belangrijk deel zijn deze reeds vastgelegd in wetgeving. Het voor een democratisch stelsel centrale kenmerk van de scheiding der machten, tot voor kort
verworpen als een burgerlijk beginsel dat niet van toepassing kon zijn op de socialistische samenleving, is in december 1990 in de Grondwet van de USSR opgenomen.
De wetgevende en uitvoerende macht zijn gescheiden en er
is een begin gemaakt met de schepping van een stelsel van
administratieve rechtspraak.
Het nieuwe Comité voor Constitutioneel Toezicht toetst
sinds 1990 de wetten en decreten van het staatshoofd alsmede de besluiten van staatsorganen aan hogere wetgeving, aan de grondwet van de USSR en aan internationale
verdragen op het gebied van de rechten van de mens. Het
Comité brengt van zijn bevindingen 'conclusies' uit die een
schorsende werking bezitten. Terwijl Regelgeving die in de
opvatting van het Comité de rechten en vrijheden van burgers schendt, door een dergelijke conclusie onmiddellijk
buiten werking treedt.
De wetgeving op de godsdiensten en gewetensvrijheid is in
de afgelopen jaren sterk verbeterd, evenals de wetgeving
op maatschappelijke organisaties en politieke partijen.
Sinds de communistische partij in maart 1990 zijn grondwettelijke uitzonderingspositie verloor, worden onder de
nieuwe wetgeving politieke partijen geregistreerd. Ook de
kieswetgeving is geliberaliseerd; sinds 1989 worden verkiezingen gekenmerkt door een open politieke strijd. In diverse steden en gebieden hebben onafhankelijke groeperingen een meerderheidspositie in de vertegenwoordigende
organen verworven. Onafhankelijke vakbonden zijn in
oprichting. De wetgeving op de media is sterk geliberaliseerd; in feite bestaat er op het ogenblik, althans voor de
gedrukte media, persvrijheid.

Nationalisme en desintegratie
Met de politiek van perestrojka en glasnost is een zichtbaar einde gekomen aan de mythe van 'nieuwe Sovjetmens ' , van een Sovjet-volk dat de onder Stalin ontworpen
'oplossing' had moeten zijn voor de nationaliteitenproble-

