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De Europese politieke situatie is sterk in beweging. Door de
verdragen tussen de Bondsrepubliek enerzijds en de DDR Polen
en de Sovjet-Unie anderzijds en door de Conferentie over
Europese Veiligheid en Snmenwerking (Europese Veiligheids
Conferentie) verandert de verhouding tussen Oost- en WestEuropa. Daarmee samenhangend wordt de militaire situatie
beinvloed door de te houden besprekingen over wederzijdse en
evenwichtige troepenreducties (MBFR), door eventuele eenzijdige Amerikaanse troepenverminderingen in Europa en, niet
te vergeten, door de bilaterale gesprekken tussen de USA en
de USSR over hun strategische wapens (SALT). Het Atlantisch
bondgenootschap in zijn huidige vorm staat ter discussie, o.m.
door de Amerikaanse eis dat Europa meer voor zijn defensie moet
gaan doen, de dreigende handelsoorlog tussen de Verenigde
Staten en de EEG en de morele aantasting van het bondgenootschap door niet-democratische regiems daarin, alsmede het
Amerikaanse optreden in Vietnam. Steeds meer blijkt dat de
grootmachten VS, SU en. China over de hoofden van de kleinere
-

staten heen hun onderlinge relaties regelen. West-Europa zoekt
schoorvoetend naar zijn plaats in de wereld en aarzelt, evenals Japan, of het zich tot grootmacht moet ontwikkelen of niet.
De kloof tussen rijk en arm neemt toe. De Verenigde Naties
zijn machteloos.
In deze uiterst complexe problematiek komen velen, terecht,
in gewetensnood: waarom moet er 200 miljard dollar per jaar
aan bewapening worden uitgegeven, waarom is de uiteindelijke
verdediging van NAVO en Warschau-pakt gebaseerd op de "balance
of terror", waarom doen onze bondgenoten zulke afschuwelijke
dingen (Vietnam, Portugese gebieden in Afrika). Juist over
kwesties die met vrede en veiligheid te maken hebben wordt dan
ook in Nederland heel verschillend gedacht.
De opstellers van deze nota hopen een kleine bijdrage tot
de discussie te leveren door het belichten van enkele aspecten
hiervan, namelijk de Europese Veiligheids Conferentie en de
besprekingen over MBFR. Zij hebben daarbij getracht idee'n
te formuleren, die in

-

de

-

/

de onderhandelingen in de komende jaren zinvol zouden
kunnen worden ingebracht. Dit had tot gevolg, dat in
deze nota weinig voorstellen zijn ontwikkeld die beter
in een latere fase zouden passen.
Aan de besprekingen over deze nota is min of meer
P.R. Baehr, K.P. Bloema,
regelmatig deelgenomen door
J. Fieyra, J. van Ginkel, M.B. de Groot, A.J. Meerburg
en E.C. Visser. samen vormden zij de Subgroep Europese
Veiligheid van de werkgroep Buitenland van D'66. In
de laatste fase van de totstandkoming van de nota
hebben verschillende leden en niet-leden van D'66
nog commentaar geleverd, die gedeeltelijk is overgenomen en verwerkt.
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Hoofdstuk I
INLEIDING GECOMPLICEERDE PROBLEMEN
Beginfase
In de vijftiger en begin zestiger jaren werden van Oost-Europese
zijde verschillende voorstellen gedaan over militaire kwesties
zoals de vorming van kernwapenvrije zones (Rapacki-plannen), de
opheffing van vreemde bases terwijl ook de Duitse herbewapening
een punt van grote zorg was0 in het midden van de zestiger
jaren verschoof de belangstelling van de Sovjet-Unie meer naar
de regeling van politieke kwesties en werd door het Warschaupakt voorgesteld een Europese Veiligheids Conferentie te houden.
Bij zulk een conferentie ZOU de na de tweede wereldoorlog ontstane situatie in Europa kunnen worden vastgelegd en daarmee
de invloedssfeer van de Sovjet-Unie worden geconsolideerd.
Als enkele van de voornaamste problemen werden door de SovjetUnie en zijn bondgenoten aangevoerd: de Duitse kwestie (erkenning
van de DDR en de Oder-Neisse grens tussen Polen en de DDR, de
uitsluiting van iedere mogelijkheid dat West-Duitsland toegang
zou krijgen tot kernwapens)9 de vestiging van verhoudingen van
goede nabuurschap tussen alle Europese Staten en partiele maatregelen ter bevordering van de militaire ontspanning (opheffing
buitenlandse bases9 inkrimping West- en Oost-Duitse legers,
vorming van kernwapenvrije zones alsmde de gelijktijdige opheffing
van NAVO en Warschau-pakt) (l)
Aan de zijde van het Atlantisch bondgenootschap bestond grote
scepsis over de mogelijke resultaten van een Europese Veiligheids Conferentie, Liever zag men een etappegewijze benadering
van de inikkelde problematiek, Het waarschijnlijke mislukken
van een grote beslissende EVC zou door de Russen politiek
kunnen worden uitgebuit, :Ldus de zienswijze van de Verenigde
Staten. De Europese problemen zouden boter stuk voor stuk
kunnen worden bezien. Pe Nederlandse regering sloot zich bij
deze gedachten in wezen aan
Wel deed de NAVO voorst Llenaan het Warschau-pakt te gaan
praten over wederzijdse en evenwichtige troepenreducties"
(Mutual and balanced force rethlctionsU of MBFR)(2) waar het
Warschau-pakt tot voor kort nauwelijks positief op reageerde.

Nieuwe impulsen
Nadat op grond van de weerstand bij de Amerikd..
tegen
de naar hun mening weinig heilzame pogingen van de Russen
V
om een EVC te houden er lange tijd vrijwel, geen kansen waren
op een dergelijke conferentie, werd een gesprek over Europese
veiligheidskwesties toch na verloop van tijd meer en meer van
belang geacht. Dit niet alleen vanwege de blijvende druk van
de Oost-Europese staten en de groeiende belangstelling van
de West-Europese landen, doch vooral ook in het kader van de
mondiale ontspanningspolitiek van de grote mogendheden die
inzake Europa in steeds sterker mate bereid waren tot overleg
en tot het treffen van regelingen teneinde de kans op conflicten
in dit zo belangrijke werelddeel zo gering mogelijk te doen zijn.
-Daarbij
/

-

Daarbij kwam •dat belangrijke kwesties zoals de erkenning van
de DDR, de verdragen tussen de Bondsrepubliek enerzijds en
de Sovjet-Unie en Polen anderzijds en de kwestie Be rlijn
inmiddels geregeld werden waarmee de basis werd gelegd voor
verdere ontspanning.

(

Het ziet er daarbij haar uit dat inmiddels ook van Russische
zijde het denken over de Internationale politiek minder sterk
dan vroeger wordt overheerst door de typisch territoriale
denktrant van een continentale mogendheid die oorlogswinst
hoofdzakelijk ziet als consolidatie van veroverd gebied. De
SU heeft inmiddels een redelijk sterke maritieme macht ontwikkeld, waarmee een zekere wijziging in het politiek-strategisch denken wordt aangegeven: minder continentaal, meer
gericht op de totaliteit van een machtspositie. Dit betekent
een beter begrip voor de Anglo-Amerikaanse denkwijze, waarbij
het meer gaat om het samenspel van machtsposities, om de
invloed welke men heeft op allerlei terreinen in de wereld
(politieke invloedssfeer, economische banden, invloed in
internationale organen). Invloed zou niet meer altijd hoeven
te bestaan uit militaire aanwezigheid, zoals in Oost-Europa
nu het geval is.
Daarbij komt de groeiende noodzaak tot onderhandelen als gevolg
van de veranderingen in de internationale politiek (ontspanning
na een periode van confrontatiepolitiek die onvoldoende uitzicht bood voor de toekomst), alsmede de langzaam groeiende
overeenstemming in de denkwijzen van de supermogendheden op
politiekstrategisch en militair-strategisch gebied (ironisch
genoeg is dit juist een van de gevolgen van de confrontatiepolitiek, welke noodzaakte tot het wederzijds door de USA en
USSR treffen van maatregelen als antwoord op elkanders
strategisch denken).
Elementen van Europese veiligheid

(

Inmiddels heeft de tijd niet stilgestaan en hebben de elementen
waarom het gaat bij een EVC andere accenten gekregen. Het
veiligheidsbegrip wordt thans minder sterk afhankelijk gezien
van de militaire krachtsverhoudingen in Europa : de Europese
militaire situatie is een onderdeel van het mondiale machtsevenwicht, waarbij het uiteindelijk gaat om het Amerikaanse en
Russische nucleaire vermogen. Het is dan ook niet onlogisch
dat het overleg tussen de VS en de SU over de strategische
kernwapens (Strategic Arms Limitation Talks, SALT) geschiedt
op bilaterale basis. Er bestaat ook een neiging bij de twee
grootmachten bilateraal te gaan praten over wederzijdse
troepenreducties in Europa, met de betrokken Europese landen
op het tweede plan.
Door de neiging om aldus de problemen rondom de militaire krachtsverhoudingen bilateraal of in ieder geval binnen een beperkte
groep te bespreken, is het accent van de onderwerpen voor
een eventuele EVC anders komen te liggen dan in de zestiger
jaren. De positie van NAVO en Warschau-pakt, voorstellen
voor atoomvrije zones, troepenverminderingen en andere militaire
problemen zijn niet meer de eerste onderwerpen die genoemd
worden voor de agenda van de EVC. Veel meer richt de aandacht
zich op niet-militaire aangelegenheden.
-

In

-
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In een tijdperk van ontspanning ligt het dan voor de hand, dat
de gesprekken over niet-militaire problemen, waaraan een
groot aantal zeer verschillende landen meedoen, zich allereerst richten op de beginselen waarop de verhoudingen tussen
Oost en West en tussen de landen onderling moeten berusten.
Elementen hiervan zijn by. non-agressie overeenkomsten, vreedzame beslechting van geschillen, zelfbeschikkingsrecht (Brezjnevdoctrine), vrije uitwisseling van personen en ideeen, economische samenwerking en culturele, wetenschappelijke, toeristische
en sportieve uitwisselingen.
Naast deze elementen voor een EVC en naast de onderhandelingen
over de militaire krachtsverhoudingen (SALT,MBFP) is van veel
de versterking øn
invloed wat er binnen West-Europa gebeurt
uitbreiding van de EEG (economische en monetaire Unie, de
samenwerking op het gebied van politiek en defensie) en de
verhouding met de Verenigde Staten (de mate waarin Europa
bereid is een grotere verantwoordelijkheid voor de defensie te
dragen, de dreigende handelsoorlog met Amerika, de onvrede
over het optreden in Vietnam en de Amerikaanse reactie daarop).
De interne ontwikkelingen in Europa zullen dan ook een wijziging
betekenen in de verhoudingen binnen de NAVO die tevens van
invloed kan zijn op de positie van de Franse en Britse kernmachten.
Laatstgenoemde zaken kunnen niet los worden gezien van de onderwerpen die op een EVC behandeld zouden kunnen worden, zodat
kwesties over Europese veiligheid niet alle in gen afgeronde
conferentie kunnen worden goregeld.Slechts stap voor stap en
in nauwe relatie tot de andere genoemde ontwikkelingen kan
voortgang worden geboekt. De EVC zal dan ook geen "congres
worden, waar o.l.v. 4etternich een ingewikkeld
van
complex van problemen op een enkel congres werd "opgelost".
Er is een samenhang tussen de Europese en de mondiale problemen, welke op een EVC niet kunnen worden opgelost. Deze
samenhang kan alleen worden bezien in nauwe relatie met het
tempo van de besprekingen over de internationale krachteverhoudingen, en met de groei van de Europese samenwerking.
Uit de hierboven geschetste ontwikkelingen in het denken over
Europese veiligheid volgen derhalve reeds enkele belangrijke
aanduidingen over de begrenzingen van de onderwerpen voor een
EVC en voor de MBFR-besprekingen, en over de vorm van dergelijke conferenties :namelijk langdurige en ten nauwste met andere
ontwikkelingen samenhangende procedures. Verschillende elementen van het ingewikkelde complex zullen hierna besproken worden.

