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Wat te doen?

1. Inleiding
De contouren van het denken in het Westen over het nieuwe
Europa zijn, zo op het oog, al behoorlijk uitgekristalliseerd.
De nieuwe beleidsdoelstellingen ten aanzien van de Oosteuro-

pese landen zijn, althans in theorie, helder: integratie,
zowel politiek als economisch. De toetreding tot de Raad van
Europa is hierbij een eerste stap. Volledige integratie zal op
termijn worden bereikt door toetreding van deze landen tot de
Europese Gemeenschap en mogelijk een Europese collectieve
veiligheidsorganisatie. Vooruitlopend op het lidmaatschap zal
een vorm van associatie mogeljk zijn en in Brussel wordt
inmiddels al gesproken over een geaffilieerd lidmaatschap. De
Oosteuropeanen wordt ook hulp geboden. Deze is nadrukkelijk
gekoppeld aan politieke voorwaarden: de landen moeten volmondig gekozen hebben voor een pluriform democratisch bestel, de
beginselen van de rechtsstaat en een markteconomie.
Helaas wordt in het nieuwe perspectief voor Europa de Sovjetunie vaak vergeten, of slechts bij een deel van de analyse
betrokken. Het is nog steeds een open vraag op welke wijze de
Sovjetunie tegemoet moet worden getreden. Tot ongeveer een

jaar geleden bestond er in het Westen een brede consensus dat
Gorbatsjov geholpen moest worden. Het feit dat Gorbatsjov de
perestrojka in de Sovjetunie zelf in gang had gezet en toestond dat decennia lang bevroren structuren ter discussie
werden gesteld, kweekte veel good-will. Omdat Gorbatsjov
verder nieuwe verhoudingen in Europa mogelijk had gemaakt en
de Sovjetunie onder zijn leiding bereid was gebleken zich als
een constructieve partner in het internationaal overleg op te
stellen, steeg zijn populariteit tot grote hoogte. Zowel in
het CVSE proces (Parijs 1990) als op het specifieke terrein
van de wapenbeheersing werd grote vooruitgang geboekt. Naarmate Gorbatsjovs interne positie echter verder verzwakt en hij
steeds meer steun zoekt in conservatieve kring en bovendien in
het internationaal overleg de Sovjetunie weer op een vanouds
bekende toon terugvalt (bijv. t.a.v. de implementatie van het
CSE-verdrag), brokkelt deze consensus af. De Sovjetunie blijkt
bovendien steeds duidelijker te desintegreren. Er lijkt geen
enkele macht aanwezig die in staat is de processen die zich in
het land afspelen naar zijn hand te zetten of althans bij te
sturen.
Een vastomlijnd nieuw concept hoe hiermee om te gaan, is
echter nog niet of nauwelijks in wording. In deze notitie
willen we een poging ondernemen althans een begin van een
antwoord te formuleren op de vraag hoe de Sovjetunie verder
tegemoet te treden. In het voetspoor van Tsjernisjevki en
Lenin vragen wij ons af wat te doen, al houdt daar de parallellie met deze revolutionairen wel op. We zullen in de notitie op een drietal aspecten nader ingaan en die in onderlinge
samenhang bespreken: De interne politieke ontwikkelingen in de
USSR (waarbij in. n. de diverse aspecten van het nationaliteitenvraagstuk aan de orde komen) (par. 3-7), de economische ontwikkelingen in de Sovjetunie (par. 8-12) en tot slot worden enige
kanttekeningen gemaakt ten aanzien van de veiligheidspolitieke
ontwikkelingen (par. 13). In paragraaf twee hebben we getracht
onze beleidsdoelstellingen wat betreft de Sovjetunie te expliciteren. In de slotpragraaf (14) worden de verschillende
beleidsaanbevelingen thematisch gerangschikt weergegeven.
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In de notitie staat het Nederlandse buitenlandse beleid centraal, d.w.z. dat de beleidsaanbevelingen die in de verschillende hoofstukken zijn gedaan, primair bestemd zijn voor de
Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken, of breder voor
politiek Den Haag. Dat neemt niet weg dat we ervan uitgaan dat
Nederland zijn beleid vooral binnen het kader van de 'Twaalf'
zal moeten proberen te verwezenlijken. Het Nederlandse voorzitterschap in de tweede helft van 1991 is een reden te meer
te proberen juist vanuit Nederland de gedachtenvorming over
het beleid ten aanzien van de Sovjetunie te stimuleren.

Als het over de Sovjetunie gaat zijn voor ons niet alleen de
'Twaalf' van belang. De Atlantische band speelt in de relatie
met dit land evenzeer een grote rol. Een Europese 'Alleingang'
zeker op veiligheidspolitiek gebied, beschouwen wij
niet als realistisch. Hoewel het voortbestaan van de NAVO voor
ons geen doel op zichzelf vormt, gaan we voor deze analyse,
zonder dat hier verder uit te werken, vanuit dat deze alliantie nog altijd de enige realistische verzekering van de Westerse veiligheid is.
/

In de Westerse politiek en diplomatie sluit men graag de ogen
voor het desintegratieproces dat in de Sovjetunie plaatsvindt.
De Unie is en blijft de eenheid van analyse. Centrifugale
krachten en ontwikkelingen in andere richtingen worden gebagatelliseerd. Deze notitie is geen pleidooi voor desintegratie,
maar dit proces wordt wel als gegeven beschouwd. Bij de formulering van het beleid ten aanzien van de USSR zal hiermee
rekening moeten worden gehouden. Het voortbestaan van de
Sovjetunie in de huidige vorm is voor ons geen gegeven, en
evenmin een doelstelling van beleid. Hoe gratuit dat ook moge
klinken gezien onze uiterst beperkte invloed op dit proces,
wij hechten er wel zeer aan dat een eventuele confederalisering of zelfs een (gedeeltelijk) uiteenvallen van de Sovjetunie geschiedt op vreedzame wijze. De rechten van individuen
(ook als die deel uitmaken van minderheden) zullen in elke
constellatie moeten zijn gewaarborgd.