matiek. Het is de politiek van de harde hand geweest die al
die jaren de rust heeft verzekerd in een samenleving die
voor de helft uit niet-Russen bestond.
Opleving van het nationalisme doet zich nu in heel
Midden- en Oost-Europa voor. In deze periode van radicale politieke en sociaal-economische veranderingen,
waarbij alle bestaande verhoudingen worden verstoord, is
dat ook goed te verklaren. Nationalisme richt zich vooral
op herkenbare doeleinden. Er is sprake van een inhaalbehoefte om zich af te zetten tegen de voormalige 'onderdrukkers', en de schuldigen aan te wijzen voor de slechte
economische situatie. Het marxisme-leninisme en de communistische partij zijn in diskrediet geraakt, waarmee de
uniformerende werking van de ideologie en van de partijorganisatie voor een belangrijk deel is verdwenen.
Het collectivistische element van het nationalisme sluit ten
dele aan en treedt ook in de plaats van de communistische
ideologie. Nationalisme, de idee tot één eigen natie te behoren, een eigen cultuur te bezitten en het eigen lot te bepalen, heeft positieve en negatieve kanten. In het verleden
heeft nationalisme geleid tot het tot stand komen van grotere eenheden (Italië, Duitsland), maar ook tot het uiteenvallen van staten (Oostenrijk-Hongarije). In de Sovjetunie heeft nationalisme in eerste instantie de vorm aangenomen van het streven naar voldoende politieke en economische ontplooiingsmogelijkheden en culturele autonomie
van de eigen groep.
Indien de rechten gelijkelijk aan alle leden van alle groeperingen in de staat worden toegekend, zou de basis gelegd
zijn voor een multi-culturele, tolerante samenleving. In
eerste aanleg gaat het bij deze vorm van nationalisme vaak
om de bescherming van rechten van minderheden, in sommige gevallen leidend tot (regionale) autonomie of in laatste instantie -indien de bereidheid in het staats verband te
blijven te enen male afwezig blijkt- tot volledige afscheiding. Dit alles kan, mits langs vreedzame en democratische
weg bereikt, positief worden beoordeeld. Nationalisme
wordt echter een negatieve kracht indien het zich richt op
het uitdrukkelijk doen samenvallen van staatsgrenzen en
nationale scheidslijnen, zonder begrip of rechten voor
minderheden binnen de grenzen van die nieuwe staat. In
de meest stringente vorm zou dit een streven betekenen
naar interne homogeniteit. Onderdrukking van niet-nationale culturen, talen of etnische groepen, en een territoriale
afbakening ten opzichte van andere culturen is dan het begeleidend verschijnsel.
Reeds na de Eerste Wereldoorlog is -eigenlijk zonder veel
succes- gepoogd de kaart van Midden- en Oost-Europa
langs nationale scheidslijnen te trekken. Na de Tweede
Wereldoorlog heeft dit zelfs geleid tot grote volksverhuizingen. Herleving van nationalisme in deze zin, zoals zich
in de Sovjetunie thans op verschillende plaatsen aandient
(Moldavië jegens de Gagaoezen, Georgië jegens de Osseten, e.v.a.), moet negatief worden beoordeeld. In een periode waarin zich in West-Europa een proces van toenemende samenwerking en integratie voordoet, heeft het nationalisme in de Sovjetunie, in samenhang met andereontwikkelingen zoals bijvoorbeeld de politiek van economi-
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sche decentralisatie, hijgedragen aan een omvangrijk desintegratieproces. Deelrepublieken, autonome republieken
en autonome gebieden hebben zich in de afgelopen periode
'soeverein', 'zelfstandig' of 'onafhankelijk' verklaard.
Het is opvallend dat ook de RSFSR, de staatsdragende
unierepubliek, aan dit proces deelneemt. Tot nu toe (mei
1991) lijken zes van de vijftien deelrepublieken naar daadwerkelijke afscheiding van de USSR te streven: de
Baltische staten, Georgië, Armenië en Moldavië.
De nationaliteitenproblematiek in de Sovjetunie kan vanuit twee invalshoeken worden benaderd. De eerste gaat uit
van de opvatting dat de Sovjetunie in essentie Russisch is,
en dat de niet-Russen minderheden zijn die ook als nationale minderheid behandeld zouden moeten worden. De
tweede gaat er van uit dat de Sovjetunie een rijk is met een
Russische kern, omringd door niet-Russische volkeren die
al dan niet onafhankelijkheid nastreven.
Deze tweede opvatting, te vergelijken met de verhouding
tussen moederland en koloniën, doet recht aan de omvang
van de niet-Russische bevolking in de Sovjetunie en aan de
concentratie van niet-Russen aan de randen van de
Sovjetunie. Beide benaderingswijzen zijn bruikbaar als
analytisch model, al is de realiteit veel gecompliceerder:
bijna een kwart van de Sovjet bevolking is allochtoon, dat
wil zeggen woont niet in het gebied van zijn 'eigen' nationaliteit. Beide modellen vloeien soms in elkaar over. Uit de
in 1989 gehouden census blijkt, dat er in de Sovjetunie
meer dan 400 etnische groepen worden onderscheiden. De
22 grootste nationaliteiten vormen bij elkaar 98,6% van
de bevolking; de helft bestaat uit Russen. Tussen de nationaliteiten bestaan grote verschillen, niet alleen in omvang
maar ook in geschiedenis, religie, politieke doelstellingen
etc. Algemene uitspraken over de nationaliteitenproblematiek in de Sovjetunie, zullen voor specifieke bevolkingsgroepen of gebieden altijd aangepast of genuanceerd moeten worden. Soms zal de eerste van de hier genoemde benaderingswijzen het best voldoen (zoals in het geval van de
Joden, de Tataren, de Wolga-Duitsers, etc), vaker echter
de tweede (zoals in het geval van de Oekraine, de
Centraal-aziatische republieken, etc.). Armenië is eigenlijk de enige deelrepubliek met een vrijwel homogene bevolking (rond 95%). In Letland bijvoorbeeld is slechts een
krappe meerderheid van de bevolking Lets.
Een aantal gebieden in de Sovjetunie nu wil verder gaan
dan autonomie en verlangt algehele onafhankelijkheid. De
drie Baltische republieken zijn in het voorjaar van 1990
als eerste deze richting opgegaan. De bevolking in de
Baltische republieken vormt evenwel slechts 3% van de
bevolking van de Sovjetunie als geheel. De Baltische eisen
zijn dan ook vooral van belang vanwege het mogelijke
sneeuwbal-effect op andere gebieden in de Sovjetunie. Er
zijn aanwijzingen dat de tientallen Volksfronten, die inmiddels in de Sovjetunie zijn opgericht, alle met hulp van
Esten, Letten en Litouwers tot stand zijn gekomen.
Al spoedig daarna heeft de opleving van het nationalisme
een geheel eigen dynamiek gekregen, waarhij de gebeurtenissen als die rond Nagorno-Karabach een belangrijke katalyserende werking hebben vervuld. De vrees van
Gorbatsjov -en van het Westen- voor een domino-effect