-

Wat

-

Hoofdstuk II
UROPESE, VILIHEID ?
De veiligheidssituatie van Europa wordt dikwijls aangegeven in
termen van spanning en ontspanning. In deze spreekwijze is
Europa
en daarmee ook de individuele landen van Europa
veilig als een eenmaal ingetreden toestand van ontspanning
kan blijven voortduren.
-

(

-

Nu gaat het echter juist om wat men onder ontspanning verstaat.
Moeten we het opvatten als een toestand waarin het gevaar van
gewapende conflicten en nucleaire vernietiging uitgesloten is ?
Zo'n omschrijving geeft duidelijk aan waarop men zich in de
eetste plaats zou moeten concentreren. Toch helpt het ons niet
zoveel verder en wel omdat ontspanning in de zin van uitsluiting
van oorlogsgevaar en gevaar van nucleaire vernietiging ook kan
inhouden dat spanningen onderdrukt blijven. Vermijding van ontstaan van accute spanningssituaties kan bijvoorbeeld verzekerd
worden doordat de supermogendheden Sovjet-Unie en de Verenigde
Staten in onderling overleg de Europese landen dwingen een
status quo te aanvaarden, die opzichzelf genomen voor de meeste
Europese landen bijzonder onaantrekkelijk is. Vanuit het perspectief van de grote mogendheden is Europa dan wel stabiel en
veilig, maar voor de kleine en middelgrote Europese landen is
dat heel anders. Voor hen blijft het gevaar van een ongewenste
politieke, economische of militaire druk een dagelijkse realiteit. In deze zin voelen zij zich dan ook onveilig
ook al
lijkt het onmiddellijke gevaar van nucleaire vernietiging
bezworen
-

-

(

Ongelijkheid van militaire, politieke en economische middelen
en mogelijkheden, in combinatie met het ontbreken van erkende
gedragsregels die machtsmisbruik beperken, zijn factoren , die
een sfeer van onzekerheid in Europa in stand houden. In deze
nerveuze sfeer trachten alle individuele landen zichzelf in
een positie te manoeuvreren waarbij een zo groot mogelijke mate
van binnenlandse en buitenlandse bewegingsruimte gepaard gaat
met een zo groot mogelijke onkwetsbaarheid. De militair strategische sitautie waarin de twee supermogendheden de hoofdrol
vervullen leggen de individuele landen bij dat streven totnutoe
evenwel een stringente beperking op.
De huidige veiligheidstoestand is er een, waarin de mate van
politieke onafhankelijkheid en kwetsbaarheid per land nogal
uiteenloop, zoals ook de mate van oorlogsgevaar en nucleaire
dreiging in het bewustzijn van de Europese volken lang niet
overal gelijk is. De Oost-europese landen bevinden zich binnen
de duidelijke voelbare Russische invloedssfeer , maar tussen
deze landen onderling bestaan aanzienlijke verschillen in
mate van afhankelijkheid en kwetsbaarheid.
Maar ook bij de NAVO aangesloten West-Europese landen en de
neutrale landen ondervinden dat hun nianoeuvreerruiniteheprkt
is, dl is de direkte invloed die van de Verenigde Staten uit,gaat op de binnenlandse politieke ontwikkelinge,zeker in ver gelijking met de Russische invloed op de binnenlandse situatie
in de Oost-europese landen, gering. Binnen West-Europa valt
vooral de bijzondere positie van West-Duitsland op. Het land

-

is

-
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(

is militair strategisch misschien wel het meest aan de
Verenigde Staten gebonden. Het toont een onberispelijk NAVOgedrag terwijl het ook bij zijn standpuntbepaling inzake monetaire en handelspolitieke aangelegenheden de Verenigde
Staten zoveel mogelijk ontzieta Niettemin voert het een Oost.
politiek uit, die het gehele Europese politieke toneel in
beweging heeft , gebrachtil Juist die beweging heeft een proces
van normalisatie van interstatelijke verhoudingen en vermindering van vijandechap teweeggebracht. Voor de Sovjet-Unie
betekrn& deze ontwikkeling de noodzaak van bezinning. Zijn
greep op de Oosteuropese staten werd immers totnutoe vergemakkelijkt door het voortduren van een anti-Duitse kramptoestand (en daarmee anti-westerse houding) in Oost-Europa.
Zoals het effect van de Westduitse buitenlandse politiek
bewijst dat werkelijke ontspanning eerder het tegendeel van
een op status quo gericht beleid vereist, zo laat Frankrijk
zien dat een zeer eng gericht veiligheidsbeleid die ontwikkeling wellicht bemoeilijkt maar niet tegenhoudt. Dit land
toont een bijna fanatiek streven naar maximale bewegingsruimte
en behoud van bevoorrechte posities. Het Franse gedrag toont
aan hoezeer veiligheid een rekbaar begrip is. Frankrijk wenst
daaronder namelijk ook te verstaan de vrijwaring van aantasting
van zijn bevoorrechte posities, zijn (overtrokken) zelf-imago
en zijn internationaal prestige. Dat is nogal wat meer dan
vrijwaring van oorlogsgevaar en vrijwaring van binnenlandse
inmenging. Een land dat dergelijke begrippen heeft van de
eisen die aan zijn nationale veiligheid gesteld moeten worden,
moet er wel een overtrokken veiligheidsconceptie op na houden.
uitmondt
ontspanning of geen ontspanning
Een conceptie die
in een egoistische en daardoor soms bijna als agressief ervaren
buitenlandse politick en de instandhouding van een indrukwekkend
militair apparaat plus militair industrieel potentieel. In
dat opzicht lijkt Frankrijk niet veel anders dan de Sovjet-Unie,
door zijn veel geringere
al is de dreiging die dit gedrag oproept
uiteraard veel minder.
macht
-

-

-

-

Het bovenstaande mag duidelijk gemaakt hebben dat Europese
veiligheid een begrip is waar op zeer verschillende wijze tegen
aan gekeken kan worden. In de verschillende concepties over
de geest wenselijke veiligheidstoestand in Europa gaan dan
ook belangrijke belangentegenstellingen en ook zeer uiteenlopende angsten schuil.
Europese veiligheid is in zekere zin een totaalresultaat van
de afzo nderlijke veiligheidssituaties van de individuele landen.
Gedacht als een som der delen zou zij derhalve zijn te maximaliseren. Theoretisch is er een optimale Europese veiligheid.
Een soort resultante waarbij alle landen niet alleen gevrijwaard zijn van de dreiging van oorlogsgevaar en nucleaire vernietiging maar tevens gevrijwaard van angstopwekkende en onzekerheidscheppende politiek-militaire druk. Is er echter wel
een resultante denkbaar waarin de veiligheid (in zijn dubbele
betekenis van vrijwaring van oorlogsgevaar en vrijwaring van
vreemde overheing) niet alleen zo groot mogelijk is, maar
bovendien niet al te ongelijk verdeeld? Met andere woorden kan
vermeden worden dat er een evenwichtige ontwikkeling (voortdurende wijziging in de status quo zonder acute gevaarlijke
crisis-situaties) in Europa gaat plaatsvinden over de ruggen
heen van de zwakke landen in Europa, die
omdat ze geen politieke
-

-

vuist

-

ri
[II

in de meest kwetsbare en afhankelijke
vuist kunnen maken
positie dreigen te worden gemanoeuvreerd '1
-

Als het al bijna onmogelijk is om aan te geven wat theoretisch
een optimale veiligheidstoestand in Europa zou zijn, nog lastiger
is het om te formuleren wat en haalbaar is en in overeenstemming met de meest wenselijk geachte ontwikkeling.
Het feit dat de ideen van de Verenigde Staten, de Sovjet-Unie
maar ook van de middelgrote en kleinere landen over de meest
ze
wenselijk geachte veiligheidssituatie zeer uiteenlopen
maakt
zijn op verschillende fronten zelfs met elkaar in strijd
het probleem van de Europese veiligheid, d.w.z. het probleem
van het zoeken naar de juiste resultante, zo uitermate complex.
-

-

Onze conclusie is dat niet gestreefd mag worden naar situaties
die uitmonden in schijnbare stabiliteit. Dat betekent dat niet
eenzijdige aandacht geschonken moet worden aan de directe militair-strategische en politieke maatregelen om oorlogsgevaar en
nucleaire vernietiging zoveel mogelijk uit te sluiten. Op
lange termijn is veiligheid in Europa alleen denkbaar als alle
landen zich in redelijke mate veilig voelen.
Europa is op weg naar grote mate van veiligheid indien een
verdergaand normaliseringsproces, zonder kans op het ontstaan van acute crisissituaties, door kan gaan waarbij als
gevolg van dit proces alle landen in toenemende mate gevrijwaard zijn van dreiging van vreemde overheersing als gevolg
van politieke (w.o. economische) en militaire druk.
Concretisering
Bij het bepalen van een standpunt betreffende de Europese
Veiligheids Conferentie EVC, de MBFR-besprekingen e.a. zullen
we verder moeten concretiseren hoe de veiligheid, zoals hiervoor omschreven, &n of meerdere stapjes naderbij kan worden
gebracht. Deze concretisering moet wel beperkt blijven en is
alleen zinvol indien deze in relatie staat tot de opzet van
de veiligheidsbesprekingen.
Het ligt voor de hand dat in het kader van de internationale
politiek de verschillende betrokken landen ook verschillende
oogmerken hebben voor de veiligheidsgesprekken . Voor de beoordeling van het krachtenveld bij deze gesprekken is het
nodig een weergave te schilderen van de standpunten van de
voornaamste betrokken landen. in hoofdstuk 3 wordt in dit
kader nader ingegaan op de Europese Veiligheids Conferentie
EVC, in hoofdstuk 4 op de besprekingen over de wederzijdse
troepenreducties MBFR.
Bij de concretisering valt als eerste het verschil in benadering op tussen de wereldmachten enerzijds en die van de
Europese landen anderzijds. Voor de Verenigde Staten en de
Sovjet-Unie is Europa niet meer dan ccii facet in de internationale machtsverhoudingen. Weliswaar is het een
ook voor
de wereldpolitiek
uiterst belangrijk facet, doch Europa
blijft een regionaal probleem indien men de wereld beziet vanuit
Washington of Moskou. In het kader van de mondiale machtsverhoudingen worden de besprekingen over de militaire situatie
in Europa dan ook door de VS en de SU gezien als onderwerp
voor bilaterale besprekingen, waarbij alleen de NAVO- WP- landen
die direct betrokken zijn bij Centraal Europa als deelnemers in
aanmerking
9
-

-

-

-

aanmerking komen (waaronder uiteraard Nederland).
Anders is het, wanneer het gaat over de EVC, waarbij de politieke verhoudingen binnen Europa aan de orde komen. Hierbij
zijn niet alleen de landen van de NAVO en het Warschau-pakt
(WP) betrokken, maar alle Eurcpeso staten, + VS en Canada.
Zo komt men op de EVC tot Ca. 35 deelnemende staten, inclusief
dwergstaatjes.
Terwijl de EVC dus een uitgesproken politiek karakter zal hebben
en de MBFP-besprekingen een militair accent, zal het duidelijk
zijn dat er een nauwe relatie bestaat tussen de politieke en de
militaire situatie. Hoewel beide besprekingen een eigen kader
nodig hebben on anders zijn gericht beinvloeden de beide aspecten
van veiligheid elkaar zodanig, dat een zekere mate van gelijktijdigheid van de twee veiligheidsbesprekingen voor de hand ligt.
Al behandelen wij hierna de twee fora EVC en NBFR apart, de
standpunten van de verschillende landen over de politieke en
militaire aspecten staan uiteraard in min of meerdeiè mate met
elkaar in verband.

10

Hoofdstuk 3
DE EUROPESE VEILIGHEIDS CONFERENTIE
Standpunten in Oost en West
Alvorens een mogelijke Nederlandse inbreng op de Europese
Veiligheids Conferentie EVC (officieel: Conferentie over
Europese Veiligheid en Samenwerking CEVS) te bespreken,
volgt eerst een kort overzicht van enkele standpunten van
verschillende partijen over de doeleinden van een EVC.
Het Oosten
-

-

-

-

-

-

-

-

Terwijl de Sovjet-Unie al jarenlang heeft aangedrongen op een
EVC, was men minder geestdriftig over de NAVO-ideeen betreffende besprekingen over wederzijdse en evenwichtige troepenreducties. De Russische oogmerken zijn vooral politiek gericht
op een zo snel mogelijke consolidatie van hun in de tweede
wereldoorlog verworven positie ("erkenning van de realiteiten van onze tijd"), dus erkenning van de status quo,
van de Russische invloedssfeer in Oost-Europa. De SU dringt
daarom aan op erkenning van de onschendbaarheid van grenzen
territoriale integriteit en onafhankelijkheid *ls onafhankelijke beginselen van internationaal recht.
Voorts vestigt de SU de aandacht op de Europeanisering van
Europa, d.w.z. op het verzwakken van de banden tussen Europa
en Amerika. Zij wenst goede nabuurschap op grond van nationale
grenzen, een Europa van nationale staten en dus geenoin
tegroord (on d*x'doci ma,hti.) West-Europa.
De vreedzame coxsistentie moet de basis zijn voor do verhouding tussen Oost en West. De SU beschouwt dit als een
vorm van confrontatie tussen de beide sociale stelsels,
waarbij de oorlog als instrument is geelimineerd.
Een permanent orgaan voor Europese veiligheidsaangelegenheden zou beantwoorden aan het Russische verlangen naar de
geleidelijke vestiging van een "collectief Europees Veiligheidssyteem".
De SU moedigt de versterking tussen de economische betrekkingen tussen Oost en West aan. Uitbreiding van handel en
technologische uitwisselingen, zoals aardgas naar het Westen,
gemeenschappelijke ruimtevaartprojecten, samenwerking op het
gebied van de electriciteitsvoorziening, milieubescherming,
vervoer etc. De SU richt zich daarbij vooral op het verkrijgen van Westerse technologische expertise (by. computers).
Vrije uitwisseling van informatie en ideen wordt afgewezen
o.m. met gebruikmaking van het argument dat anders de
socialistische maatschappij wordt ondermijnd door Westerse
agitatie en propaganda, alsmede door pornografie en geweldfilms.
Er dient geen enkel. verband te bestaan tussen de EVC en
de MBFR-besprekingen.
Terwijl de andere Oostbloklanden netjes in de pas van de
SU meelopen, laat Roemenie in Helsinki vele eigen geluiden
horen. Roemenie accentueert sterk de gelijkheid in rechten
-
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tussen alle staten, de eerbiediging van de onafhankelijkheid,
het niet-inmengen in binnenlandse aangelegenheden (kennelijk
gericht tegen de Brezjnev-doctrine) en het beginsel van
wederzijds voordeel (tegenover het eenzijdige voordeel van
een overheersende staat t.o.v. een satellietland). Roemenie
wil ook militaire zaken bespreken op de EVC.
-

Joego Slavie heeft ook andere opvattingen, en ziet een nauw
verband tussen EVC en MBFR, omdat zonder resultaten ten
aanzien van de militaire veiligheid een Europese Veiligheids
Conferentie weinig zin heeft. Naast erkenning van de territoriale en ideologische status quo en samenwerking op economisch gebied, vinden de Joego-Slaven regionale ontwapeningsmaatregelen in hun gebied van belang. Dit heeft in het bijzonder
betrekking op de door hen gewenste neutralisatie van de
Middellandse Zee.