Stabiliteit in Europa en het voorkomen van spanningen, die in
laatste instantie zelfs tot militaire conflicten tussen de
verschillende mogendheden zouden kunnen leiden, achten wij van
groot belang. Juist daarom is het ook gevaarlijk de ogen te
sluiten voor bovengenoemde desintegratie. Bij het formuleren
van een beleid ten aanzien van de Sovjetunie is dan ook een
belangrijke randvoorwaarde dat als gevolg van dit beleid deze
stabiliteit niet in gevaar wordt gebracht. Dit kan betekenen
dat een aantal door ons hooggeachte principes in ons beleid
niet altijd tot het einde toe kunnen worden volgehouden.
2. Doelstellingen
Wij beogen een stabiele en vriendschappelijke relatie met de
Sovjetunie, of daaruit voortgekomen staten. Versterking van
die structuren waarvan de Sovjetunie deel uitmaakt past daarin
(m.n. CVSE, EBRD). Verder vinden we het belangrijk om de
Sovjetunie, en/of de uit de Sovjetunie voortgekomen nieuwe
staten, in te bedden in andere bestaande structuren zoals de
Raad van Europa. Voorwaarde is uiteraard wel dat wordt voldaan
2.
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aan de eisen die aan deelneming of lidmaatschap van dergelijke
organisaties zijn gesteld. Integratie van de Sovjetunie binnen
de EG, zoals beoogd met landen als Polen lijkt ons, alleen al
gelet op het gewicht van de Sovjetunie, niet wenselijk. Een
relatie zoals momenteel met de VS of Japan is eerder een
einddoel.
Om een dergelijke relatie mogelijk te maken achten wij in de
USSR (cq de uit haar voortgekomen nieuwe verbanden) het bestaan van een democratische rechtstaat van belang. Daarnaast
beschouwen wij het totstandkomen van een democratische samenleving als een doel op zichzelf.
In een dergelijke relatie zal de nucleaire en conventionele
bewapening van de USSR zijn teruggebracht tot een niveau dat
past bij de verdediging van het eigen territoir. (Wederzijdse)
wapenvermindering achten wij dan ook nog steeds van groot
belang.
De economische relaties tussen De USSR en het Westen, in. n.
Nederland, zijn, gelet op het BNP, de geografische ligging en
de bevolkingsomvang van de USSR, uiterst beperkt. Vergroting
van de handels- en commerciële samenwerkingsmogelijkheden
achten wij dan ook wenselijk.

Een laatste doelstelling heeft betrekking op de ecologische
situatie. Zowel voor de Sovjetunie zelf, als voor de wereld
als geheel, is de wijze waarop in de Sovjetunie wordt omgegaan
met het milieu rampzalig. Verbetering van het leefmilieu in de
Sovjetunie is dan ook essentieel. Rationalisering van de
winning en het verbruik van energie past hierin.
3. De interne (politieke) situatie in de Sovjetunie
Na vijf jaar perestrojka kan de interne politieke situatie als
uiterst labiel worden gekenschetst. Gorbatsjov had zijn erestrojka indertijd bedoeld als stimulans voor het persoonlijk
initiatief om de in het slop geraakte economie weer vlot te
trekken. Hij blijkt echter een doos van Pandora te hebben
geopend en krachten te hebben opgeroepen die hij nooit had
gewenst (en waarvan hij mogelijk het bestaan niet heeft geweten). Het gevolg is dat de economie nog verder verzwakt is,
en bovenal dat er een reële dreiging bestaat dat het land aan
onderlinge vetes ten onder gaat. Op de economisch situatie
wordt in paragraaf 8 e. v. ingegaan. Hier wordt stilgestaan bij
de binnenlandse politieke problemen en met name de nationaliteitenprobi emati ek.
Het voorjaar van 1990 leek veelbelovend voor de ontluikende
democratie in de Sovjetunie. De CPSU verloor eindelijk grondwettelijk haar leidende rol. Leger en KGB begonnen zich terughoudender op te stellen. De kieswet werd geliberaliseerd.
Enige veelbelovende maatregelen werden genomen om het privé
initiatief te stimuleren, waarmee de eerste stappen leken te
worden gezet richting markteconomie.
De hooggespannen democratische verwachtingen zijn echter :in de
praktijk helaas niet bewaarheid geworden. De democratische
3.
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krachten zijn niet in staat gebleken de CPStJ van zijn voetstuk
te verdringen. Van een krachtige organisatie is bij hen geen
sprake; zij zijn integendeel intern ernstig verdeeld. Gebrek
aan partijpolitieke ervaring, maar ook de interne structuur
van de Sovjet-samenleving speelt hun waarschijnlijk parten.
Tegelijkertijd heeft de oude commando-economie weliswaar alle
levensvatbaarheid verloren, maar is de opkomst van een gezonder economisch systeem, gebaseerd op particulier initiatief
uitgebleven. Een laatste kans leek nog geboden door het 500
dagen-plan van Sjatalin (hoezeer ook door Westerse economen
bekritiseerd), doch dit werd in oktober 1990 definitief ten
grave gedragen, zonder dat de uitvoeringsfase ooit werd bereikt.
De chaos in de Sovjetunie nam toe. Malafide krachten begonnen
nog duidelijker dan tevoren misbruik te maken van het zieke en
corrupte economische systeem. In korte tijd is een klasse
nieuwe rijken ontstaan in de Sovjetunie, die
anders dan
voorheen
hierover bepaald geen discretie in acht behoeft te
nemen (markteconomie is immers geen vies woord meer). Anderzijds nam de verpaupering voor grote bevolkingsgroepen toe.
-

-

In dat licht is het niet verwonderlijk dat het conservatisme
weer sterk de kop kon opsteken. Kreten om herstel van 'law and
order' konden de president niet ongevoelig laten. Bestrijding
van de chaos kreeg bij hem de overhand op verder experimenteren met democratische beginselen. Zijn liberale adviseurs
maakten een voor een plaats voor conservatievere, culminerend
in het vertrek van minister Sjevardnadze in december jl. Van
het oorspronkelijke team waarmee Gorbatsjov indertijd aan de
perestrojka begonnen is, is vrijwel niemand meer over. Legerleiding en KGB leken weer aan zelfvertrouwen te winnen. Vooral
de laatste is weer terug op het toneel, nu deze speciale
bevoegdheden heeft verkregen om economische delicten tegen te
gaan en te bestrijden. Hieraan was overigens reeds een slimme
' public relations' campagne door de KGB vooraf gegaan, waaruit
de grote verdiensten van dit comité voor de Sovjet-samenleving
moesten blijken. De rol van de CPStJ ten slotte blijft onveranderd groot. Recente benoemingen van traditionele OP-leden in
sleutelposities (Janajev als vice premier van Rusland, Pugo
als unieminister van Binnenlandse Zaken) geven daartoe zeker
aanleiding.
.

Een andere factor in de chaotische situatie is de toenemende
druk vanuit de republieken op het centrum om onafhankelijkheid
toe te staan of tenminste een vergaande vorm van 'souvereiniteit'. Na de eerste onafhankelijkheidsverklaringen van begin
1990 (Baltische staten) volgden ook Moldavië, Armenië en
Georgië, terwijl in een nog groter aantal republieken ernstige
nationalistische onlustgevoelens manifest zijn geworden. Met
het hardhandige optreden tegen het Litouwse onafhankelijkheidsstreven (in. n. de gebeurtenissen van 13 januari van dit jaar,
waarvan Gorbatsjov niet ondubbelzinnig afstand nam) leek de
president definitief tot het conservatieve kamp te zijn toegetreden. De in het Westen bestaande goodwill voor hem is snel
verminderd, al lijken tegenstanders als Jeltsin niet voor
honderd procent de vruchten daarvan te kunnen plukken.
FJ
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Toch zijn er nog lichtpuntjes te ontwaren. De chaotische
situatie in het land en de alom aanwezige machtsstrijd in de
politiek dreigen nl. het zicht te ontnemen op een aantal
politiek-staatkundige ontwikkelingen die van zeer groot belang
zijn voor zowel de volken van de Sovjetunie als voor de rest
van Europa.
Om te beginnen moet worden vastgesteld dat het ideologische
fundament voor de heerschappij van de communistische partij,
het marxisme-leninisme, zes jaar na het aantreden van Gorbatsjov tenslotte volledig in diskrediet is geraakt. Daarmee
samenhangend heeft de politieke leiding ook de aanspraak
moeten opgeven dat het politieke stelsel een bijzondere en
hogere vorm van democratie vertegenwoordigde, ver verheven
boven de 'burgerlijke democratische stelsels' van de Westerse
landen. Ook het economische model van de Sovjetunie, dat
gedurende een halve eeuw werd gepropageerd als een model dat
na de ineenstorting van de Westerse markteconomieën de wereld
zou gaan overheersen, heeft
ook in eigen ogen
volledig
gefaald.
-