bleek niet ongegrond te zijn. In de discussie over het te
voeren beleid ten aanzien van het nationalisme in de
Sovjetunie dienen de Baltische staten niet centraal te worden gesteld, ook al niet omdat de Baltische staten voor het
Westen een zekere uitzonderingspositie innemen. Het
Westerse beleid dient rekening te houden met het desintegratieproces zoals zich dat in verschillende verschijningsvormen door de gehele Sovjetunie heen afspeelt. De nationaliteitenproblematiek zal voor een groot gedeelte opgelost
kunnen worden langs de lijnen zoals in CVSE-verband
over nationale minderheden is overeengekomen. Veel
moeilijker is het met die delen van de Sovjetunie die volledige afscheiding nastreven. Dat is voor het Europa van nu
een nieuw fenomeen, waarvoor een beleid ontwikkeld
dient te worden. Dit zal flexibel op de uiteenlopende situaties moeten kunnen inspelen.
Het is zeer wel mogelijk dat een vernieuwde Unie-overeenkomst de meeste en grootste republieken bij elkaar zal
houden, indien maar voldoende aan het streven naar grotere culturele en politieke autonomie en economisch zelfbestuur tegemoet gekomen kan worden. Wat de uitkomst
van het desintegratieproces uiteindelijk ook moge zijn, een
vernieuwde unie of een opsplitsing van de huidige USSR in
diverse onafhankelijke landen, het Westen doet er verstandig aan deze desintegratie voorlopig als een gegeven te
beschouwen.

Afscheiding, erkenning en de slotakte van Helsi1lki
Naar aanleiding van het IJslandse voornemen de diplomatieke betrekkingen met de Baltische staten te herstellen,
heeft de Sovjetunie zich in haar protest beroepen op de
Slotakte van Helsinki (1975). Het valt evenwel te betwijfelen of de Slotakte verandering van de status quo in
Europa uitsluit. De beginselen I en 111 (resp. Soevereine
gelijkheid.... en Onschendhaal'heid van de grenzen)
maken wijzigingen van grenzen door vreedzame middelen
en in onderlinge overeenstemming mogelijk. Beginsel 111 is
vooral gericht tegen daden van agressie. Beginsel IV (Territoriale integriteit .... ) verplicht staten zich te onthouden
van iedere daad gericht tegen de territoriale integriteit, de
politieke onafhankelijkheid of de eenheid van enige deelnemende staat. Dit beginsel omvat in ieder geval militaire
acties, wapenleveranties, het zenden van 'vrijwilligers' en
dergelijke, maar niet het middel van erkenning van nieuwe staten op het grondgebied van een van de lidstaten, of
de politieke steun aan de legitieme en democratische aspiraties van een volk.
Contacten lijken evenmin in strijd met beginsel VI (Nietinmenging in binnenlandse aangelegenheden), dat, zoals
uit de tekst van het artikel blijkt, specifiek gericht is tegen
(de dreiging met) gewapende interventie en dwangmaatregelen tegen andere staten. Beginsel VII (Eerbiediging van
de rechten van de mens en van de fundamentele vrijheden .... ) omvat het recht op zelfbeschikking zoals omschreven in artikel 1 van het VN-Verdrag inzake Burgerrechten
en Politieke Rechten (1966). Dit zevende beginsel wordt
wat betreft de nationale tninderheden uitgewerkt in het
Document van Kopenhagen, dat de tweede bijeenkomst
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van de CVSE Conferentie over de Menselijke Dimensie in
1990 afsloot. Beginsel VlIl (Gelijkheid van rechten en het
zelfbeschikkingsrecht van volken) geeft volken de mogelijkheid hun 'buitenlands politieke status' te bepalen.
Op grond van het bovenstaande lijkt de conclusie gerechtvaardigd dat de Slotakte van Helsinki, het Sovjet protest
ten spijt, afscheiding van delen van staten en hun erkenning door andere staten niet uitsluit. Deze kwestie verdient evenwel nader overleg. De nationaliteiten- en minderhedenproblematiek zal in CVSE-kader opnieuw aan de
orde komen tijdens de Minderhedenconferentie in Genève
in juli 1991 en de derde Conferentie over de Menselijke
Dimensie in Moskou in september/oktober 1991. Het verdient aanbeveling het vraagstuk van de afscheiding tijdens
de vierde vervolgbijeenkomst van de CVSE in Helsinki
(1992) te bespreken en uit te werken. Mscheiding is een
onderwerp waarbij alle CVSE-lidstaten betrokken zijn,
want wat geldt voor de Slovenen en de Litouwers, past ook
voor de Hongaarse minderheid in Roemenie, de Basken in
Spanje en de Friezen in Nederland.