Het Westen
-

(

-

(
-

-

-

Het Westen, en wel met name de NAVO-landen, hebben een EVC
lang afgeremd daar zij weinig voelden voor propagandistische
verklaringen tijdens een grote Europese Veiligheids Conferentie
zonder dat over de militaire krachtsverhoudingen in Europa
gesproken zou worden. Pas toen de SU instemde met het houden
van de door AVO voorgestelde besprekingen over troepenreducties in Europa, verklaarden de Westelijke landen zich bereid aan een EVC mee te doen, Sommige landen, zoals de VS,
zijn tevreden nu de EVC en de MBFR-besprekingen min of meer
parallel verlopen en hoeven geen verdere band tussen de twee
veiligheidsfora. Andere landen daarentegen, zoals Nederland
wensen een sterke band tussen EVC en MBFR.
De Westelijke landen zijn wel bereid in hoge mate tegemoet te
komen aan het Russische verlangen tot formele vastlegging van
de na de oorlog ontstane geografische toestand (de verdragen
tussen de Bondsrepubliek enerzijds en de ST-T, Polen en de DDR
anderzijds zijn hier de belangrijke voorlopers van), doch wensen
niet te accepteren dat daarmee de politieke verhouding
tussen Oost en West-Europa ok bevroren wordt. Zo vraagt men
dat de grenzen meer open moeten gaan voor personen., ideeen
en informatie.
Bij een EVC zouden de beginselen moeten worden vastgelegd
voor het onderlinge gedrag tussen de Europese staten,
namelijk in de eerste plaats de soevereine gelijkheid en het
afzien van geweld en dreigen met geweld, en in de tweede plaats
(en dit is speciaal gericht tegen de Brezjnev-doctrine)
vermelding dat de beginselen zullen gelden voor de verhouding
tussen staten, ongeacht of zij lid zijn van een politieke of
militaire groepering; m.a.w. ook als zij lid zijn van dezelfde
groepering.

Ten opzichte van het instellen van een permanent overlegorgaan
bestaan reserves omdat daarmee de SU kan proberen heel Europa
politiek te gaan domineren. De SU zou de hand kunnen krijgen
in de West-Europese politiek zondet dat het Westen ook maar
enige invloed in het Oostblok zou krijgen.
Het versterken van de economische en culturele betrekkingen
tussen Oost en West is nodig voor verdere toenadering.
-

Wat

-
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EVzgn. "verWat thilitaire zaken betr e ft dienen op de
trouwen bevorderende maatregelen" besproken te worden
(kennisgeving vooraf van belangrijke troepehverplaatsingen,
wederzijdse waartiemerd bij manoeuvres etc.)o Daarnaast zijn
een aantal landen (Nederland en enkele neutrale landen)
van mening dat er een beginselverklaring om te streven
haar wederzijdse troepenreducties moet worden opgesteld,
die een brug moet vormen naar de MBFR-besprekingen.
Wat Nederland betreft is door de minister van Buitenlandse
Zaken de aandacht gevestigd op het streven naar grotere
eenheid in Europa, aan welk streven in een EVC geen afbreuk
mag worden gedaan. Uit veiligheidsoogpunt mag echter ook
niet de Atlantische samenwerking worden aangetast. Reeele
verbetering van de betrekkingen met het Oosten betekent
niet een bevestiging van de status quo, eerder een geleidelijke doorbreking hiervan. De onderhandelingen moeten
voorts zijn gericht op verklaringen over het afzien van
geweld en dreiging daarmee, op verbetering van economische,
technische en wetenschappelijke betrekkingen, vastlegging
van het zelfbeschikkingsrecht en het niet-inmengen in de
interne aangelegenheden van andere landen, de vrije uitwisseling van personen, ideeen en informatie, en voor wat
het evenwichtig en wederzijds verminderen
betreft de MBFR
van strijdkrachten met een zorgvuldige afweging tussen politieke en militaire belangen. Aldus de minister van Buitenlandse Zaken. Dit betekent de benadrukking van het verband
tussen de EVC met zowel de Europese eenwording als met het
Atlantisch Verbond, alsook met de MBFP (dus tegen een regeling van de militaire veiligheid over ons hoofd heen door
Amerikanen en Russen).

FUNDAMENTELE MENINGSVERSCHILLEN
Ut de vergelijking van de standpunten van de verschillende
landen die betrokken zijn bij de EVC blijkt, dat multilaterale
overeenkomsten van enige betekenis uiterst moeilijk te bereiken
zullen zijn. De Russische wens tot formele erkenning van zijn
invloedssfeer, die het na de tweede wereldoorlog heeft opgebouwd,kan wellicht wel verkregen worden, doch de prijs die het
Westen vraagt is een onmiddellijke ondergraving van die positie.
Tegenover de Westelijke wens tot een grotere uitwisseling van
personen, ideeen en informatie staat de Oostelijke angst voor
ondermijning en uitholling van hun systemen. De door het Westen
inzake het onderlinge gedrag van staten
verlangde verklaring
tast de Brezjnev-doctrine aan. De door de Russen gewenste versplintering van West-Europa in nationale staten is in rechtsstreekse tegenstelling met het streven naar een grotere WestEuropese integratie. De door de Sovjet-Unie voorgestelde collectieve veiligheid onder bewaking van een Permanent Orgaan
wordt in het Westen vaak gezien als een poging om in Europa
meer invloed te krijgen. De verbetering van de economische en
technologische betrekkingen is voor sommige kringen in het
Westen een poging tot beinvloeding van Oost-Europa, doch voor
Rusland waarschijnlijk mede een poging om door middel van energieleveranties West-Europa meer afhankeljk te maken.
-
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Ondanks deze, soms diepgaande verschillen hebben de
toch toegestemd in het houden van besprekingen. Deze houding
kan men vooral verklaren vanuit de mondiale politieke situatie,
waarin de donfrontatiepolitiek is vastgelopen en waarin thans
wordt gezocht naar ontspanning. Een ontspanning, die eventueel kan leiden tot een kleinere bewapening in Europa, waar
nog steeds enorme militaire apparaten tegenover elkaar staan.
Een ontspanning die het mogelijk maakt, ondanks vermoede bijbedoelingen, om broodnodige economische banden te versterken
voor het Oosten van belang om Westerse technologie ten
behoeve van een verhoging van de levensstandaard te kopen,
voor het Westen van belang om de slinkende energiereserves
aan te vullen. Een ontspanning, die terecht wordt gevraagd door
delen van de publieke opinie die de koude oorlog niet meer begrijpen. De wil, die bij sommigen aanwezig is tot een zekere mate
an overeenstemming te komen is het voornaamste lichtpunt in
de ietwat uitzichtloos lijkende besprekingen.
Mogelijkheden voor Nederland
De mogelijkheden voor Nederland invloed uit te oefenen op de
EVC zijn natuurlijk beperkt. Dit mag de Nederlandse delegatie
niet weerhouden een actieve rol in het overleg te spelen : de
veiligheid van Europa, en dus ook van Nederland, is tenslotte
een zaak van groot belang. Een klein land kan vaak de voortgang van besprekingen stimuleren of in nieuwe banen leiden
door op het juiste moment nieuwe ideeen te berde te brengen.
De opstellers van deze nota krijgen de indruk dat Nederland tot
nu toe inderdaad een actieve rol in Helsinki heeft gespeeld,
wat toegejuicht moet worden. Zij kunnen zich ook volmondig achter
bepaalde aspecten van het Nederlandse beleid stellen. Op
sommige belangrijke punten echter menen zij dat een ombuiging
van het beleid gewenst is.
De economische betrekkingen

(

Nasst de NAVO speelt ook het overleg binnen de negen landen
van de Europese Gemeenschap een rol in Helsinki. Men kan
daarbij verwachten dat de Gemeenschap met name aandacht zal
besteden aan de economische betrekkingen met het Oosten. Het
ligt natuurlijk voor de hand dat de economische betrekkingen
via de Europese Gemeenschap worden geleid, zeker in een verder
(economisch) integrerend West-Europa. De Europese Commissie
juichte dan ook toen vorig jaar de eerste tekenen uit Moskou
kwamen, die wezen op een zekere erkenning van de Europese
Gemeenschap als politieke realiteit door de SU. Al te lang
immers had de Gemeenschap hierop moeten wachten : de SU wilde
kennelijk geen sterker wordend samengebundeld West-Europa en
de Europese Gemeenschap moest haar een doorn in het oog zijn.
Toch moet men zich ernstig afvragen wat uit het oogpunt van
normalisering van interstatelijke verhoudingen in Europa de
meest gewenste politiek van de E.E.G. ten opzichte van de Oosteuropese landen moet zijn.
Tot 1 januari j.l. gold nog een overgangsperiode waarin de EEGlanden apart, bij wijze van uitzondering ,bilaterale accoorden
met de Oosteuropese landen mochten afsluiten. Thans is alleen
de Raad van Ministers van de EEG bevoegd om handelsaccoorden
af te sluiten, terwijl de Commissie daarover onderhandelt. Er
is echter in de EEG een strijd gaande over de omvang van het
-
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begrip "handelspolitiek". Sommige landen w.o. met name Frankrijk
willen dit in enge zin opvatten waardoor alleen het sluiten
van "klassieke"handelsaCCOOrden onder de communautaire uitvoeringsbevoegdheid vallen, terwijl "moderne" accoorden inzake
technologische samenwerking en hulpverlening, kredietverlening
enz. niet door de artikelen van het EEG-verdrag (art. 1139 1149
116) worden gedekt. Er zijn twee vragen. Ten eerste moet
Nederland de Franse lijn volgen en daarmee eraan meewerken te
verhinderen dat de EEG zich t.o.v. Oost-Europa als een hecht
commercieel blok opstelt ? Ten tweede welke handelspolitieke
een liberale of protectionistische
opstelling van de EEG
moet Nederland bevorderen als de gemeenschap als handelspo]itieke
eenheid optreedt ? De beantwoording van deze vragen is geen
gemakkelijke. In het geding zijn velerlei welhaast tegenstrijdige
verlangens en moeilijk te schatten gevaren.
Zo kan men zich afvragen welke EEG-politiek in de hand werkt
dat de SU zijn economische-politieke greep op de Oosteuropese
landen via de COMECON versterkt. Een als sterk economisch blok
optredende en zich zeer terughoudend betonende EEG zal de argumenten voor een sterke COMECON vergroten, teneinde als goede
tegenstander te dienen.
-

-

(

De COMECON wordt door de Sovjet-Unie gebruikt om een belangrijke
greep te houden op het economisch gebeuren in de satellietstaten. Het is duidelijk dat dit niet in alle Oostbloklanden
op prijs wordt gesteld. Vooral Roemenie heeft zich in het verleden het sterkst onttrokken aan de door de COMECON voorgeschreven economische ontwikkeling, maar ook in andere landen
bestaat kennelijk weerstand tegen de economische greep van de SU.
Waar het dus om gaat is dat de Oostbloklanden niet door de
Westerse opstelling belemmerd worden om zich langzamerhand een
wat grotere bewegingsvrijheid te veroveren, en om deze bewegingsvrijheid zonder gevaar van ingrijpen door de SU (of grote politieke concessies aan de su) te handhaven. In deze problematiek speelt mee het feit, dat de opstelling en ontwikkeling per
Oostblokland nogal verschilt. Zo blijkt de Hongaarse positie
een relatief grote interne bewegingsvrijheid tegenover een
de tegenhanger van de
geringe externe bewegingsvrijheid
Roemeense. Moet de EEG met elk Oosteuropees land aparte handelsverdragen afsluiten of dient zij uitsluitend handelsaccoorden
af te sluiten die algemeen geldend zijn, d.w.z. de gehele OostWest handel beheersen. Moeten deze laatste accoorden zodanig
zijn dat alle landen daarvan evenveel profiteren of moeten ze
sommige landen tot meer voordeel strekken dan andere ? Moet
de kredietverlening en de technologische samenwerking (by. in
de vorm van joint ventures) een puur bilaterale aangelegenheid
zijn of dient een en ander via de EEG gecoordineerd te worden 7
In dit vraagstuk van de economische en technologische betrekkingen van de EEG gaat het om meer dan de veiligstelling
van de Westeuropese integratie. (3).
-

-

(

Een permanent overlegsysteem tussen Oost en West
De Sovjet-Unie heeft de wens te kennen gegeven een "Permanent
overlegorgaan" in Europa te vormen. Dit zou een van de resultaten van de EVC moeten zijn. Hoe men zich dit precies voorstelt
-
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is niet geheel duidelijk doch men denkt kennelijk aan een
algemeen forum waarin alle landen vertegenwoordigd zijn, waar
debatten worden gehouden en resoluties worden aangenomen. Een
soort Verenigde Naties of wellicht Veiligheidsraad voor Europa.
De Westelijke landen hebben tot nu toe getoond hier weinig
voor te voelen. Men is bang dat de SU zich via zo'n orgaan
zal bemoeien met allerlei zaken van de Westelijke landen, waaronder met name de onderlinge relaties van deze landen (integratie).
Het orgaan zou een propaganda-forum voor de SU worden etc.
Het is ons niet duidelijk waarom een dergelijk orgaan zo negatief beoordeeld wordt in het Westen, zeker niet wanneer daarin
buiten alle Europese landen ook de Verenigde Staten en Canada
zitting hebben. Natuurlijk zal de SU zo'n orgaan gebruiken om
zich te bemoeien met zaken in West-Europa,met name de Europese
integratie. Maar niets weerhoudt Westelijke landen te proberen
hetzelfde te doen t.o.v. de SU en andere Oostbloklanden, ook
al ligt dat vaak wat moeilijker. in ieder geval mag de instelling
van zo'n overlegorgaan daarop niet stranden.
Het grote voordeel van een prmanont overlegorgaan is, dat er
een forum ontstaat waarin men allerlei problemen kan aanpakken.
Zolang landen praten met elkaar kunnen ze ook heel veel onderling regelen en potentiele conflicten, al of niet in de wandelgangen, oplossen. Door zon permanent orgaan geeft men de
satellietlanden van de SU mogelijkheden bewegingsvrijheid te
krijgen en zich enigszins te onttrekken aan de invloedssfeer
van de Sovjet-Unie. Zeker, er zijn gevaren voor het Westen, maar
ook voor de SU. Veel zal daarbij afhangen van de wijze waarop
zo'n orgaan is opgezet. Zoals gezegd, een belangrijke voorwaarde
zou in ieder geval zijn, dat de Verenigde Staten en Canada
er deel van uitmaken. We doen hierbij de volgende suggestie.