-

Het gevolg van deze ontwikkelingen is dat Westerse waarden en
normen betreffende het politieke en economische 'level' zes
jaar na het aantreden van Gorbatsjov in de Sovjetunie gemeengoed beginnen te worden. Voor een belangrijk deel zijn deze
waarden en normen reeds vastgelegd in wetgeving. Het voor een
democratisch stelsel centrale kenmerk van scheiding der machten, tot voor kort verworpen als een burgerlijk beginsel dat
niet van toepassing kon zijn op de socialistische samenleving,
is in december 1990 in de Grondwet van de USSR geïncorporeerd.
Wetgevende en uitvoerende macht zijn gescheiden, en er is een
begin gemaakt met de schepping van een stelsel van administratieve rechtspraak. Het nieuwe Comité voor Constitutioneel
Toezicht toetst sinds 1990 wetten, decreten van het staatshoofd en besluiten van staatsorganen op alle niveaus aan
hogere wetgeving, aan de grondwet van de USSR en aan internationale verdragen op het gebied van de rechten van de mens.
Het Comité brengt van zijn bevindingen 'conclusies' uit die
een schorsende werking hebben, terwijl regelgeving die in de
opvatting van het Comité de rechten en vrijheden van burgers
schendt door een dergelijke conclusie onmiddellijk buiten
werking treedt. De wetgeving op de godsdiensten en gewetensvrijheid is in de afgelopen jaren sterk verbeterd, evenals de
wetgeving op maatschappelijke organisaties en politieke partijen. Sinds de communistische partij in maart 1990 zijn
grondwettelijke uitzonderingspositie verloor, worden onder
nieuwe wetgeving politieke partijen geregistreerd. Ook de
kieswetgeving is geliberaliseerd; sinds 1989 worden verkiezingen gekenmerkt door open politieke strijd. In diverse steden
en gebieden hebben onafhankelijke krachten een meerderheidspositie in de vertegenwoordigende organen verworven. Onafhankelijke vakbonden zijn ondertussen in oprichting. De wetgeving
op de media is sterk geliberaliseerd; in feite bestaat er op
het ogenblik, althans voor de gedrukte media, persvrijheid.
De dagelijkse politiek gaat in de Sovjetunie nog gebukt onder
de inertie van oude, totalitaire gewoonten en gebruiken en
onder de feitelijke machtspositie van het oude partij- en
5.
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staatsapparaat. Hierboven werd verder reeds gewezen op de
onervarenheid van bestuurders en volksvertegenwoordigers met
de regels van een open politieke strijd. Desondanks moet
worden geconstateerd dat men serieuze pogingen onderneemt om
in de Sovjetunie een rechtsstaat te vestigen. Het Westerse
beleid zal er daarom op gericht moeten zijn dat deze pogingen
worden gestimuleerd en dat de reeds bereikte resultaten verankerd blijven. In de praktijk betekent dat helpen bij het
realiseren van het acquis' van de Raad van Europa.
/

4. Nationalisme en desintegratie
Met de politiek van perestrojka en glasnost is een zichtbaar
einde gekomen aan de mythe van ' de creatie van de nieuwe
Sovjet-mens', van een Sovjet-volk dat de voornamelijk door
Stalin ontworpen ' oplossing' had moeten zijn voor de nationaliteitenproblematiek. Het is de politiek van de harde hand
geweest die al die jaren de rust heeft verzekerd in een samenleving die voor de helft uit niet-Russen bestond. Een geliberaliseerde Sovjetunie zoals Gorbatsjov voor ogen stond, bleek
dan ook een contradictio in terminis. Opleving van het nationalisme doet zich in heel Midden- en Oost-Europa voor. In deze
periode van radicale politieke en sociaal-economische veranderingen, waarbij alle bestaande verhoudingen worden verstoord,
is dat ook goed te verklaren. Nationalisme richt zich op
duidelijke, herkenbare doeleinden. Er is sprake van een inhaalbehoefte zich af te zetten tegen de voormalige
onderdrukkers' en van de behoefte schuldigen aan te wijzen voor de
slechte economische situatie. Het marxisme-leninisme en de
communistische partij zijn in discrediet geraakt, waarmee de
unificerende werking van de ideologie en van de partijorganisatie voor een belangrijk deel is verdwenen. Het collectivistische element van het nationalisme sluit aan bij, en komt ten
dele in de plaats van, de communistische ideologie. Door de
liberalisering, maar ook als gevolg van de verzwakking, van
het centrum kreeg het tot dan toe latente nationalisme een
kans zich politiek te manifesteren. De etnische conflicten
konden met name in de Sovjetunie soms massale en virulente
vormen aannemen.
/

/

Nationalisme, de gedachte bij een groep mensen tot een eigen
natie te behoren, een eigen cultuur te bezitten en zelf zijn
lot te willen bepalen, heeft positieve en negatieve kanten. In
het verleden heeft nationalisme zowel geleid tot het tot stand
komen van grotere eenheden (Italie, Duitsland) als tot het
uiteenvallen van staten (Oostenrijk-Hongarije). In de Sovjetunie heeft nationalisme in eerste instantie de vorm aangenomen
van het streven naar voldoende politieke en economische ontplooiingsmogelijkheden en culturele autonomie van de eigen
groep. Hiervoor dient de (centrale) overheid mogelijkheden
scheppen. Indien de rechten gelijkelijk aan alle leden van
alle groeperingen in de staat worden toegekend, is de basis
gelegd voor een multi-culturele, tolerante samenleving. In
eerste aanleg gaat het in dit geval van nationalisme vaak om
de bescherming van rechten van leden van minderheden, in
sommige gevallen leidend tot (regionale) autonomie of in
laatste instantie
indien de bereidheid in het staatsverband
te blijven te enen male afwezig blijkt
tot volledige afscheiding. Dit alles kan, mits langs vreedzame en democratische weg
6.
-

-
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bereikt, positief worden beoordeeld. Nationalisme wordt een
negatieve kracht indien het zich richt op het uitdrukkelijk
doen samenvallen van staatsgrenzen en nationale scheidslijnen,
zonder begrip of rechten voor minderheden binnen de grenzen
van die nieuwe staat. In de meest stringente vorm betekent dit
een streven naar interne homogeniteit en derhalve onderdrukking van niet-nationale culturen, talen of etnische groepen,
en een territoriale afbakening met andere culturen. Het is
tevens een voedingsbodem voor irredenta-bewegingen. In deze
zin komt nationalisme al spoedig in strijd met de democratische beginselen, waarbij in een politieke gemeenschap voor
alle burgers gelijke rechten en plichten wordt nagestreefd.
Reeds na de Eerste Wereldoorlog is
eigenlijk zonder veel
succes
gepoogd de kaart van Midden- en Oost-Europa langs
nationale scheidslijnen te trekken. Na de Tweede Wereldoorlog
heeft dit zelfs geleid tot grote volksverhuizingen. Herleving
van nationalisme in deze zin, zoals zich in de Sovjetunie
thans op verschillende plaatsen aandient (Moldavië jegens de
Gagaoezen. Georgië jegens de Osseten, e.v.a. ), moet negatief
worden beoordeeld.
-