leen omdat deze door meer of minder vrije en geheime verkiezingen aan de macht zijn gekomen en dus als wettige
vertegenwoordiging van de bevolking beschouwd mogen
worden. Wanneer de partijen geen overeenstemming bereiken, of wanneer een van de partijen militair ingrijpt om
zijn eisen kracht bij te zetten, komt er een moment waarop
duidelijker positie zal moeten worden gekozen. Daarbij
spelen naast de eerder genoemde 'objectieve' factoren',
ook politieke overwegingen een rol, zoals het streven naar
behoud, c.q. herstel van de stabiliteit. Dit laatste begrip
heeft tot nu toe veel nadruk heeft gekregen, zonder dat altijd duidelijk was of de daaruit voortvloeiende beleidskeuzes daadwerkelijk aan de stabiliteit bijdragen. (Het begrip
'stabiliteit' is door de EPS overigens nimmer in dit verband omschreven of uitgewerkt. Uit de praktijk moet worden verstaan dat in het algemeen bedoeld is handhaving
van de status quo, ongeacht of dat een stabiele toestand
is).

Wat betreft de politieke factoren kan erop gewezen worden dat Nederland in zijn
beleid ten aanzien van de
Baltische staten de samenhang met het beleid van
andere Westerse landen
een rol heeft laten spelen.
Een te zwaar accent op historisch-volkenrechtelijke
argumenten zou bij afscheidingsvraagstukken leiden tot een -letterlijk- reactionaire houding, die in
ieder geval geen recht doet
aan het recht op zelfbeschikking van volken/gebieden, die niet eerder erkende onafhankelijkheid
hebben genoten.
Momenteel doet zich een
nieuwe situatie voor.
Hierbij spelen begrippen
als zelfbeschikkingsrecht
en democratisering een belangrijke 1'01.
Het Westen kan bemoeienis met de -gecompliceerdeproblematiek van de grenAnti-kern-energiede11Wnstratie na Tsjernobyl.
zen beter geheel vermijden.
Het Litouwen van nu heeft
andere grenzen dan het
Wanneer een deel van de Sovjetunie zich wil afscheiden,
Litouwen van 1939. Wanneer grensconflicten hoog oplozal het Westen geneigd zijn af te wachten en op te roepen
pen, zoals bijvoorbeeld tussen Armenië en Azerbai-dzjan,
roepen tot een dialoog. Al in deze fase kan een gedifferenzou in eerste aanleg opgeroepen moeten worden tot het aftieerde politiek gevoerd worden, afhankelijk van de specizien van geweld en tot een correcte behandeling van de enfieke situatie, een twee-sporenbeleid (contacten met beide
claves met minderheden.
partijen): steun (politiek of economisch) aan de ene partij
en veroordeling van de andere.
Grenswijziging zou alleen maar een volgende doos van
Contacten met de regeringen en parlementen van de uniePandora openen waarvan de inhoud weinig goeds voorrepublieken moeten niet vermeden worden, al was het alspelt.
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Het beleid van de twaalf
De twaalf lidstaten van de EG hebben in reactie op de
nationaliteitenproblematiek zoals die zich in Midden- en
Oost-Europa voordoet een voorkeur getoond voor het behoud van de integriteit en eenheid. Toen de Baltische staten in het voorjaar van 1990 hun onafhankelijkheid afkondigden, heeft men het niet moeilijker willen maken dan
het al. was, en de stabiliteit niet (verder) in gevaar willen
brengen. De betrokken partijen werden opgeroepen hun
geschil in vreedzame dialoog op te lossen. Impliciet werd
ook de uitzonderingspositie van de Baltische staten, waarmee de landen van de Twaalf vroeg of laat diplomatieke
betrekkingen willen aanknopen, met historisch-volkenrechtelijke argumenten bevestigd. Door de Baltische staten juridisch in een andere categorie te plaatsen, heeft
men zich evenwel op glad ijs begeven. Ook de Kaukasische
republieken hebben in hun kortstondige periode van onafhankelijkheid een zekere buitenlandse immers erkenning
genoten.
En wat te denken van de Centraalaziatische republieken