(

Een permanent orgaan zou bijvoorbeQid uit de in 1973 te houden
Europese Veiligheids Conferentie kunnen voortvloeien door deze
te continueren in een Permanente Europese Veiligheidsconferentie.
Ter bespoediging van de voortgang van de totstandkoming van
zo'n systeem van Europese Veiligheid en ter verzekering van de
permanentie en de continuiteit ervan zou men wellicht kunnen
denken aan de oprichting van een internationaal bureau dat
geleid zou worden door een sekretaris- of direkteur-generaal.
Aan een dergelijke functionaris zouden naast zuiver administratieve ook politieke bevoegdheden verleend moeten worden. Deze
politieke bevoegdheden zouden in dienst moeten staan van de
bevestiging en versterking van het Europese veiligheidsstelsel.
De gedachten gaan hierbij uit naar een funktie analoog aan de
vorm van de Sekretaris-Generaal van de Verenigde Naties, maar
dan op regionaal gebied. Deze Sekrotaris-Generaal van het
Europese veiligheidsstelsel zou bijv, bevoegdheid kunnen krijgen
enigerlei situatie in Europa of daarbuiten die de Europese
Veiligheid bedreigt, onder de aandacht van de Permanente Europese Veiligheidsconferentie te brengen. Hem zou de bevoegdheid
gegeven kunnen worden de Permanent Europese Veiligheidsconferentie in spoedzitting bijeen te roepen en aan de conferentie voorstellen te doen ter oplossing of stabilisering van bepaalde,
de Europese veiligheid bedreigende situaties. Het spreekt
vanzelf, gezien het delikate karakter van een dergelijke funktie,
-
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dat deze Sekretaris-Generaal met zorg gekozen zou moeten worden.
Een funktionaris uit een der neutrale landen, zoals Finland,
Oostenrijk of Zweden, zou voor de hand liggen.
Gezien de houding van de SU tegenover de secretaris-generaal
van de Verenigde Naties in het verle den kan niet worden verwacht dat de SU erg enthousiast zal zijn voor bovengenoemde
functionaris. Wij menen echter dat het Westen het creeren van
een dergelijke functie zou moeten overwegen.
Mocht bovengenoemde organisatievorm misschien wat te zeer
gericht zijn op veiligheid alleen, en is de analogie met de
VN wellicht wat te ver doorgevoerd, dan zou men ook kunnen
denken aan een aantal meer gespecialiseerde organisatiEsg
zoals die op economisch gebied al bestaat in de Economische
Commissie van Europa (ECE).
Zwitserland heeft tijdens de EVC-voorbereidingen gepleit voor
een orgaan voor de beslechting van geschillen(1+). Hoewel een
dergelijk orgaan zeker aantrekkelijkheden heeft, menen we toch
dat hierdoor de nadruk teveel komt te liggen op de oplossing
van reeds ontstane conflicten. Een permanen1veiligheidsconferentie e.d. geeft echter de mogelijkheid van discussies
en overleg voordat geschillen ontstaan. Juridische geschillen
over verdragen etc. kunnen nu ook al behandeld worden door
het Internationale Gerechtskof , dus daarvoor is geen nieuw
orgaan nodig.
Vrije uitwisseling van personen, ideen en informatie
Wij zijn het met minister Schmelzer eens dat een belangrijk oogmerk van de westelijke politiek moet zijnde grenzen met het
Oosten meer te openen voor mensen ideeen en informatie.
Het Westen moet onomwonden duidelijk maken dat werkelijke normalisering der verhoudingen niet bereikt is, zolang burgers
uit Oost en West elkaar nog niet vrij mogen ontmoeten. Desalniettemin lijkt het niet verstandig om in de huidige fase te
veel eisen te stellen. Vrije uitwisseling van personen, idee e n
en informatie wordt door de SU-leiding als een fundamentele
bedreiging van het hele systeem ervaren. We moeten juist proberen het gevoel van bedreiging te verminderen. Anders is ontspanning onmogelijk. Zou het Westen te eenzijdig hameren op concessies ten aanzien van dit punt, dan zou niet alleen in dit
opzicht weinig bereikt worden, maar wordt het wellicht ook onmogelijk op andere gebieden, zoals de Brezjnev-doctrine, substantiele
vooruitgang te boeken. Grotere zelfstandigheid van de regimes
der kleine Oost-Europese landen (RoemeniG)lijkt veel acceptabeler voor de SU, dan grotere zelfstandigheid der Oost-Europese
burgers, vooral als dit leidt tot individuele contacten met
West-Europeanen (TsjechoSlowakije). Het lijkt verstandig in de
huidige fase zelfstandigheid van de regimes te beordoren, in
de hoop dat dit later een situatie doet ontstaan waarin ook
grotere zelfstandigheid van individuele burgers tot de mogelijkheden gaan behoren.
Trouwens, eisen op dit gebied van de gezamenlijke NAVO-landen
zouden volstrekt ongeloofwaardig zijn. Er wordt immers door

-
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Nederland en andere NAVO-landen praktisch geen poging gedaanom aan te tonen dat vrije uitwisseling van personen,
ideeen en informatie natuurlijk net zo goed moet gelden voor
alle landen van Europa w.o. Spanje, Portugal, Griekenland
en Turkije (Over de Franse Staatstelevisie spreken we dan
maar niet). Nederland zou aanzienlijk overtuigender dergelijke
punten in de EVC kunnen brengen als het zich ook duidelijk
zou richten tegen de eigen NAVO-bondgenoten met ondemocratische regiems.

(

Waarom zou Nederland juist wel Met de gezamenlijke NAVO-landen
en juist niet met de neutralei democratische landen, een
gemeenschappelijk standpunt trachten te formuleren over vrije
uitwisseling van personen, ideeen en informatie ? Bovenstaande
geeft in ieder geval duidelijk aan dat Nederland in het NAVOoverleg niet moet meewerken aan de gemeenschappelijke standpuntenbepaling over kwesties waar de NAVO intern volstrekt
tekort schiet. Het is 66n van twee : òf men zorgt dat binnen
de NAVO slechts vrije democratische regiems aanwezig zijn alvorens men op anderen druk hierover uitoefent tf je houdt je
binnen de NAVO alleen met militaire veiligheidskwesties bezig
en laat de individuele landen vrij zich uit te spreken over
andere zaken. Het is niet geloofwaardig in Helsinki als
Westelijk blok op te treden over Vrije uitwisseling van personen
en informatie tezamen met landen als Portugal en Griekenland.
Brezjnev-doctrine
Voor wat betreft het niet-inmengen in elkaars binnenlandse
aangelegenheden en het niet-gebruiken van geweld of het
dreigen daarmee, onafhankelijk of men tot dezelfde groepering
behoort of niet, raken we aan de zg. Brezjnev doctrine en het
zelfbeschikkingsrecht.
Dit zelfbeschikkingsrecht lijkt een van de belangrijkste verschilpunten tussen Oost en West. Zonder dit recht op zelfbeschikking betekent het erkejinen van de bestaande nationale
grenzen (Russische wens) in feite niet minder dan het uitleveren van in de oorlog door de Sovjets veroverde gebieden
in Oost-Europa. Erkenning van grenzen mag daarom niet los
worden gezien van zelfbeschikkingsrecht en van het nietinciengen in elkaars binnenlandse aangelegenheden met geweld.
Dit zou betekenen dat de Brezjnev-doctrine nadrukkelijk zou
moeten worden verlaten, d.w.z. het door de SU zich zelf aangemeten recht om in te grijpen in de binnenlandse aangelegenheden van landen die tot het communistische blok behoren.
Het prijsgeven van deze opvatting lijkt voor de SU bijzonder
moeilijk omdat de Russische invloed op hun satellietlanden voornamelijk steunt op macht,zowel op politieke-economische overheersing als op militaire bezetting. Het loslaten van deze
greep op de Oosteuropese landen zou een aanmerkelijke verschuiving in het machtsevenwicht teweeg kunnen brengen, hetgeen
de SU als een aantasting van zijn veiligheid zal opvatten. Het
is voor het Westen evenwel niet mogelijk het Sovjet-Imperium te
erkennen, zonder de waarden aan te tasten waarop de westerse
samenleving steunt. Zo heeft het er de schijn van dat de nietinmenging een onverzoenlijke aangelegenheid kan worden op de EVC.
-

Het

-

Het officile denken in Oost-Europa is echter anders. Bedacht
moet worden dat een I? Brezjnev doctrine" voor het communistische
blok niet bestaat. De SU heeft reeds jaren geleden blijkgegeven in de Verenigde Naties, dat zij het beginsel van de nietinmenging steunt, evenals de beginselen van souvereiniteit en
territorialb oischeadbaarheid. Formeel zullen zich hier wellicht
minder moeilijkheden voordoen dan wordt vermoed.
Het Westen moet er evenwel op bedacht zijn dat in de communistische dialectiek vele uitdrukkingen een geheel andere betekenis
hebben clan men in het Westen gewend is, zoals b.v. bij de begrippen vrede', 'democratie', "vreedzame coexistentie, "ontspanning"* Ia de communistische opvattingen is een van de belangrijkte beginsel e n Van het volkenrecht het beginsel van het socialistische internationalisme. Dwz. het recht en de plicht van iedere
socialistische staat om in broederlijke samenwerking met andere
socialistische staten te strijden voor de overwinning van het
socialisme en communisme. Dit betekent dat wederzijdse hulp moet
worden verleend en dat de socialistische staten verplicht zijn
ook met de staatsmiddelen elkaar te helpen als het socialisme
in 66n der broederlanden van binnen of van buitenaf bedreigd
wordt. De souvereiniteit van ieder socialistische staat wordt
daarmee niet aeen begrensd, maar ook versterkt.
Uit het bovenstaande volgt, dat het Westen (dus ook Nederland)
dient vast te houden aan een verklaring van niet-inmenging en
afzien van geweld en dreiging daarmee die ook geldt voor landen
die tot hetzelfde blok behoren. Deze verklaring dient zo weinig
mogelijk multi-interpretabel te zijn, zodat het voor de SU politiek moeilijker wordt zich in I Tsjecho_Slowakijes?? te storten.
Mocht de verklaring uiteindelijk onbevredigend zijn, dan zou het
Westen een unilaterale uitspraak moeten doen dat het de verklaring opvat in een westerse, niet-dialectische zin van echte
soevereiniteit en niet-inmenging in andermans interne aangelegenheden.
Verdere standpunten

K

Er zijn natuurlijk nog vele andere zaken die op de EVC ter sprake
komen. Een belangrijke daaronder, welke vermoedelijk weinig moeite
met het Oosten zal geven, is het gezamenlijk aanpakken in Europa
van milieuverontreinigingekwesties.
Een ander belangrijk punt is de koppeling tussen militaire
kwesties en de EVC. Nederland en enkele neutrale landen zijn
van mening dat militaire veiligheidsproblemen ook op de EVC
thuishoren en dat er een duidelijke band is met de MBFR- besprekingen. Terecht stelt Nederland dat men niet over Europese
veiligheid kan spreken en tegelijk militaire kwesties negeren.
Vooral daar bij MBFR slechts een klein aantal landen direct is
betrokken, geeft de EVC aan andere landen de mogelijkheid algemene militaire veiligheidskwesties aan de orde te stellen. Wij
ondersteunen in dit opzicht het tot nu toe gevoerde beleid in
Nederland.
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Hoofdstuk k

MBFR
Toen enkele jaren na de tweede wereldoorlog de koude oorlog in
al zijn hevigheid losbarstte, ontstond de strategie van de
Umassive retaliation". Elke aanval van de Sovjet-Unie op het
Westen zou worden gestraft met de vernietiging van een belangrijk gedeelte der Sovjet-Unie door middel van Amerikaanse kernbommen. De conventionele overmacht van de Russen en zijn bondgenoten, die sinds de tweede wereldoorlog in Europa permanent
bestaan had, zou met deze strategie voldoende geneutraliseerd
worden.

(

(

Toen de SU zelf de mogelijkheden had gekregen de Verenigde Staten
met kernwapens te treffen, werd de strategie van de "massive
retaliation" ongeloofwaardig. De Verenigde Staten zou immers
nooit zijn eigen bestaan in de waagschaal stellen om een beperkt
conflict in Europa te keren. Binnen de NAVO werd dan ook een
nieuwe strategie ontwikkeld, die van de "flexible response"
een strategie die het WP in het onzekere zou laten of, ook in
een beperkt conflict, geen kernwapens zouden kunnen worden
gebruikt. Doelbewust ontwikkelde de NAVO aldus een strategie
gericht op afschrikking van de tegenstander door te qreigen een
eventueel conflict tot een kernoorlog te escaleren, )
Naast een belangrijke conventionele taak hadden de Amerikaanse
titon in Europa een functie door hun aanwezigheid zelf : bij
elk conflict werd de USA direkt betrokkene waardoor de inzet
van de Amerikaanse taktische wapens geloofwaardig -rd. Het
kwam er op neer, dat grote aantallen (omstreeks 70G0) zgn.
taktische wapens (waarvan verschillende typen overigens veel
sterker zijn dan de bommen die Nagasaki en Hirosjima verwoestten)
werden opgeslagen in Groot-Brittanie, Belg` -£Jederband en WestDuitsland, terwijl ook cle Amerikaanse vloten (zoals in de Mdellandse Zee) met kernwapens werden uitgerust. De overbrengingsmiddelen bestaan uit vliegtuigen (ter land en ter zee gestationeerd)
uit raketten (met een bereik van tientallen tot honderden kilometers) en kanonnen. De legers van het Warschau-Pakt werden
eveneens uitgerust met ovorbrengingsmiddelen voor kernwapens,
doch de opslagplaatsen van de kernkopen zelf bevinden zich,
althans in vredestijd, vermoedelijk niet buiten de Sovjet-'Unie (5)0
Aan het eind van de vijftiger en begin van de zestiger jaren,
toen de beide Duitsianden werden herbewapend en steeds grotere
aantallen kernwapens in Europa werden opgeslagen, deed Polen
een vrij groot aantal voorstellen om midden-Europa kernwapenvrij
te houden. Polen voelde aan dat wanneer een strijd zou losbarsten,
zij als eerste de nucleaire klappen zou krijgen, De Verenigde Staten
-

zou

-

1)Overigens is de Nederlandse vertaling van
"flexible response"