-

In een periode waarin zich in West-Europa een proces van
toenemende samenwerking en integratie afspeelt, heeft het
nationalisme in de Sovjetunie, in samenhang met andere processen zoals bijvoorbeeld de politiek van economische decentrali-

satie, bijgedragen aan een omvangrijk desintegratieproces.
Deelrepublieken, autonome republieken en autonome gebieden
hebben zich in de afgelopen periode ' soeverein', ' zelfstandig'
of 'onafhankelijk' verklaard (Vgl. paragraaf 3). Het is opvallend dat ook de RSFSR, de staatsdragende unierepubliek, in dit
proces participeert. Tot nu toe (mei 1991) lijken zes van de
vijftien deelrepublieken naar daadwerkelijke afscheiding van
de USSR te streven: de Baltische staten, Georgië, Armenië en
Moldavië. De nationaliteitenproblematiek in de Sovjetunie kan
vanuit twee invalshoeken worden benaderd. De eerste gaat uit
van de opvatting dat de Sovjetunie in essentie Russisch is, en
dat de niet-Russen minderheden zijn die ook als nationale
minderheid behandeld zouden moeten worden. De tweede gaat er
van uit dat de Sovjetunie een rijk (empire) is, een Russische
kern omringd door niet-Russische volkeren die al dan niet
onafhankelijkheid nastreven. Deze tweede opvatting, te vergelijken met de verhouding moederland-koloniën, doet recht aan
de omvang van de niet-Russische bevolking in de Sovjetunie en
aan de concentratie van niet-Russen aan de randen van de
Sovjetunie. Beide benaderingswijzen zijn bruikbaar als analytisch model, al is de realiteit veel gecompliceerder: bijna
een kwart van de Sovjet bevolking is allochtoon, d.w.z. woont
niet in het gebied van zijn 'eigen' nationaliteit. Beide
modellen gaan zo soms in elkaar over. Uit de in 1989 gehouden
census blijkt, dat er in de Sovjetunie meer dan 400 etnische

groepen worden onderscheiden. De 22 grootste nationaliteiten
vormen bij elkaar 98,6% van de bevolking; de helft bestaat uit
Russen. Tussen de nationaliteiten bestaan grote verschillen,
niet alleen in omvang maar ook in geschiedenis, religie,
politieke doelstellingen etc. Algemene uitspraken over de
nationaliteitenproblematiek in de Sovjetunie, zullen voor

specifieke bevolkingsgroepen of gebieden altijd aangepast of
7.
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genuanceerd moeten worden. Soms zal de eerste van de hier
genoemde benaderingswijzen het best voldoen (zoals in het
geval van de Joden, de Tataren, de Wolga-Duitsers, etc), vaker
de tweede (zoals in het geval van de Oekraine, de Centraalaziatische republieken, etc. ). Armenië is de enige deelrepubliek met een vrijwel homogene bevolking (rond 95%). In Letland bijvoorbeeld is slechts een krappe meerderheid van de
bevolking Lets.
Een aantal gebieden in de Sovjetunie wil verder gaan dan
autonomie en verlangt algehele onafhankelijkheid. De drie
Baltische republieken zijn in het voorjaar van 1990 als eerste
deze richting opgegaan. De bevolking in de Baltische republieken vormt evenwel slechts 3% van de bevolking van de Sovjetunie als geheel. De Baltische eisen zijn dan ook vooral van
belang vanwege het mogelijke sneeuwbal-effect op andere gebieden in de Sovjetunie. Er zijn aanwijzingen dat de tientallen
Volksfronten, die inmiddels in de Sovjetunie zijn opgericht
alle met hulp van Esten, Letten en Litouwers tot stand zijn
gekomen. Al spoedig daarna heeft de opleving van het nationalisme een geheel eigen dynamiek gekregen, waarbij de gebeurtenissen als die rond Nagorno-Karabach een belangrijke katalyserende werking hebben vervuld. De vrees van Gorbatsjov
en
van het Westen
voor een domino-effect bleek derhalve niet
ongegrond te zijn. In de discussie over het te voeren beleid
t.a.v. het nationalisme in de Sovjetunie dienen de Baltische
staten daarom niet centraal te worden gesteld, ook al niet
omdat de Baltische staten voor het Westen een zekere uitzonderingspositie innemen *1). Het Westerse beleid dient rekening
te houden met het desintegratieproces zoals zich dat in verschillende verschijningsvormen door de gehele Sovjetunie
afspeelt.
-

-

De nationaliteitenproblematiek zal voor een groot gedeelte
opgelost kunnen worden langs de lijnen zoals in CVSE-verband
over nationale minderheden is overeengekomen *2). Veel moeilijker is het met die delen van de Sovjetunie die volledige
secessie nastreven. Dat is voor het Europa van nu een nieuw
fenomeen, waarvoor een beleid ontwikkeld moet worden. Dat
beleid zal, gezien de differentiatie van de ontwikkelingen in
de Sovjetunie, flexibel op de uiteenlopende situaties moeten

kunnen inspelen. Het feit dat hieronder uitvoerig op de verschillende aspecten van afscheiding wordt ingegaan, betekent

niet dat we verwachten dat de Sovjetunie volledig uiteen zal
vallen. Het is zeer wel mogelijk dat een vernieuwde Unieovereenkomst de meeste en grootste republieken bij elkaar zal
houden, indien voldoende aan het streven naar grotere culturele en politieke autonomie en economisch zelfbestuur tegemoet
gekomen wordt. Wat de uitkomst van het desintegratieproces
uiteindelijk ook moge zijn, een vernieuwde unie of een opsplitsing van de huidige USSR in diverse onafhankelijke landen, het
Westen doet er verstandig aan deze desintegratie voorlopig als
een gegeven te beschouwen, waarmee het in zijn beleid rekening
dient te houden.
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5..Afscheiding en de slotakte van Helsinki
Naar aanleiding van het IJslandse voornemen de diplomatieke
betrekkingen met de Baltische staten te herstellen, heeft de
SovjettJnie zich in haar protest beroepen op de Slotakte van
Helsinki (1975). Het valt evenwel te betwijfelen of de Slotakte verandering van de status quo in Europa uitsluit. De
beginselen I en III (resp. Soevereine gelijkheid..
en Onschendbaarheid van de grenzen) maken wijzigingen van grenzen
door vreedzame middelen en in onderlinge overeenstemming
mogelijk. Beginsel III is vooral gericht tegen daden van
agressie. Beginsel IV (Territoriale integriteit.... ) verplicht
staten zich te onthouden van iedere daad gericht tegen de
territoriale integriteit, de politieke onafhankelijkheid of de
eenheid van enige deelnemende staat. Dit beginsel omvat in
ieder geval militaire acties, wapenleveranties, het zenden van
' vrijwilligers, e. d., doch naar het voorkomt niet de erkenning
van nieuwe staten op het grondgebied van een van de lidstaten,
of de politieke steun aan de legitieme en democratische aspiraties van een volk. Staten zijn niet verplicht andere staten te
helpen hun territoriale integriteit te behouden, dus waarom
zouden staten dan terughoudend moeten zijn in hun contacten
met democratisch gekozen leiders, alleen omdat die streven
naar onafhankelijkheid? Dit lijkt evenmin in strijd met beginsel VI (Niet-inmenging in binnenlandse aangelegenheden), dat,
zoals uit de tekst van het artikel blijkt, specifiek gericht
is tegen (dreiging met) gewapende interventie en dwangmaatregelen tegen andere staten. Beginsel VII (Eerbiediging van de
rechten van de mens en van de fundamentele vrijheden. .
omvat het recht op zelfbeschikking zoals omschreven in artikel
1 van het VN-Verdrag inzake Burgerrechten en Politieke Rechten
(1966). Dit zevende beginsel wordt wat betreft nationale
minderheden uitgewerkt in het Document van Kopenhagen, dat de
tweede bijeenkomst van de CVSE Conferentie over de Menselijke
Dimensie in 1990 afsloot. Beginsel VIII (Gelijkheid van rechten en het zelfbeschikkingsrecht van volken) geeft volken de
mogelijkheid hun 'buitenlands politieke status' te bepalen.
..