De eerste onaf1tankelijke krant in Syberië.
die na eeuwenlange onafhankelijkheid in de jaren '80 van
de vorige eeuw bij Rusland werden gevoegd ? De aan de
Baltische staten toegeschreven uitzonderingspositie heeft
in ieder geval niet kunnen vel-hinderen dat ook andel-e gebieden naar afscheiding zijn gaan streven.
Gorbatsjov is inmiddels een conservatievere koers gaan
varen terwijl zijn positie en die van de centrale regering is
verzwakt ten opzichte van die van de republieken. Het resultaat van zijn laatste accoord met Jeltsin laat zich nog
niet voorspellen. Na de Baltische staten zijn ook Georgië,
Annenië en Moldavië de weg naar de onafhankelijkheid
ingeslagen, en diverse gebieden hebben zich autonoom
verklaard. In het licht van deze ontwikkelingen doet de
vraag zich voor of de stabiliteit het meest gediend is bij het
'coute que coute' bijeen-houden van volken en gebieden,
die dat niet langer willen. Het beleid van de Twaalf zoals
hier geschetst, is derhalve niet (langer) adequaat. De desintegratie van de Sovjetunie is zo ver voortgeschreden, dat
het Westen in feite geen andere mogelijkheid heeft dan dit
proces zo goed mogelijk te begeleiden. Moet 'handhaving

van stabiliteit' als de belangrijkste toetssteen worden beschouwd ? Nog daargelaten of een dergelijk beleid niet
vroeg of laat door de feiten zal worden achterhaald. Het
Westen dient te erkennen dat de Sovjet-unie zich in een
overgangsfase bevindt, waarvan de uitkomst nog niet duidelijk is. Losse staten, een federatie in welke vorm dan
ook, of beide, de uitkomst van dat proces is in deze fase eigenlijk irrelevant.
Het Westelijk beleid zou moeten proberen de democratisering in de Sovjetunie te bevorderen. Nationalisme is een
positieve kracht voorzover het de afbraak van het oude,
centralistische systeem betekent. Het kan de overgang
naar de meer op het individu georiënteerde democratie en
markteconomie vergemakkelijken; tegelijkertijd zal het
nationalisme in zijn intolerante vorm door de democratiserings- en liberaliseringsprocessen de wind uit de zeilen genomen kunnen worden.
Conclusie is dat er een genuanceerd beleid gevoerd dient te
worden ten aanzien van de nationaliteiten-, minderhedenen afscheidingsproblematiek in de Sovjetunie. De Sovjetunie en haar republieken kunnen gestimuleerd en ondersteund worden in het nemen van beleidsmaatregelen inzake de rechten van minderheden, zoals vastgelegd in het
Document van Kopenhagen. Zo zouden de Wetten op het
Burgerschap in de Baltische staten aan deze vereisten
moeten voldoen. Het Westen kan eveneens steun verlenen
door middel van samenwerkingsprogramma's, die gericht
zijn op de realisering van het acquis van de Raad van
Europa en op de implementatie van de normen van het
Europees Verdrag van de Rechten van de Mens, waardoor
toetreding eerder zou kunnen worden gerealiseerd.
Economische steun en samenwerking kunnen, indien daar
de middelen toe aanwezig zijn, de economische problemen
in de Sovjetunie verlichten en de aansluiting bij Europa
kunnen bevorderen, waardoor een belangrijke impuls aan
het nationalisme (in de negatieve verschijningsvorm) kan
worden ontnomen. Het is van belang de in politiek en econOlnisch opzicht 'achterlopende' gebieden daarbij niet van
contacten uit te sluiten en te isolel-en, maar juist erbij betrokken te houden.
Wat betreft de afscheidingsbewegingen kan nauwelijks een
algemene beleidslijn worden geformuleerd. Deze zal, afhankelijk van de situatie, van geval tot geval verschillen.
Politieke overwegingen, in het bijzonder de wenselijkheid
van een bepaalde situatie uit een oogpunt van democratisel-ing en rechtsstaat ('rule of law'), spelen daarbij een belangrijke rol. In het algemeen kan worden opgemerkt dat
de nationaliteiten- en mindel-hedenproblematiek de komende periode op de internationale agenda moet komen.
Nederland zal hieraan dienen mee te werken . •

Het tweede deel van dit artikel, waarin met name wordt
ingegaan op de economische situatie in de Sovjet-Unie en
de milieuproblematiek, verschijnt in het volgende nummer van Idee (12e jaargang, nummer 4; september 1991).
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