door "aangepast antwoord" eigenlijk niet juist, "Aanpassing"
geeft immers de suggestie dat het militaire antwoord van de
NAVO aangepast is aan d.w.z. vergelijkbaar is met, het type
aanval van het WP. "Flexible" daarentegen houdt alle opties
open, dus ook overreactie van de NAVO by. met kernwapens op
een kleine conventionele aanval. Dit laatste is duidelijk de
bedoeling van de strategie: een volstrekte onzekerheid laten
bestaan over het soort antwoord dat op een aanval gegeven zal
worden.
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zou immers willen vermijden de Sovjet-Unie zelf aan te vallen
met kernwapens, doch wel trachten de aanvoerlijnen vanuit de
Sovjet-Unie te vernietigen, die door Polen lopen. Het Westen
ging niet op de verschillende Rapacki- en Gomulka plannen in
omdat men meende de kernwapens nodig te hebben ter neutralisering
van de conventionele overmacht van het WP.
En zo staan in centraal Europa honderdduizenden soldaten, duizenden vliegtuigen en tanks en nog eer duizenden kernwapens tegenover elkaar. Terwijl de koude oorlog reeds lang voorbij is en
een duidelijke politieke ontspanning ontstaan is, handhaven de
grote strijdmachten van NAVO en Warschau-Pakt zich. Dit komt niet
alleen door reactie of overreactie op elkaar. Er zijn ook autonome
processen hierbuiten aan de gang die de bewapening op peil
houden of, bij de strategische wapens, nog steeds tot een wapenwedloop leiden. Ondanks SALT en de, voor de VS althans, praktisch afgelopen oorlog in Vietnam, is de defensiebegroting van
de Verenigde Staten opnieuw sterk aan het groeien. Over enkele
jaren zal deze, door het starten van een aantal zeer dure strategische projekten, vermoedelijk de honderd miljard dollar per
jaar bereiken. In de Verenigde Staten worden de onderhandelingen
over de beperking van de strategische wapens misbruikt om aan
projekten te beginnen die men, wanneer die onderhandelingen
er niet waren geweest, niet zou hebben uitgevoerd. Men wil hiermee onderhandelingsobjecten (zgn. !tb argaining chips) verkrijgen.
En wie zegt dat zulke processen in de SU niet plaatsvinden ?
De Russische defensieuitgaven zijn nu van dezelfde orde van
grootte als die van de Verenigde Staten (invloed conflict met
China?) (6).
Gezien de vele mislukkingen op ontwapeingsgebied in de geschiedenis moet men wel somber gestemd worden als zo veel
ontspanning op politiek terrein tot zo weinig nuttiger besteding
van defensiegelden aanleiding geeft.
Bij de door de NAVO voorgtelde besprekingen over wederzijdse
en evenwichtige tropenreducties (Mutual and Balanced Force
Reductions ,MBFR) lijken de motieven ook niet allemaal even
oprecht. Toen in het Amerikaanse congres aan het eind van de
zestiger jaren steeds meer stemmen opgingen (o.l.v. senator
Mansfield) om de Amerikaanse troepenmacht in Europa in te
krimpen, kwam de NAVO in 1968 met een voorstel aan het WP om
over troepenvermindering te gaan praten. Vervolgens werd MBFR
tegenover het congres gebruikt om het ongeduld te bedwingen:
het was immers onderhandelingstechnisch niet verstandig de
troepen te verminderen als men door onderhandelingen
wellcht ook de tegenpartij tot inkrimping zou kunnen krijgen.
Zo is Mansfield jaren lang de mond gesnoerd. Pas de laatste
tijd krijgt hij, ook in regeringskringen, meer steun : de VS
willen, dat Europa verhoudingsgewijs meer voor zijn defensie
gaat doen en er wordt gedreigd met troepenvermindering als
Europa op economisch en monetair gebied geen concessies aan de
Verenigde Staten wenst te doen. Hoe het ook zij, de achtergrond
van MBFR lijkt niet zozeer een diepliggend verlangen naar ontspanning en vermindering van de gigantische uitgaven voor militaire doeleinden als wel hoe van een onafwendbare ontwikkeling
nog het beste te maken.

-

Het

-
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Het WP heeft er eindelijk, na jaren,in toegestemd over MBFR te
gaan praten. Inmiddels heeft de NAVO niet stilgezeten. Kennelijk wordt er nijver gestudeerd op allerlei methodes waarop
troepenverminderingen zouden kunnen worden uitgevoerd. (7)
Het vervelende is alleen dat een behoorlijke publieke discussie over de verschillende opties, althans tot nu toe,
praktisch uitgesloten is vanwege (vermeende?) geheimhoudingseisen. Over de standpunten m.b.t. de Europese Veiligheids
Conferentie kan men nog vrij veel in de pers vinden, terwijl
ook de Minister van Buitenlandse Zaken zijn mening duidelijk geeft
in o.m. zijn Memorie van Toelichting op de begroting 1973.
Over MBFR heerst echter een diep stilzwijgen. En juist daar
lijkt dat gevaarlijk. Tot nu toe heeft men immers maar al te
vanzelfsprekend aangenomen dat militaire gelijkwaardigheid in
Europa onder alle omstandigheden moest worden nagestreefd.
Laat men nu de MBFR-besprekingen in handen van een besloten
groep van experts, dan is de kans groot dat dit streven de
Westerse politiek zal blijven beheersen. De MBFR-besprekingen
kunnen echter niet slagen indien geen algemeen politieke benadering wordt toegepast. Men moet ook rekening houden met de
intenties van de tegenstander, niet alleen met zijn militair
potentieel. Niet alleen de militaire, doch vooral de algemeen
politieke verhoudingen zijn in het geding. Verdere ontspanning
moet, ook bij de MBFR besprekingen een belangrijk doel zijn. Als
zodanig kan MBFR ook een instrument zijn om tot verder ontspanning te komen.
Wat er aan publikaties over MBFR is verschenen stelt ons niet
gerust. De NAVO lijkt rond te draaien in berekeningen over
aantalen manschappen en tanks en hoeveel elke kant moet reduceren om de conventionele verhoudingen in centraal Europa
voor de NAVO niet te verslechteren. De NAVO schijnt daarbij tot
de conclusie te zijn gekomen, dat het WP een aanzienlijk hoger
percentage troepen moet verminderen dan de NAVO. Hoe men dit
tegenover het WP wil verkopen zonder zelf belangrijke concessies te doen, is ietwat raadselachtig
Hoe de taktische
kernwapens in MBFR passen is geheel onduidelijk. Men hoort er
in ieder geval nooit wat over. Een enkel bekend geworden artikel
vanuit de Sovjet-Unie wijst echter op de belangrijke rol die men
daar aan de kernwapens toedenkt, op het feit dat het WP geen
groter percentage conventionele troepen wenst te verminderen
dan de NAVO en op de mondiale verhoudingen tussen NAVO en
die uiteraard geheel anders zijn dan die in centraal Europa
alleen (8).
Voordat de onderhandelingen zijn begonnen, lijken er al fundamentele verschillen in benadering te zijn. Wanneer men nagaat
hoe moeizaam ontwapeningsonderhandelingen altijd al verlopen
(by. SALT, waar slechts twee partijen aan deelnamen en waar men
slechts sprak over enkele wapensystemen), als men bovendien weet
dat de MBFR-onderhandelingen in belangrijke mate zullen worden
beheerst door een kleine groep militairen en politici zonder
-

publieke

-

In dit verband wordt een merkwaardige discussie gevoerd over het
woord ?!b a1anced? in "mutual and balanced force reductions".Immers
de NAVO wil eigenlijk "unbalancedl"reductie8,doch noemt dit
"balanced". Do SU, die "balanced" reducties wil, weet dat de NAVO
onder het woord "balanced" echter "unbalanced"verstaat. Bijgevolg
wil de SU dat het woord "balanced" uit MBFR verdwijnt
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publieke controle, dan kan men zich met recht afvragen of er
wel iets zinnigs uit zal komen.
En dat is jammer. Want waarom zouden we niet trachten nu eens
eindelijk die krankzinnige toestand te veranderen, dat 28 jaar
na de tweede wereldoorlog enorme militaire apparaten ten koste
van tientallen miljarden dollars tegenover elkaar staan, terwijl geen der partijen van plan is de andere te bezetten of te
vernietigen.
Een andere benadering
Wann eer twee tegenstanders vijandig tegenover elkaar staan, de
een bewapend met een knots, de ander met een speer, dan heeft
het voor een vredestichter weinig zin om te trachten de knots
met vier centimeter on de speer met zes centimeter in te korten.
Of de knots iets dunner en de speer wat minder scheipte maken.

(

Met deze simplificatie van de pogingen tot troepenreducties tussen
Oost en West is gepoogd de kern aan te geven van onze kritiek
ten aanzien van de denkwijze die kennelijk in NAVO-kringen wordt
gevolgd bij de MBFR-studies. Deze denkwijze is, zoals gezegd, vrijwel geheel en al gericht op het Amerikaanse motief, hoe tot
vermindering te komen van de te kostbaar wordende troepen in

Europa, zonder daarbij het militslre evenwicht in Europa te
verbreken.
De opstellers van deze nota verwerpen het zuiver militaire
evenwicht als enig uitgangspunt voor MBFR. Het gaat niet
alleen om conventionele troepenreducties, doch men zal juist
moeten zoeken naar andere methodes die de ontspanning kunnen
bevorderen. Met name de rol van de kernwapens in Europa dient
hierbij in beschouwing te worden genomen, met daarnaast allerlei
vertrouwen bevorderende maatregelen zoals verbod van en controle
op grote troepenverplaatsingen, etc.

(

Het grote bezwaar tegen conventionele troepenverminderingen
alleen, zonder de toestand fundamenteel te veranderen, is dat
vooruitgang in de besprekingen nauwelijks mogelijk lijkt. De
wapens van NAVO en Warschau-Pakt verschillen in belangrijke mate
(zowel in kwantiteit als in kwaliteit), de veohttaktieken en
daardoor de wapensystemen wijken soms sterk af (de NAVO heeft by.
verhoudingsgewijs veel typische aanvalsvliegtuigen, het WP
daarentegen meer onderscheppingsjagers vanwege verschillende
opvattingen over de rol van het luchtwapen) terwijl de strategische ruimte in Europa voor beide 'militaire blokken grote
verschillen vertoond. Wanneer men bovendien zodanig wil reduceren dat beide blokken er niet op achteruit gaan, wanneer men
bedenkt hoeveel verschillende soorten wapens bij MBFR betrokken
zijn en hoeveel landen meedoen clan kan men het slechts somber
inzien.
Het niet slagen van MEER heeft echter negatieve repercussies
op de politieke ontspanning in Europa en de wereld. Gemakkelijk
zal men trachten het mislukken van de besprekingen op de ander
af te schuiven. En er gebeurt niets.
Wij zien een andere benadering. Wat ziet men gebeuren wanneer bij
een voetbalwedstrijd twee spelers met gebalde vuisten tegenover
elkaar staan, gereed om elkaar te lijf te gaan? in zo'n situatie
-

komt

-.

23

komt de scheidsrechter aanlopen en z:Î,jn eerste reactie zal zijn
de spelers uit elkaar te duwen. Zijn tweede reactie zal bestaan
uit het opheffen van zijn vinger en het erop wijzen dat handtastelijkheden verboden zijn. De vrede wordt tenslotte getekend
wanneer beide beloven zich voortaan netjes te gedragen.
Naar analogie hiervan zouden we in eerste instantie kunnen
streven naar wat afstand scheppen tussen NAVO en WP een
kernwapenvrije zone.
Een kernwapenvrije zone
Indien kan worden geconstateerd dat het WP in Europa een aanzienlijke conventionele overmacht heeft en het Westen deze overmacht neutraliseert door de mogelijkheden van het gebruik van
kernwapens niet uit te sluiten, dan lijkt het logisch beide
componenten tegelijk te beschouwen. De NAVO heeft belangstelling
voor een grotere troepen- en conventionele wapenvermindering
aan WP-zijde dan aan NAVO-zijde, het Oosten heeft getoond belangstelling te hebben voor vermindering van de rol van kernwapens
(Rapacki-plannen). Wij geven nu het volgende in overweging
In de eerste fase van NBFR biedt de NAVO aan, alle kernwapens
te verwijderen uit de Bondsrepubliek en de Benelux op voorwaarde
dat het WP in het reductiegebied een groter percentage conventionele wapens (met name tanks) en troepen vermindert dan de NAVO.
De overbrengingsmiddelen voor de kernwapens blijven in deze
fase nog ter plaatse. Daarnaast worden een aantal vertrouwen
bevorderende maatregelen getroffen.
Het feit dat geen kernwapens in centraal Europa aanwezig zijn
werkt sterk ontspannend. Maar ook militair zijn vele voordelen
aanwezig. Immers, de conventionele verhoudingen worden meer
gelijkwaardig, zodat het Westen, zonder in deze fase de strategie
van de 11 flexible response" in principe te hoeven wijzigen, minder
snel naar de kernwapens hoeft te grijpen. De kernwapens worden
verder naar "achteren" gebracht, by, op schepen en naar Engeland.
In tijden van spanning of oorlog, dan wel wanneer het WP haar
afspraken schendt, kunnen de kernkoppen weer verder naar voren
worden gebracht (zoals ook de Sovjet-Unie kan doen). Dit is
echter een moeilijker operatie dan de huidige toestand wat daardoor al een zekere rem op het gebruik zal vormen.
Psychologisch is het weghalen der kernwapens ook belangrijk. Met
name de ontwikkeling van steeds kleinere en "schonere" (d.w.z.
verhoudingsgewijs weinig radio-actieve producten voortbrengende)
taktische atoomwapens versterkt de neiging bij militairen deze
wapens als forse en daardoor zeer bruikbare granaten te beschouwen. Met andere woorden de primaire functie van de kernwapens,
namelijk de afschrikking, wordt verward met de gevechtsfunctie
ervan. Door de kernwapens slechts via een meer ingewikkelde operatie aan te voeren, kan men het gevoel versterken dat kernwapens geen grote conventionele wapens zijn.
Een ander voordeel is, dat in een eventueel conflict de mogelijkheden voor een echte "flexible response" toenemen. Wanneer conventionele troepen van het WP in de huidige situatie de opslagplaatsen van de kernkoppen zouden bedreigen, dan vermindert de
mogelijke flexibiliteit van het antwoord sterk. Dc NAVO zal dan
-

immers

-
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immers de neiging krijgen kernwapens in te zetten. Wanneer deze
opslagplaatsen verder weg zijn dan is daarmee de aandrang voor
de NAVO als eerste kernwapens in te zetten verminderd. Daarnaast
wordt ook het WP bemoeilijkt in hot nucleair uitschakelen van
juist die opslagplaatsen. De kans op een nucleair conflict neemt
dus aan beide zijden af, nog afgezien van het feit dat do NAVO
militair minder bevreesd hoeft te zijn voor een aanval van het
WP omdat de conventionele troepen veel gelijkwaardiger zijn geworden.