..

Op grond van het bovenstaande achten wij de conclusie gerechtvaardigd dat de Slotakte van Helsinki, het Sovjet protest ten
spijt, afscheiding van delen van staten en hun erkenning door
andere staten niet uitsluit. Deze kwestie verdient evenwel
nader overleg. De nationaliteiten- en minderhedenproblematiek
zal in CVSE-kader opnieuw aan de orde komen tijdens de Minderhedenconferentie in Geneve in juli 1991 en de derde Conferentie over de Menselijke Dimensie in Moskou in september/oktober
1991. Het verdient aanbeveling het vraagstuk van de afscheiding tijdens de vierde vervolgbijeenkomst van de CVSE in
Helsinki (1992) te bespreken en uit te werken. Secessie is een
onderwerp waarbij alle CVSE-lidstaten betrokken zijn, want wat
geldt voor de Slovenen en de Litouwers, geldt ook voor de
Hongaarse minderheid in Roemenie, de Basken in Spanje en de
Friezen in Nederland.
6. Erkenning
In de publieke discussie over het
afscheidingsbewegingen staat tot
erkenning erg centraal, d.w.z. de
staat als onafhankelijk. Minister
go

te voeren beleid t. a. v. de
nu toe het vraagstuk van de
jure erkenning van de nieuwe
Van den Broek heeft in een
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brief aan de Tweede Kamer dd. 4 juli 1990 het Nederlandse
beleid t.a.v. erkenningen in zijn algemeenheid uitgelegd, en
nader toegelicht in het overleg met de Eerste Kamer in februari 1991 *3): de Nederlandse regering erkent, in overeenstemming met het beleid van andere EPS-landen, geen regeringen
maar staten. Voor de jure erkenning dient sprake te zijn van
een territoir, een bevolking en een effectief gezag. Naast
deze min of meer objectieve factoren, spelen meer politieke
overwegingen een rol, zoals de vraag of uiting is gegeven aan
het recht van zelfbeschikking *4). De erkenning van de regering moet uit de de facto relaties worden afgeleid. Dat betekent overigens niet dat er nooit ruimte is voor een expliciete
verklaring inzake erkenning. Er zijn evenwel meer mogelijkheden dan het al dan niet erkennen van de nieuwe staat. Men
kan de nieuwe staat erkennen, bijvoorbeeld door een verklaring, zonder diplomatieke betrekkingen aan te gaan.
Men kan erkennen en alleen consulaire betrekkingen onderhouden
(zoals de huidige verhouding tussen de Sovjetunie en Israel).
Of er kunnen betrekkingen met de nieuwe staat worden onderhouden zonder dit land te erkennen en diplomatieke betrekkingen te onderhouden, bijvoorbeeld op handels-, cultureel- en
parlementair gebied. De overheid kan in deze betrekkingen

zodanig actief participeren (bijvoorbeeld door het openen van
handels- en informatiekantoren), dat hieruit een de facto
erkenning kan worden afgeleid *5). Hetzelfde geldt voor de
relaties met de regering van de nieuwe staat, de hoedanigheid
waarin vertegenwoordigers daarvan worden ontvangen. De meest
hartelijke begroeting van een staat in de internationale
gemeenschap bestaat uiteraard uit een de jure en de facto
erkenning en diplomatieke betrekkingen.
Wanneer een deel van de Sovjetunie zich wil afscheiden, zal
het Westen in eerste aanleg afwachten, en oproepen tot een
dialoog: laat de partijen eerst proberen er onderling uit te
komen. Daarbij dient er rekening mee te worden gehouden dat
een boedelscheiding niet op stel en sprong tot stand kan
komen. Al in deze fase kan naar onze mening een gedifferentieerde politiek gevoerd worden, afhankelijk van de specifieke
situatie: een twee-sporenbeleid (contacten met beide partijen), steun (politiek of economisch) aan de ene partij en veroordeling van de andere. Ook helemaal niets doen kan in de
praktijk uitpakken als steun aan deze of gene partij. In veel
gevallen zal het twee-sporenbeleid het meest voor de hand
liggen. Contacten met de regeringen en parlementen van de
unierepublieken dienen niet vermeden te worden, al was het
alleen omdat deze regeringen door meer of minder vrije en
geheime verkiezingen aan de macht zijn gekomen en dus als
wettige vertegenwoordiging van de bevolking beschouwd moeten
worden. Wanneer de partijen definitief geen overeenstemming
bereiken, of wanneer een van de partijen militair ingrijpt om
zijn eisen kracht bij te zetten, komt er een moment waarop
duidelijker positie moet worden gekozen. Daarbij spelen naast
de eerdergenoemde ' objectieve factoren' ook politieke overwegingen een rol, zoals het streven naar behoud cq herstel van
de stabiliteit. Dit laatste begrip heeft tot nu toe veel
nadruk heeft gekregen, zonder dat altijd duidelijk is of de
daaruit voortvloeiende beleidskeuzes daadwerkelijk aan de
stabiliteit bijdragen (het begrip ' stabiliteit, is door de EPS
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overigens nimmer in dit verband omschreven of uitgewerkt). Wat
betreft de politieke factoren kan erop gewezen worden dat
Nederland in zijn beleid ten aanzien van de Baltische staten
de solidariteit met het beleid van andere Westerse landen een
rol heeft laten spelen *6). Een te zwaar accent op historischvolkenrechtelijke argumenten zou bij secessie-vraagstukken
leiden tot een
letterlijk
reactionaire houding, die in
ieder geval geen recht doet aan het recht op zelfbeschikking
van volken/gebieden, die niet eerder erkende onafhankelijkheid
hebben genoten. Er doet zich momenteel een nieuwe situatie
voor, waarvoor een bij deze tijd passende oplossing moet
worden gevonden. Daarbij spelen begrippen als zelfbeschikkingsrecht en democratisering een belangrijker rol dan de vraag hoe
het vroeger is geweest. Het Westen kan bemoeienis met de
gecompliceerde!
problematiek van de grenzen naar het voorkomt beter geheel vermijden. Het Litouwen van nu heeft andere
grenzen dan het Litouwen van 1939. Wanneer grensconflicten
hoog oplopen, zoals bijvoorbeeld tussen Armenië en Azerbaidzjan, dient in eerste aanleg opgeroepen te worden tot het
afzien van geweld en tot een correcte behandeling van de
enclaves met minderheden. Grenswijziging zou een doos van
Pandora openen, waarvan de inhoud weinig goeds voorspelt.
-