(

(

Er zit ook een nadeel aan de door ons genoemde benadering verbonden. Het zou namelijk betekenen dat in de eerste instantie
geen grote conventionele troepenreducties aan NAVO-zijde zouden
plaatsvinden, en, voorzover die er zijn, voornamelijk betrekking
hebben op Amerikaanse troepen. Daartegenover staat echter, dat
een aanzienlijk veiliger situatie zou worden geschapen, die zeer
ontspannend zou kunnen werken. Daarbij wordt een goede basis geschapen voor verdere troepenreducties later. Door de grotere
evenwichtseituatie op conventioneel en op nucleair gebied die
immers door deze eerste fase is ontstaan, kan men veel gemakkelijker praten over verdere reducties zonder het evenwicht te
verstoren. Men moet daarbij natuurlijk niet de illussie hebben
dat binnen afzienbare tijd praktisch geen militaire apparaten
in Europa zullen bestaan :Men hoeft alleen al aan de Sovjet-Unie
te denken, die een conventionele macht nodig zal achten teneinde
de communistische regimes in Oost-Europa in het zadel te houden.
Maar aanzienlijke reducties lijken aldus wel mogelijk.
In verband hiermee kan worden opgemerkt dat een grote vermindering van het aantal tanks voor het WP weinig invloed heeft
op de greep van de SU op de bevolking van Oost-Europa. Dat kan
met lichte pantserwagens en gewone troepen ook wel,als het aantal tanks van de satellieten ook wordt verminderd. De NAVO daarentegen ziet de grote tankovermacht van de NAVO als bedreigend.
Het llkt th.rorn oridorhandelbaar met de Sovjet-Unie, dat speciaal
het tankoverwicht van het WP wordt opgeheven zonder dat de SU
teveel troepen uit haar satellieten hoeft terug te trekken, iets
wat de SU als een aantasting van haar veiligheid zou kunnen
beschouwen.
Het grote voordeel van onze benadering lijkt ook de mogelijkheid
binnen redelijke tijd tot resultaten in MEFR te komen. Wanneer
men in eindeloze discussies verstrikt raakt over de afweging
van allerlei soorten conventionele wapens (zowel aantallen als
kwaliteit) dan lijkt een resultaat moeilijk bereikbaar. Een meer
globale benadering kan sneller werken. Het is daarbij niet zo
zeer van belang of de ene of andere zijde iets "voordeliger "
uitkomt na de reducties. Tenslotte heeft men bij de opbouw van
de legers van de beide blokken ook niet altijd precies uitgerekend hoe sterk deze zouden moeten zijn I
Hoewel de mogelijkheden daartoe vermoedelijk nogal beperkt zijn,
zou men speciale aandacht kunnen schenken aan wapensystemen
die beter defensief dan offensief gebruikt kunnen worden. De
NAVO lijkt in dit opzicht op de goede weg, zoals blijkt uit het
verhoudingsgewijs grote aantal anti-tank wapens t.o.v. tanks.
Ook de ontwikkeling in Duitsland van speciale kleine granaten
die men in grote aantallen over het gevechtsterrein uitstrooit
teneinde van oprukkende tanks de rupsbanden te vernietigen
( °pandora' en medusa) zou men in dit kader kunnen zien.
-
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-
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Met vertrouwen bevorderende maatregelen, zoals het verbod van
grote troepenverplaatsingen, goede inspectiemogelijkheden vanuit
vliegtuigen en eventueel op de grond, het sterk reduceren van
de uitgebreide bruggenleguitrusting van het WP etc., kan wellicht een situatie geschapen worden, waarin het militair steeds
moeilijker wordt elkaar aan te vallen. in zo'n situatie verliezen militairen en politici hun argumenten om verdere troepenreducties tegen te houden. i)
No first use
De laatste tijd gaan steeds meer stemmen op, dat de NAVO een
verklaring zou moeten afgeven niet als eerste kernwapens te
zullen gebruiken (de zgn. "no first use"verklaring). Het lijkt
interessant hierop eens wat dieper in te gaan.
Wij hebben alle respect voor diegenen, die een dergelijke verklaring voornamelijk vragen op morele gronden. Als zodanig is
een dergelijke verklaring enigszins vergelijkbaar met het Protocol
van Geneve van 1925 waarin chemische en biologische wapens
worden verboden. Vele landen hebben bij de ratificering van dit
protocol een zodanige reserve gemaakt, dat men alleen verklaart
chemische en biologische wapens niet als eerste te zullen gebruiken. Man sluit het gebruik in oorlogstijd dus niet uit, maar,
men zal zelf de escalatie tot do "smerige" wapens niet uitvoeren.
Niettemin menen wij, dat de politiek -militaire situatie zodanig
moet zijn, dat de verklaring geloofwaardig is. Een no first use
verklaring voor kernwapens dient, evenals by. een non agressie
pakt, een politiek doel. Men verklaart hier immers tegenover
elkaar (zoals eerdergenoemde voetballers) dat men zich voortaan
netjes zal gedragen. De verklaring is echter weinig geloofwaardig
als voor ieder duidelijk is dat
n of meerdere partijen zich er
niet aan zal houden. Een verklaring van Duitsland, zoals in 1940,
dat het Nederland nooit zal binnenvallen terwijl kort daarop de
legers aan do grens worden samengetrokken is zinloos en vermindert do spanning ook niet. Niemand gelooft hem immers. En als
hij wel geloofd zou worden, dan is dit een vals geloof.

(

Wat kernwapens betreft bestaat er een eenzijdige no first use
verklaring van China. Maar die is dan ook zeer geloofwaardig,
althans tegenover andere kernwapenstqten. Ten opzichte van
laatstgenoemden is hij zelfs zo geloofwaardig, dat hij niet eens
uitgesproken had hoeven worden! Wat zou China immers bereiken
als het als eerste kernwapens zou gebruiken tegenover by. de
USSR : een nucleaire slachting in China zelf. Slechts tegenover niet-kernwapenstaten heeft de verklaring politieke betekenis. De acceptatie door de USA en de USSR van strategische
concepties die gebaseerd zijn op een "second strike capability
( ook na een nucleaire aanval van de ander kan men terugslaan)
staan een verklaring van beide zijden niet als eerste stratgische kernwapens te gebruiken zeker toe (9).
Maar hoe is de toestand in Europa? Wat zou er nu gebeuren als
de NAVO een, op taktische wapens betrekking hebbende, no first
use verklaring af zou geven? De beste kans is dat hij door het
WP, in de huidige situatie, niet geloofd zou worden, in dat
geval hoef je hem ook niet af te leggen. Naar als hij wel geloofd
wordt, dan zou dit, in de huidige militaire verhoudingen, de
spanning kunnen doen toenemen. Wij geloven niet zo in Russische
aanvalsdriften, Maar we moeten er rekening mee houden
-
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dat belangrijke krachten in West-Europa daar wel in geloven.
Deze zullen in zo'n situatie sterke druk gaan uitoefenen om
de conventionele bewapening op te voeren, met alle opvoering
van de spanning van dien, zowel intern als tegenover het WP.
Wel kunnen de NAVO-landen, in de huidige situatie, verklaringen

afgeven die blijven binnen het kader van de strategie van de
flexible response. Zo zou verklaard kunnen worden dat kernwapens niet gebruikt zullen worden zolang de SU niet meer dan
een bepaalde hoeveelheid troepen ten Westen van een bepaalde
grens heeft of zelf kernwapens inzet. Hiermee worden de
grenzen van de strategie formeel vastgelegd. Het verhindert
de NAVO-landen de strategie te veranderen in een voor de WPlanden ongunstige zin. Tenminste, zolang het Westen niet van
plan is zijn verdedigingssysteem te baseren op verdragsbreuk.
De WP-landen zouden soortgelijke verklaringen kunnen afgeven.
Het geheel zou men dan een soort niet-aanvalsverdrag kunnen
noemen.
Anders wordt het echter wanneer de eerste fase van MBFR, zoals
door ons geschetst, zou worden uitgevoerd. Er is dan immers
conventioneel een beter evenwicht verkregen, terwijl de kernwapens uit centraal Europa zijn verdwenen. Ook zijn er vertrouwen
bevorderende maatregelen getroffen. In ZOVfl situatie kan een
wederzijdse verklaring niet als eerste taktische kernwapens te
gebruiken politiek verder ontspann e nd werken. Hij is dan immers
redelijk geloofwaardig terwijl een goede politieke basis wordt
geschapen voor verdere troepenreducties en voor de afbouw van
de overbrengingsmiddelen voor de taktische kernwapens. Het
betekent wel, dat men de flexible response strategie zal moeten
aanpassen. Maar daar is in die situatie dan ook alle reden voor.
In of uit de NAVO ?
Expliciet hebben we ons in voorgaande beschouwingen niet direct
bezig gehouden met de vraag of Nederland lid van de NAVO moet
blijven. Gezien de discussie in Nederland over dit punt lijkt
het echter dienstig hier nog even op in te gaan.
Het is onverstandig als Nederland nu uit de NAVO zou treden .In
de eerste plaats zou het uittreden van Nederland het militaire
evenwicht verstoren, vooral geografisch, daar West-Duitsland
een stuk achtergebied verliest en daardoor teveel geisoleerd
komt te liggen, in do tweede plaats is het in de huidige fase
van verbetering van de Oost-West betrekkingen via EVO, MBFRbesprekingen en op allerlei andere wijzen buitengewoon onverstandig 6n der blokken in het overleg te wijzigen. Niet alleen
verspeelt Nederland daarmee praktisch elke vorm van invloed,
maar bovendien worden grote onzekerheden geschapen die hun
weerslag kunnen hebben op genoemde besprekinge. De Europese
Gemeenschap zal verder gespleten worden over veiligheidskwesties
waardoor een gezamenlijke politiek in deze praktisch onmogelijk
wordt. Onzekerheid bestaat hoe anderelanden in de NAVO op het
uittreden van Nederland zullen reageren. Zullen Denemarken,
Noorwegen en misschien zelfs Belgie ons volgen? Zo ja, zouden
dan door zo'n belangrijke wijziging in het bondgenootschap geen
onvermoede krachten worden losgemaakt in Duitsland (streven
naar Duitse kernwapens) die eerder spanningverhogend zullen
werken? Het schokgewi.js veranderen van de toestand in Europa
verhoogt eerder de spanning dan dat het deze verlaagt, juist
omdat vele politici niet weten waar ze aan toe zijn en daardoor
-
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onverwachte dingen kunnen doen, De Sovjet-Unie zal daarbij
trachten in troebel water te vissen en de onderhandelingen
in EVC en MBFR vertragen, in afwachting van de verdere aantasting van ht Westelijk; Bondgenootschap. Tenslotte mogen
we ook niet helemaal vergeten, dat sommige landen wel eens
onaangenaam zouden kunnen reageren op het Nederlandse uittreden uit do NAVO (politieke, economische en mon etaire druk ?).
20 jaar uitzien. Wanneer
Heel anders kan het er over 10
binnen Europa een aanzienlijk geringere militaire confrontatie
bestaat, wanneer het vertrouwen tussen Oost en West verder is
gegroeid, wanneer conflicten vreedzaam beslecht kunnen worden,
dan worden NAVO en WP wellicht overbodig. Dan kan een situatie
ontstaan waarin het al of niet deelnemen van Nederland aan de
NAVO irrelevant wordt omdat NAVO en WP hun functie verliezen.
a

(

In bovenstaande gedachtengang geven wij prioriteit aan veiligheid in Europa boven het aanwezig zijn van verwerpelijke regiems
binnen de NAVO en de kwalijke aspecten van de Amerikaanse politiek. Hoe stuitend bepaalde aspecten van de NAVO ook zijn,
voordat men zo'n alliantie opbreekt moet men zich realiseren
of het resultaat van hot uittreden niet nog verwerper.ljker is.
We krijgen de indruk van voorstanders van uittreden dat dit
aspect wel eens vergeten wordt, hoe gerechtvaardig morele bezwaren tegen de NAVO ook zijn, en hoeveel meer druk er op
sommige NAVO-landen zou kunnen worden uitgeoefend dan nu gebeurd.
Sociale verdedigin
Het veiligheidsprobleem wordt internationaal steeds benaderd
vanuit de militaire gezichtshoek van de veiligheid. Er gaan
echter steeds meer stemmen op om het veiligheidsprobleem te
benaderen vanuit een andere gezichtshoek, omdat de verhoudingen
tussen de staten, hun ontwikkelingen, hun spanningen en hun
conflicten niet uitsluitend behoeven te worden uitgedrukt in
tanks, divisies, vliegtuigen of atoombommen. Door de nucleaire
Patstelling tussen de VS en de SU is het zelfs de vraag of de
militaire krachtsverhoudingen in de relaties van de Europese
staten nog wel zo'n grote rol zullen spelen in hun veiligheidsbesef. Andere factoren kunnen zwaarder gaan wegen, zoals interne
stabiliteit en regime-populariteit. De beveiliging behoeft niet
alleen een militaire beveiliging te zijn, doch kan worden aangevuld (of volgens sommigen zelfs worden vervangen) door een
systeem van niet-militaire maatregelen, welke tegenwoordig
veelal wordt aangeduid met de naam sociale verdediging.
Het begrip sociale verdediging is nog in ontwikkeling. Het
is nog niet volledig duidelijk welke maatregelen bij dit systeem
effectvol zijn en welke gevolgen eruit kunnen voortvloeien. Het
staat nog niet vast wat de rol is van geweldloos verzet, van
het gebruik van geweld (sabotage) tegen materieel of tegen
mensen, en of geweldloosheid niet veelal gepaard zal gaan met
scherpere vormen van verzet zoals ondergrondse bewegingen,
terrorisme of guerrilla.
Een ernstig punt van discussie is ook of de voorbereidingen voor
een sociale verdediging niet zullen leiden tot sterk ondemocratische en hierarchische strukturen, tot het aankweken van angst
voor een potentiele vijand en tot het opwekken van negatieve
-
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gevoelens tegen landen dia als potentiele bezetters worden
aangemerkt. Kortom, het verhogen van spanningen i.p.v. het
verminderen daarvan.
De onvoltooidheid van de studies over de sociale verdediging,
die nu nog geen alternatief aangeven voor militaire verdediging,
mag er evenwel geen belemmering voor zijn veel aandacht te
besteden aan de mogelijkheden van niet-militaire verdedigingsvormen. Wij menen echter dat wel reeds kan worden gesteld,
dat het nodig is te streven naar het aankweken van zelfvertrouwen en het vormen van een sterke democratische maatschappij waarin burgers gewend zijn om kritisch te staan tegenover gezagsuitoefening. Zeker indien dit gezag door geweld zou
zijn opgelegd. Een maatschappij van vrije burgers met vertrouwen
in zichzelf zal zich
op welke wijze dan ook
verzetten tegen
aantasting door externe (of interne) krachten en is voor een
bezetter weinig attractief. In de relatie tot andere staten
betekent dit, dat zulk een maatschappij dan een grotere mate
van veiligheid heeft ingebouwd, ook wanneer het gaat om eventuele intimidatiepogingen van een grote mogendheid.
-

-

29

Hoof dstu
EUROPA TUSSEN DE VERENIGDE STATEN EN DE SoVJiET-UNIE
In de voorafgaande hoofdstukken is steeds betoogd, dat het
streven bij de veiligheidsconferenties en de MBFR-hesprekingen
gericht diende te zijn op politieke en militaire ontspanning,
en daarbij op het verkleinen van de betekenis van de blokkenpolitiek, de NAVO en het Warschau-Pakt.

(

De vraag is of, en in hoeverre, de West-Europese veiligheid
hiermee gediend is. Betekent dit immers niet dat de onveiligheid groter zou worden door een afnemende betrokkenheid van de
Verenigde Staten bij Europa, en dus het gevaar van een grotere
Russische invloed? Het is toch niet voor niets dat de Britten
nogal sceptisch staan tegenover het reduceren van de NAVOtroepen en dat de Fransen hiervan helemaal niets willen weten?
Wat voor soort Europa staat ons voor ogen als de politieke en
militaire ontspanning tussen Oost en West doorzet? Een sterk
aan de VS verbonden West-Europa of een meer onafhankelijk? En
met of een zonder kernwapens uitgerust West-Europa? Een Europa
dat zich laat meeslepen en manipuleren door de grootmachten
of een Europa met een eigen leefmodel, met een eigen politiek,
met een eigen verantwoordelijkheid tegenover de derde wereld ?
Alvorens een mogelijke richting aan te geven, dienen we eerst
15 jaar spelen,
een aantal zaken, die binnen de komende 10
op een rijtje te zetten. Verder in de toekomst kijken is moeilijk.
a

(

I. Het lijkt inderdaad waarschijnlijk dat de band tussen West-Europa
en de Verenigae Staten in de komende jaren zal verzwakken.
De steeds luider wordende roep vanuit Amerika, dat West-Europa
meer voor zijn eigen defensie moet doen on dat de Amerikaanse
troepen zullen worden verminderd (zoals in hoofdstuk 1+ is aangegeven, vormt dit de belangrijkste motor voor de MBPR-besprekingen), geven een verminderde militaire engagement van de VS
in Europa aan. Ook uit de "onderonsjes" tussen de VS en de SU
(SALT, economische besprekingen) blijkt dat de Verenigde Staten
buiten Europa om belangrijke zaken regelt. Het Vietnamese drama
versterkt isolationistische tendensen in Amerika, o.m. door
de door verschillende Europese landen getoonde weerzin tegen
het Amerikaanse optreden. Een monetaire en handelsoorlog tussen
de EEG en de VS dreigt en protectonische neigingen worden in
Amerika sterker. Het eigengereide optreden van president Nixon,
het kappen van sociale programma ' s, de minder wordende ontwikkelingshulp, de verminderde belangstelling voor de Verenigde
Naties etc. zullen de liefde van Europa voor Amerika ook niet
doen toenemen. Maar dat betekent natuurlijk niet, dat er een
totale breuk dreigt tussen Europa en Amerika. Daarvoor zijn de
economische en culturele banden te sterk (verweven economieen,
wederzijdse investeringen, familiebanden, de ideeen over democratie, nauw verbonden geschiedenis, etc.). Zo'n band bestaat
er niet tussen West-Europa en de Sovjet-Unie, heeft nooit bestaan en k an in de overzienbare toekomst niet bestaan. Kan men
tussen de andere Oost-Europese landen en West-Europa nog spreken
van een zekere kulturele band uit het verleden, met de SovjetUnie zelf is die afwezig. Al was het alleen maar omdat de Russische
mentaliteit, die nooit een Westerse vrijheid van meningsuiting
heeft gekend in zijn geschiedenis, behoorlijk afwijkt van de onze.
-
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Dit betekent helemaal niet dat men daar dan vijandig tegenover zou moeten staan, maar het betekent wel dat de banden
met Amerika altijd sterker zullen zijn dan die met Rusland.
Daar komt bij dat de Verenigde Staten er beslist belang bij
heeft belangrijke politieke invloed te houden in West-Europa,
terwijl de economische belangen van de VS in Europa zeer groot
zijn. Wanneer de Sovjet-Unie geheel Europa in zijn invloedssfeer
zou trekken, dan zou dit een wezenlijke aantasting van het
evenwicht tussen de twee grootmachten in de wereld betekenen,
iets wat de VS niet kan gedogen.
: ondanks een in de toekomst waarschijnlijke losConclusie
sere band tussen de Verenigde Staten en West-Europa, zal
deze sterker blijven dan die, welke met de SU kan groeien.

(

II. Velen zijn bang, dat wanneer de band met de Verenigde Staten
losser wordt, West-Europa zich niet meer beschermd zal
weten door de Amerikaanse atoomparaplu. Bijgevolg zouden sterke
krachten worden losgemaakt om een West-Europese kernmacht op
te bouwen. Door de vorming van een dergelijke kernmacht zou
echter de spanning met het Oosten weer vergroot worden (vooral daar Duitsland een belangrijke invloed op zo'n kernwapen
zou hebben) en de VS zou zich nog meer isoleren van Europa
teneinde niet in ongewilde (nucleaire) avonturen verstrikt
te geraken. De bestaande hechte band met Amerika binnen de
NAVO, met zijn atoomparaplu,zou dan nog altijd te prefereren zijn.
Hoezeer wij deze redenatie ook waardevol achten, toch gaat zij
aan gen essentiele zaak voorbij is een Europese kernmacht
eigenlijk wel mogelijk ? Ons antwoord is: voor nog een lange tijd
niet. En daarbij hebben we het niet over de technische en financile mogelijkheden: een behoorlijke onderzeevloot met raketten
is natuurlijk door West-Europa best op te brengen. Maar het
gaat om het beheer ervan. Daarvoor is een centraal besluitvormend orgaan nodig in West-Europa dat zeer snel kan beslissen
over de inzet van kernwapens en daarmee uiteindelijk over het
voortbestaan van Europa. Een dergelijke functie kan alleen een
West-Europese regering met vergaande bevoegdheden op zich nemen.
Wij kunnen ons niet voorstellen dat een dergelijk centraal gezag binnen enigszins afzienbare tijd zal ontstaan.
Conclusie II: Een West-Europese kernmacht is binnen afzienbare
tijd niet mogelijk daar een centraal besluitvormend orgaan met
vergaande bevoegdheden voorlopig zal ontbreken.
III. Er wordt vaak wat smalend ge daan over de Franse en Britse
kernmachten. Het strategisch denken wordt zo overheerst door
de 'overkill" van de Russische en Amerikaanse strategische
machten, dat de kleine kerumachten als onbetekenend worden
afgedaan. Met deze kleine kernmachten kan men immers nooit
dreigen zonder het eigen doodvonnis te tekenen. En daarom kan
men er politiek weinig mee doen.
Dit mag waar zijn, de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie kunnen
tegenover elkaar ook niet met de nucleaire wapens kletteren.
Daarvoor zijn de "second strike capabilities" van beide te groot.
En hoewel de kleinere kernmachten natuurlijk een andere betekenis
hebben dan die van de grootmachten, voor het doel waar ze voor
gevormd zijn zijn ze vrij effectief. Dit doel is immers, naast
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het verkrijgen van internationaal "prestige", het vormen van
een beperkte afschrikkingsmacht tegenover een aanvaller, d.w.z.
waarbij het bestaan van de
dat ingeval van ernstige agressie
o.m.. door het gebruik van een
staat in gevaar zou komen
beperkt aantal onderwaterraketten de Sovjet-Unie rekening
moet houden met zeer belangrijke schade. Weliswaar niet zo'n
grote schade als bij een "second strike" van de Amerika,.),i i,
doch voldoende om eens even over na te denken. Tijdens een
Pugwash-symposium is eens de volgende stelling geponeerd : bij
een nucleair conflict tussen de twee groobir hn uilen beide
zijden meer risico's durven te nemen dan wanneer een van hen
een conflict heeft met een kleine kernwapenstaat. Immers, in
het eerste geval is de prijs voor de overwinnaar (4s die er is)
Men zou een
de wereldhegemonie. Maar in het tweede geval niet
eigenlijk
iets
belangrijks
zonder
aantal steden kwijt kunnen zijn
gewonnen" te hebben.
-

-

Juist door de SALT-overeenkomst, die de anti-raket raketten
beperkt, is de penetratie van de Franse en Britse raketten
in belangrijke mate (behalve wat betreft Moskou) gewaarborgd.,
De efficiency van de beide machten zou bovendien aanzienlijk
verbeterd kunnen worden wanneer Engeland en Frankrijk in het
verder integrerend Europa zouden gaan samenwerken.; zonder
dat hiermee overigens de onafhankelijkheid van do mar-ten zou
behoeven te worden aangetast. De Franse know-how op het gebied
van raketten en de Britten op die van kernkoppen zou elkaar
goed aanvullen, terwijl gezamenlijke planning van doelen en
stationering van de onderzeeers de effectiviteit zou verhogen(lO).
Door het karakter van de kleine kernmachten, waarvan het gebruik
alleen geloofwaardig is in uiterst benarde omstandigheden van
het moederland (men tekent immers &f het eigen doodvonnis 6f
men is reeds vernietigd en deelt alleen een 11 blow from the
grave" uit), zullen deze niet gebruikt worden ter afschrikking
van een aanval op een ander land, bv. Duitsland., Al zouden de
Britse en Franse kernmachten geheel samensmelten (en wie zou
ze dan besturen?), dan is dit nog lang geen West-Europese
kernmacht