-

-

-

7. Het beleid van de twaalf: bestaand en wenselijk beleid
De twaalf lidstaten van de EG hebben in reactie op de nationaliteitenproblematiek zoals die zich in Midden- en Oost-Europa
voordoet, afgezien van de Baltische Staten, tot nu toe een
voorkeur getoond voor het behoud van de integriteit en eenheid
van staten. Toen de Baltische staten in het voorjaar van 1990
hun onafhankelijkheid afkondigden, heeft het Westen het president Gorbatsjov, initiatiefnemer van de perestrojka en de man
die een eind had gemaakt aan de Koude Oorlog, niet moeilijker
willen maken dan hij het al had, en de 'stabiliteit' niet
(verder) in gevaar willen brengen. De betrokken partijen
werden opgeroepen hun geschil in een vreedzame dialoog op te
lossen. Impliciet werd ook de uitzonderingspositie van de
Baltische staten waarmee de landen van de Twaalf vroeg of laat
diplomatieke betrekkingen willen aanknopen, met historischvolkenrechtelijke argumenten bevestigd. Door de Baltische
staten juridisch in een andere categorie te plaatsen dan de
overige Sovjet-republieken, heeft men zich evenwel op dun ijs
begeven. Ook de Kaukasische republieken hebben in hun kortstondige periode van onafhankelijkheid een zekere buitenlandse
erkenning genoten. En wat te denken van de Centraalaziatische
republieken die na eeuwenlange onafhankelijkheid in de jaren
80 van de vorige eeuw bij Rusland werden gevoegd? De aan de
Baltische staten toegeschreven uitzonderingspositie heeft in
ieder geval niet kunnen verhinderen dat ook andere gebieden
naar afscheiding zijn gaan streven.

Gorbatsjov is inmiddels een conservatievere koers gaan varen
(vgl paragraaf 3) terwijl zijn positie en die van de centrale
regering is verzwakt ten opzichte van die van de republieken.
Het resultaat van zijn laatste accoord met Jeltsin laat zich
nog niet voorspellen. Na de Baltische staten zijn inmiddels
ook Georgië, Armenië en Moldavië de weg naar de onafhankelijkheid ingeslagen, en diverse gebieden hebben zich autonoom
11.
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verklaard. In het licht van de ontwikkelingen doet de vraag
zich voor of de stabiliteit het meest gediend is bij het coute
que coute bijeenhouden van volken en gebieden, die dat niet
langer willen. Het beleid van de Twaalf zoals hier geschetst,
is derhalve niet (langer) adequaat. De desintegratie van de
Sovjetunie is zo ver voortgeschreden, dat het Westen in feite
geen andere mogelijkheid heeft dan dit proces zo goed mogelijk
te begeleiden. Tegen de achtergrond van de toenemende integratie in West-Europa kan de secessie-bewegingen natuurlijk het
'Bezint eer gij begint' worden voorgehouden, maar anderzijds
zou het onjuist zijn desintegratie per definitie, altijd en in
alle omstandigheden, als de slechtst mogelijke optie te beschouwen. Het zou bovendien van even weinig realiteitszin
getuigen als waarvan president Gorbatsjov lange tijd heeft
blijk gegeven. Het is dan ook de vraag of het zinvol is handhaving van 'stabiliteit' als de belangrijkste toetssteen te
beschouwen aan de hand waarvan het Westelijk standpunt wordt
bepaald, nog daargelaten of een dergelijk beleid niet vroeg of
laat door de feiten zal worden achterhaald. Het Westen moet
erkennen dat de Sovjetunie zich als gevolg van de centrifugale
krachten in een overgangsfase bevindt, waarvan de uitkomst nu
nog niet duidelijk is: losse staten, een federatie in welke
vorm dan ook, of beide. De uitkomst van dat proces is in deze
fase betrekkelijk irrelevant.
Weliswaar dient in een conflict tussen de centrale overheid en
een deelrepubliek, eerst door de betrokken partijen gezamenlijk naar oplossingen te worden gezocht, maar het Westen mag
zich daarbij, juist ook in deze overgangsfase, niet aan zijn
verantwoordelijkheid onttrekken. Het Westen dient naar onze
mening de politieke en economische hervormingen een belangrijke rol laten spelen bij het bepalen van de relatie met de
betrokken partijen. Het Westen kan zich daarbij laten leiden
door de afspraken binnen de CVSE en de Raad van Europa. Moskou
moet beseffen dat het hoe dan ook vasthouden aan de eenheid
geen oplossing biedt (Ierland, c.q. Noord-Ierland!). De republieken moeten beseffen dat een afscheidingsverklaring alleen
evenmin een oplossing biedt. In een afscheidingsconflict
betekent dat in laatste instantie, dat de partij die serieus
aan hervormingen werkt en goede resultaten boekt, de meeste
steun van het Westen verdient. Dit staat los van de vraag of
president Gorbatsjov of de centrale regering tot die partij
behoort of niet. Zo zou men zich kunnen voorstellen dat,
wanneer Moskou bijvoorbeeld in het afscheidingsconflict met
Estland weigert verder nog een stap te doen, zou kunnen worden
overgegaan tot de facto erkenning; wanneer Moskou en Georgië
het eens zouden worden over secessie van Georgië zonder dat
daar een rechtsstaat en een pluralistische democratie met
respect voor de mensenrechten van de grond komt, zou het
Westen Georgië wel de jure als onafhankelijk kunnen erkennen,
maar verdere betrekkingen, inclusief diplomatieke, laten
afhangen van de resultaten van het hervormingsproces.
Het Westelijk beleid zou aldus kunnen proberen de democratisering in de Sovjetunie te bevorderen. Nationalisme is een
positieve kracht voorzover het de afbraak van het oude, centralistische systeem betekent. Het kan de overgang naar de meer
op het individu georienteerde democratie en markteconomie
12.
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vergemakkelijken; tegelijkertijd zal het nationalisme in zijn
intolerante vorm, zoals op bladzijde 7 (paragraaf 4) werd
beschreven, door de democratiserings- en liberaliseringsprocessen de wind uit de zeilen genomen kunnen worden. Nationalisme
in die vorm is geen blijvende oplossing voor het huidige
Europa.
Onze conclusie is dat het Westen een gedifferentieerd beleid
zou moeten voeren t. a. v. de nationaliteiten-, minderheden- en
afscheidingsproblematiek in de Sovjetunie. De Sovjetunie en
haar republieken kunnen gestimuleerd en ondersteund worden in
het nemen van beleidsmaatregelen inzake de rechten van minderheden, zoals vastgelegd in het Document van Kopenhagen. Zo
zouden de Wetten op het Burgerschap in de Baltische staten aan
deze vereisten moeten voldoen. Het Westen zou, zoals aan het
eind van paragraaf 3 reeds in een ander verband werd aanbevolen, eveneens steun kunnen verlenen door middel van samenwerkingsprogramma' 5 r die gericht zijn op de realisering van het
acquis van de Raad van Europa en op de implementatie van de
normen van het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens,
waardoor toetreding eerder zou kunnen worden gerealiseerd.
Economische steun en samenwerking zou, indien daar de middelen
toe aanwezig zijn, de economische problemen in de Sovjetunie
kunnen verlichten en de aansluiting bij Europa kunnen bevorderen, waardoor een belangrijke impuls aan het nationalisme
(in de negatieve verschijningsvorm) zou worden ontnomen (vergelijk evenwel paragraaf 8 over de economische situatie in de
Sovjetunie). Het is van belang de in politiek en economisch
opzicht ' achterlopende' gebieden daarbij niet van contacten
uit te sluiten en te isoleren, maar juist betrokken te houden.
Wat betreft de afscheidingsbewegingen kan moeilijk een algemene beleidslijn worden geformuleerd. Deze zal, afhankelijk van
de situatie, van geval tot geval verschillen. Politieke overwegingen, in het bijzonder de wenselijkheid van een bepaalde
situatie uit een oogpunt van democratisering en 'rule of law'
spelen daarbij een belangrijke rol. We moeten erkennen dat de
Sovjetunie zich in een overgangsfase bevindt, waarvan de
uitkomst voor de verschillende delen van haar grondgebied kan
verschillen. In het algemeen kan worden opgemerkt dat de
nationaliteiten- en minderhedenproblematiek de komende periode
op de internationale agenda moet blijven staan cq moet komen.
Nederland zou zich hier naar onze mening, en niet alleen
tijdens het voorzitterschap van de EPS, voor dienen in te
zetten.
8. De economische situatie in de Sovjetunie
De economische situatie in de USSR is slecht, misschien zelfs
rampzalig. Een vergelijking met Duitsland in 1929 zou waarschijnlijk niet in het voordeel van de USSR uitvallen. Verbetering is de komende jaren ook niet te verwachten. Het
dieptepunt is nog niet bereikt. Zowel het rapport ter zake van
de EG als de gezamenlijke studie van OESO, IMF, Wereldbank en
EERD, beide van eind 1990, laten aan duidelijkheid niets te
wensen Over:
"Real output is declining at an increasing rate, and
shortages even of food are now widespread. Although most
prices are still centrally controlled, open inflation has
13.
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been increasing rapidly. Wage inflation too is picking
up. A fast rising state budget deficit has, during the
past few years led to sizeable accumulations of unwanted
liquidity by households and enterprises (the 'monetary