(

Conclusie III
Hoewel de Franse en Britse kernmachten in het
geheel niet onbetekenend zijn, kunnen deze slechts in uiterste
noodzaak gebruikt worden ter afschrikking van een aanval op
het moederland. Zij kunnen niet geloofwaardig de functie van
een West-Europese kernmacht op zich nemen.
IV. Een diep gewortelde mythe wil, dat wanneer West-Europa zich
minder kan verlaten op de Amerikaanse atoomparaplu wij
"gefinlandiseerd" zullen worden. Er wordt zeiden een behoorlijke
omschrijving gegeven van dit begrip, maar er wordt kennelijk
iets uiterst sinisters. mee bedoeld, in ieder geval komt het
er op neer dat we ons in verregaande mate zouden moeten aanpassen aan de grillen van het Kremlin en geen eigen ( met
name buitenlands)-beleid meer kunnen voeren.
Allereerst merken wij op, dat het woord "finlandisering" voor
de Finnen nogal beledigend moet klinken als dit begrip tegelijkertijd wordt voorgesteld als een van de ergste dingen die
Europa kan overkomen. Finland heeft tenslotte een bloeiende
democratie en kan, door handig manoeuvreren, een redelijke mate
van zelfstandigheid bewaren. Maar het is waar, dit kleine land
-
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aan de grenzen van een wereldmacht, waar het oorlogen mee heeft
gevoerd en waarmee het langdurig verbonden is geweest, heeft
ernstig rekening te houden met zijn grote buur. Het ontgaat
ons echter volkomen waarom West-Europa, als gen der volkrijkste
en economisch machtigste blokken van de wereld, in de zelfde
positie als Finland zou moeten komen alleen omdat de Amerikaanse
nucleaire commitment vermindert. Hebben onze bewindhebbers in
Europa dan zo de angst in de broek ? Durven ze alleen maar
flink te zijn met Amerikaanse kernwapens op de achtergrond ?
Kan men zich werkelijk voorstellen dat de SU aan de EEG,of aan
landen als Engeland of Frankrijk kan dicteren of suggereren,
hoe ze zich in hun buitenlandse politiek hebben te gedragen ?
Of wie in de regering mag zitten ? Of kan men zich voorstellen
dat de Sovjet-Unie zou kunnen dicteren dat de West-Europese
integratie niet verder mag gaan ? En dat alleen omdat de
Amerikaanse 'rand met Europa verminderd is? Het belangrijkste
resultaat van een dergelijke Russische houding zou vermoedelijk
zijn, dat de West-Europese politieke integratie bespoedigd zou
worden, en de NATO versterkt
(11).
Maar ook al zou het laatste niet gebeuren, dan is nog niet
duidelijk in te zien hoe de SU van zijn verhoudingsgewijs versterkte militaire situatie door de vermindering van de Amerikaanse nucleaire garantie met vrucht gebruik }an mjtken,althans
in een mate waarin de West-Europese landen zich de wet zouden
moeten laten voorschrijven. Hoe zou de SU dat moeten bereiken ?
a. Door politiek handig manoeuvreren in allerlei organen, door
het tegen elkaar uitspelen van West-Europese landen, door
economische druk en andere niet-militaire maatregelen. Zeker,
maar dan moet West-Europa precies hetzelfde gaan doen t.o.v.
het Oosten. Daarvoor hebben, we geen kernwapens nodig, doch
goede diplomaten. Belangrijk is daarbij of de West-Europese
landen in staat zijn een gezamenlijke politiek te ontwikkelen.
b. Dreigen West-Europa nucleair te vernietigen. Is dat geloofwaardig ? Nog afgezien van de Franse en Britse kernmachten,
die zoals eerder betoogd niet te verwaarlozen zijn, en het feit
dat er altijd een kans blijft bestaan dat de VS ingrijpt, zouden
de politieke consequenties vorr de SU niet te overzien zijn 9
en vermoedelijk nog aanzienlijk groter dan wanneer de VS een
kernaanval op N.Vietnam zou hebben uitgevoerd (wat o,m, tot
het uiteenvallen van de NAVO had kunnenleiden). De SU zou daarbij weinig winnen, want wat heeft die aan een gedeeltelijk verwoest Europa ? Slechts wanneer de SU zich door het Westen bedreigd zou voelen in zijn bestaan, zou de dreiging met kernwapens
geloofwaardig kunnen zijn. Zolang een dreiging echter niet geloofwaardig is, hoeft men zich er ook minder van aan te rekken
Je hebt er wel goede en moedige politici voor nodig.
c. Dreigen met een conventionele interventie in by. Duitsland 3
Is dat wel geloofwaardig ?
Een aanval op kleine schani kan West-Europa wel aan (crisismanagement), dus het enige wat de SU zou kunnen doen zou een
aanval op grote schaal zijn. Ook zon aanval zou politiek zeer
ongunstige consequenties hebben voor de SU in de wereld, terwijl,
ondanks de verminderde band met de VS, toch risico ' s blijven
bestaan voor een nucleair conflict. De kans op een nucleair
conflict met Frankrijk of Engeland is, zolang het grondgebied
-
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van deze landen niet is bereikt, klein doch wanneer deze landen
in hun bestaan bedreigd gaan worden door het splijten van een
reeds ver geintegreerde gemeenschap niet uitgesloten. Maar
ook al zou de SU geen enkele kans lopen op een nucleair conflict
belangrijke delen van West-Europa, dan
bij het bezetten van
nog zou het opgescheept zitten met grote aantallen mensen die
andere ideeen hebben over de maatschappij en die een democratie
gewend zijn. Zo'n bezetting is niet aantrekkelijk voor de SU,
gezien de ervaringen met zijn staellieten.

(

•

(

Al met al zijn b. en c. weinig aanlokkelijk voor de SU en pas
het overwegen waard als grotere belangen op het spel staan
wanneer gee n nucleaire of conventionele aanval wordt uitgevoerd.
Reeds nu bestaat een situatie waarin het voor de SU onaanlokkelijk is zich in militaire avonturen in West-Europa te
storten, zelfs al zou de Amerikaanse nucleaire garantie veel
minder zeker zijn. Door een verder politieke ontspanning
door betere Oost-West contacten, door overlegstelsels waarin
problemen worden uitgepraat, door troepenverminderingen, vertrouwen bevorderende maatregelen en kernwapenvrije zones, door
een wederzijdse economische afhankelijkheid etc. is best een
situatie te scheppen dat het nog onwaarschijnlijker wordt dat
de SU er belang bij krijgt zich in een militair conflict te
storten met West-Europa. Maar als dit zo is dan heeft WestEuropa geen nucleaire paraplu nodig om zich te kunnen verzetten
tegen "finlandisering". Dat betekent natuurlijk niet dat we geen
rekening zotden moeten houden met de Sovjet-Unie en met de andere
Oost-Europoae landen. In een wereld, waarin we van elkaar afhankelk zijn, spreekt het vanzelf dat er ook wederzijdse beinvloeding plaatsvindt. In een situatie in Europa, waarin hechte
economische banden ontstaan met het Oosten, waarin overlegstelsels bestaan etc. kan men niet meer geheel zelfstandig
opereren. Maar dat is heel iets anders dan dat egn groot land
de wil oplegt aan alle landen.
Conclusie 1V : Er is geen reden voor West-Europa zich de wet
te laten voorschrijven door de Sovjet-Unie alleen omdat de
Amerikaanse nucleaire garantie minder zeker wordt. Wel is
verstand, zelfvertrouwen en samenwerking van de West-Europese
politici nodig.
Bovenstaande vier conclusies geven aan de ene kant al belangrijke
beperkingen aan voor mogelijke ontwikkelingen in Europa in de
15 jaar. Aan de andere kant geven zij ook een
komende 10
richting aan. De onmogelijkheid van een West-Europese kernmacht
betekônt dat West-Europa zich niet kan ontwikkelen tot een
wereldmacht, vergelijkbaar met de Sovjet-Unie of de Verenigde
Staten, mocht iemand dat wensen. Dat lijkt een gelukkige zaak.,
Het dwingt de Europese politici te denken in andere richtingen:
niet te denken in termen van klassieke machtspolitiek, niet
te denken in het verkrijgen van wapens die gericht zijn op de
dreiging elkaar wederzijds uit te roeien. De waarschijnlijk verminderde band tussen Europa en de VS dwingt: de Europese politici tot het ontwikkelen van een zelfstandige wereldpolitiek.
West-Europa is economisch te machtig en te zeer afhankelijk van
andere delen van de wereld dat het gn rol in het wereldgebeuren zou kunnen spelen. Dus wel een wereldrol voor WestEuropa, doch een die niet gebaseerd is op militaire macht.
a
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Die rol zou zich allereerst moeten richten op het verkleinen
van de verschillen tussen rijke en arme landen in de wereld 0
Primair is hierbij uiteraard rechtvaardigheid de basis. Maar
indirect heeft deze politiek ook enigszins betrekking op
een Europa, dat door zijn banden met de derde
onze vei.gheid
wereld hiervoor zeer belangrijk is geworden, zal van de derde
wereld politieke steun ondervinden wanneer het bedreigd wordt.
Een tweede rol voor Europa is het, als voorbeeld van de wereld,
ontwikkelen van een leefmodel dat niet meer gebaseerd is op
economische groei maar waarin de wegwerp-economie vervangen
wordt door een meer stabiel systeem welke de energie en
grondstoffen zo weinig mogelijk verspilt. Het sterke materialisme, dat wezenlijk bevorderd is door de invloed van de
Amerikaanse cultuur in de werelds zal hiervoor teruggedrongen
moeten worden. Juist de in West-Europa ontstane economieen,
tussen het kapitalisme en het staatscollectivisme in zijn
wellicht in staat acceptabele oplossingen voor de problemen
van de eindige aarte vinden een grote greep van de overheid
op het sociaal-economisch gebeuren zonder het persoonlijk
initiatief te verstikken in onwerkbare en onvrije bureaucratieen,
Overigens heeft het ontwikkelen van zo'n leefmodel direkt met
onze veiligheid te maken: als er niet binnen 10 - 20 jaar
een wereldgrondstoffenpolitiek komt, zullen de spanningen
zich ontladen over de laatste grondstoffen. Men hoeft slechts
te kijken naar de ontwikkelingen op wereldniveau om de olie
gedurende de laatste jaren om hierover uiterst bezorgd te geraken.
--

Bij de enorme problemen waarvoor de wereld als geheel staat
past de oude Oost-West tegenstelling niet meer. Die moet dan
ook zo snel mogelijk verdwijnen. Oost en West zullen
daarv oor concessies moeten doen, maar in het grotere wereldgeheel zullen we dit moeten accepteren.
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SAMENVATTING
In deze nota van de werkgroep Europese Ve1Lgheid van D'66 wordt
allereerst een kort overzicht gegeven van enkele standpunten
over Europese veiligheidsproblemen in het verleden. De veiligheidsbesprekingen zullen langdurig zijn en kunnen slechts in
samenhang met andere ontwikkelingen in Europa (zoals de Europese
integratie en de verhouding USA-Europa) voortgang vinden0 in
het tweede hoofdstuk wordt een definitie ontwikkeld van het
begrip "veiligheid" waarbij veiligheid niet alleen wordt gezien
als het gevrijwaard zijn van oorlogsgevaar doch tevens van de
dreiging van vreemde overheersing als gevolg van politieke
en militaire druk<,
De veiligheidsbesprekingen gaan zich voornamelijk in twee fora
afspelen: de Europese Veiligheids Conferentie EVC(Hoofdstuk 3)
en de besprekingen over wederzijdse troepenreducties MBFR (Hoofdstuk Li). In de EVC zal Nederland, in tegenstelling met het
huidige beleid, de vorming van een permanent overlegorgaan
tussen Oost en West moeten stimuleren. Het punt "vrije uitwisseling van personen en ideeen" wordt door het Westen ook als
propagandapunt gebruikt. Nederland zal zich over dit onderwerp
moeten onttrekken aan het NAVO-overleg9 Teneinde de OostEuropese landen meer bewegingsvrijheid t.o.v. de USSR te geven9
dient de EEG te overwegen zo weinig mogelijk als blok op te
treden bij de economische onderhandelingen met het Oosten.
Het Nederlands beleid .a.v0 de Brezjnev-doctrine wordt ondersteund.
De huidige NAVO-studies over MBFR duiden niet op een wil de
militaire confrontatie in Europa wezenlijk te verminderen, doch
zijn er slechts p gericht voor de onafwendbare Amerikaanse
troepenreducties compensatie te vinden. De MBFR-studies schijnen
zich praktisch geheel te richten op vermindering van de conventionele wapens doch de NAVO is kennelijk niet van plan de
nucleaire situatie drastisch te veranderen, Volgens de nota
dient de NAVO aan het Warschau-Pakt voor te stellen alle kernwapens uit Centraal-Europa (w.o. Nederland) weg te halen op
voorwaarde dat het conventionele overwicht van het Oosten
(met name het tankoverwicht) wordt opgeheven. Nadat aldus zowel
conventioneel als nucleair een beter evenwicht is geschapen,
kunnen verdere troepenreduc - .es gemakkelijker tot stand komen
terwijl de politieke ont.:z.ning kan worden çediend met geloof-'
waardige verklaringen niet als eerste kernwapens te zullen gebruiken. Nederland dient niet uit de NAVO te treden 9 doch
over tien a twintig jaar kunnen NAVO en WP overbodig worden.
In het laatste hoofdstuk wordt aangegeven dat de band tussen
Europa en Amerika zwakker zal worden, doch dat in ieder geval
niet kan leiden tot een Europese kernmacht daar hiervoor het
centrale besluitvormende orgaan voorlopig ontbreekt, De Britse
en Franse kernmachten, hoewel niet te verwaarlozen, kunnen
deze taak niet op zich nemen. Toch hoeft West-Europa niet
bang te zijn voor "Finlandisering". De gelukkige omstandigheid
dat Europa geen kernmacht a^ la UTSR of USA kan worden, dwingt
het ertoe een andere wereldrol te zoeken. Deze zal zich moeten
richten op de Noord-Zuid verhouding en het ontwikkelen .van een
leefmodel waarin de problemen van de "eindige aarde" kunnen
worden aangepakt. Het Oost-West conflict past n., t meer in
een tijd waarin veel grotere problemen de mensheid bedreigen.

SUMMARY
In this note by the working-group on European Security of
the Dutch progressive party 'Wemocrats'66" a short review
is given firstly of some points of view from the past
concerning European security problems. The security talks
will take a long time and can only proceed in connection
with other developments in Europe (such as the European
integration and the relationship USA-W.Europe). In the
second chapter a definition is developed of "security" securjty
not only understood as protection from the danger of war
but also from the threat of foreign domination as the result
of political and military pressure.
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The security talks are going to be enacted mainly in two panels:
the Conference on European Security and Cooperation (Chapter 3)
and the consultations on Mutual Force Reductions MBFR (Chapter Lf),
Contrary to present Western policy, the Netherlands has to
stimulate in the Security Conference the formation of a permanent
consultative body between East and West. The item "free flow
of ideas and people" is used by Western countries partly for
propaganda purposes. Concerning this subject, the Netherlands
has to withdraw from the NATO-consultations. In the economic
negotations with the East, the European Community should
consider to act as little as possible as one rigid block
so as to give more freedom of movement to the Eastern European
countries with respect to the USSR. The Dutch policy in respect
of the "Breshflevdoctrjne" is supported.
The present studies of NATO about MIBFR do not indicate a
desire for a real change of the military confrontation in Europe,
but are mainly directed to find compensation for the inevitable
reduction of American troops. The MBFR-studies appear to aim
mostly at reduction of conventional forces but NATO does no
seem to have the intention to change the nuclear situation
drastically. According to this note, NATO should propose
to the Warsaw Pact to remove all nuclear weapons from Central
Europe (including the Netherlands) on the condition that the
relative excess of conventional forces of the Warsaw Pact
(especially tanks) will be ab'olisued. After thus having
created a better conventional as well as nuclear balance in
Europe, further force reductions oan be accomplished more easily
while credible statements on the no first use of nuclear
weapons can serve political easing of tension. The Netherlands
should not withdraw from NATO, but within ten to twenty years
NATO and WP may become superfluous.
As indicated in the last chapter, the link between Europe and
America will become weaker, but in any case this cannot lead
to a European nuclear force since the decision making organs
for such a force will not exist for the time being. The British
and French nuclear forces, though not to be neglected, cannot
fulfil this role. Still, Western Europe does not have to far
for "Finlanclisation". The fortunate circumstance that Europe
cannot become a nuclear power like the USSR and the USA forces
it to look for another role in the world. This role has to aim
at the relationship North-South and the development of a living
model adapted to the problems of the "limits of growth". The
East-West conflict does not fit any more in a period in wich
much bigger problems threaten mankind.
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