overhang' ) which represent substantial repressed infla(19/12/90)

tion.

"

Inmiddels is de situatie alleen nog maar verslechterd. Sovjetcijfers (4/91) geven aan dat in het eerste kwartaal van 1991
de produktie met 8 tot 10% is gedaald t.o.v. dezelfde periode
vorig jaar.
Voor radicale veranderingen in het economisch systeem blijkt
het politieke draagvlak steeds weer te ontbreken. Sjatalin is
voorlopig de laatste adviseur wiens voorstellen in de ijskast
zijn gezet (vgl. paragraaf 3). De vraag is overigens, of zelfs
als centraal radicale hervormingen in het economisch leven
zouden worden ingevoerd, enige instantie in staat zou zijn om
deze hervormingen te implementeren. Het desintegratieproces in
de USSR beperkt zich namelijk niet tot de politiek. In de
Sovjet-economie is dit proces evenzeer ver voortgeschreden. De
verminderde, zo niet verdwenen invloed van de traditionele
instanties die de volkshuishouding stuurden, heeft geen plaats
gemaakt voor nieuwe instanties dan wel voor een bepaalde vorm
van vrije markt. Al zou de steeds belangrijker wordende zwarte
markt op termijn wel eens de basis kunnen blijken waaruit
nieuwe marktverhoudingen ontstaan. De recente (4/91) aanpassing van de officiële roebelkoers aan de ' zwarte markt-ontwikkelingen' getuigt wat dat betreft van realiteitszin van de
autoriteiten.
Daar komt bij dat de recente ervaring in de kleinere Oosteuropese landen leert dat economisch hervormingen, hoe noodzakelijk ook, gepaard gaan met grote offers. Sluiting van vele
bedrijven, massale werkloosheid en een uitzichtloos bestaan
voor degenen die geen kans zien binnen een markteconomie de
kost te verdienen. Het lijkt erop dat dat tientallen procenten
van de bevolking betreft, vooral ouderen en lager opgeleiden.
Zeker gegeven het ontbreken van een sociaal vangnet moet met
sociale onrust ('broodopstanden' ) ernstig rekening worden
gehouden.
Ondanks deze rampspoed is de Sovjetunie geen arm land. Zij
beschikt over grote natuurlijke rijkdommen en een redelijk
opgeleide bevolking. Op langere termijn kan de slechte situatie waarin de Sovjet-economie nu verkeert dan ook zeker verbeteren. Invoering van een markteconomie is daarbij wel voorwaarde.
Ofschoon 'markteconomie' een begrip is dat vele gedaanten kent
en niet per se de sleutel tot welvaart behoeft te zijn, zijn
wij van oordeel dat om een volkshuishouding op rationele leest
te schoeien in elk geval Vrije prijsvorming een essentiële
voorwaarde is. Alle offers ten spijt zijn wij dan ook van
mening dat omvorming van de Sovjet-economie tot een bepaalde
vorm van markteconomie, waarin de prijzen van goederen en
diensten worden bepaald door vraag en aanbod, uiteindelijk de
enige weg is naar herstel. Dit betekent niet vanzelfsprekend
14.
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dat alle investeringsbeslissingen door ongestructureerde
individuele actoren in de markt moeten worden genomen. Het kan
zeer wel wenselijk zijn dat politieke keuzes, waarin rekening
wordt gehouden met strategische belangen en lange termijn
rendement, doorslaggevend zijn bij investeringsbeslissingen.
De Sovjetunie is, zoals zojuist reeds gesteld, geen arm land.
Zij beschikt over enorme reserves grondstoffen, zoals uranium,
goud, en met name conventionele energiedragers, verder een
aanzienlijk landbouwpotentieel en haar bevolking is, vergeleken bij het grootste deel van de Derde Wereld, hoog opgeleid. De USSR ziet haar energieproduktie op dit moment reeds
teruglopen. Ofschoon 6% van de wereldolievoorraad zich op
Sovjet-territoir bevindt, ziet het ernaar uit dat met 13 jaar
deze olie, voor zover door de Sovjetunie zelf winbaar, praktisch is opgebruikt. Als niet exploratie en exploitatie snel
worden gemoderniseerd zal de Sovjetunie al binnen enkele jaren
op bepaalde gebieden energie-importeur zijn. Met Westerse
technologie en kapitaal zou de USSR nog enkele decennia energieleverancier kunnen blijven.
De afgelopen jaren hebben etnische groepen in de USSR hun
positie ten opzicht van het centrum behoorlijk versterkt (vgl
paragraaf 3 en 4). Deze ontwikkeling is een belangrijke factor
in het economische desintegratieproces. De economische infrastructuur is echter nog altijd praktisch volledig op de Unie
georiënteerd, zo goed als alle handel en economische samenwerking geschiedt binnen de Unie en de interdependentie van de
republieken is als gevolg van monopolies en de eenzijdige
ontwikkeling van republieken en regio's (mono-culturen) nog
aanmerkelijk groter dan tussen de landen van de EG. Dit vormt
een belangrijke centripetale kracht die bijdraagt aan het
voortbestaan van de Unie, in elk geval op economisch en monetair terrein.
9. De milieusituatie
Het economische horrorscenario dat zich voltrekt gaat gepaard
met ecologische rampen als gevolg van zeventig jaar communistisch wanbeheer en desinteresse voor de natuurlijke omgeving:
Industriegebieden groter dan Nederland waar de gemiddelde
leeftijd door vergiftigde fabrieksuitstoot tot 42 jaar is

gedaald, irrigatie van Centraal-Azië waarvoor inmiddels gelukkig weer verlaten megaplannen voor het omleggen van Siberische
rivieren bestonden en de vervuiling van het Bajkalmeer zijn
slechts voorbeelden hiervan. Zichtbare rampen als Tsjernobyl
en het opdrogen van het Aralmeer, hebben als gunstig bijeffect
gehad dat in elk geval het milieubewustzijn sterk is gegroeid.
Daarnaast hebben de ' dorpsschrijvers' en de 'groene oppositie'
hieraan bijgedragen. Tsjernobyl leerde ook dat de Sovjetmilieuproblemen niet slechts een interne zaak zijn. Een deel
van de milieuproblemen in de USSR heeft een grensoverschrijdend karakter: de Sovjetunie is verantwoordelijk voor 19% van
de wereld CO2 uitstoot, het gas dat de hoofdschuldige is aan
de mondiale verwarming, 13% van de CFCs, die de ozonlaag
aantasten, ± 20% van de S02 uitstoot, een hoofdbestanddeel van
de zure regen. Gelet op het feit dat m. n. West-Europa te
lijden heeft onder de Sovjet-vervuiling (net als trouwens

15.

D66/SWB

Wat te doen?

onder de Oosteuropese vervuiling), is het voor de verbetering
van het milieu in ons deel van de wereld in veel gevallen
kosteneffectief te investeren in oplossing van de milieuproblemen aldaar.
In de voorgaande paragraaf werd reeds aangegeven dat marktrationele keuzes niet altijd tot een optimaal resultaat voor
de maatschappij leiden. De omgang met milieuproblemen in het
Westen heeft hiervan voldoende blijk gegeven. Dit lijkt dus
bij uitstek een terrein waar de werking van de vrije markt
moet worden getemperd.
10. Wat willen we op economisch gebied met de USSR?
Economische betrekkingen met de USSR zijn in de huidige vorm
en omvang voor het Westen niet van vitaal belang. Het Westerse
particuliere bedrijfsleven investeert niet of nauwelijks in de
Sovjetunie (tot op heden ± $ 3,5 mrd in joint ventures). De
economische infrastructuur is niet aantrekkelijk genoeg en de
risico's, zowel politiek als commercieel worden te groot
geacht om massaal in de USSR te investeren. Blijft over de
handel. Deze is nogal onevenwichtig en vertoont het patroon
van de handel met veel Derde Wereldlanden. De Sovjetunie koopt
vooral westerse technologie en soms ook voedsel, zij verkoopt
bijna uitsluitend grondstoffen en halffabrikaten. Het is
overigens slechts op bescheiden schaal dat de USSR in het
Westen kapitaalgoederen aankoopt die haar industrie en landbouw moderniseren en die beogen de produktie te verhogen. Voor
zover het de landbouw betreft is Nederland een relatief belangrijke exporteur van machines, apparatuur en zaaigoed. Nederland heeft als landbouwland een uitzonderlijk goede reputatie
in de USSR.
De Sovjetunie is voor een aantal grondstoffen weliswaar een
belangrijke leverancier, maar de door de USSR geleverde produkten kunnen in de meeste gevallen ook elders betrokken worden.
Dit geldt zelfs voor energiedragers (olie, gas), de belangrijkste categorie exportprodukten van de Sovjetunie.
Toch is juist dit het terrein waar beide partijen belang
hebben bij verdergaande samenwerking. Het Westen is gebaat bij
een gediversificeerde import van energie. Te eenzijdige afhankelijkheid van landen in het weinig stabiele Midden-Oosten
dient immers te worden vermeden en andere energiebronnen (m. n.
kernenergie) vormen om verschillende redenen voorlopig geen
reëel alternatief. Indien de Sovjetunie op korte termijn in
plaats van energieleverancier zelf importeur wordt, dient dit
de Westerse doelstelling van een gegarandeerde gespreide olietoevoer niet. De Sovjetunie van haar kant heeft groot belang
bij voortdurende deviezeninkomsten, maar ziet zich geconfronteerd met afnemende opbrengsten. In de toekomst zelfs met een
volledig opdrogen van deze belangrijkste inkomstenbron. Continuiteit in de olieproduktie vergt grote investeringen, waarbij
moderne westerse technologie onontbeerlijk is. Daarnaast kan
energiebesparing de effectieve omvang van de Sovjet-energievoorraden met tientallen procenten doen stijgen. Ook hiervoor
is westerse kennis noodzakelijk.
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Tegen deze achtergrond zijn plannen voor verregaande internationale samenwerking van complementaire partners op dit terrein voor de hand liggend. Het energiehandvest ('Plan Lubbers' ) waarover in praktisch alle Europese hoofdsteden wordt
gesproken, kan hierbij een belangrijke rol spelen. Dit initia-

tief heeft dan ook onze volle steun. Opgemerkt moet wel worden
dat wij energiesamenwerking niet als een vorm van hulp beschouwen, maar als een vorm van samenwerking waarbij alle
partners garen kunnen spinnen. Het is wel van belang dat de
verschillende westerse overheden voldoende garanties (voor
exportkredieten en investeringen) bieden aan het bedrijfsleven
dat de exploratie en exploitatie voor zijn rekening zal moeten
nemen. In het energiehandvest zou ook voorzien moeten worden
in een bufferfonds (gevoed uit een bescheiden percentage van
de inkomsten van ruwe olie), waaruit schadeclaims en commercieel op korte termijn oninteressante ontwikkelingen kunnen
worden gefinancierd.
Behalve op het bovengenoemde terrein lijken de mogelijkheden
voor commerciële samenwerking tussen Nederland en de USSR
beperkt. De onzekere en steeds veranderende economische situatie en het gebrek aan harde valuta zullen ondernemend Nederland voorlopig weerhouden van grootschalige commerciële activiteiten ri chting de USSR. Wellicht dat in de landbouw en agroindustrie nog niet alle mogelijkheden zijn uitgeput, maar in
zijn algemeenheid lijkt er het komende decennium weinig te
verwachten van de Sovjetunie als markt, de omvangrijke bevolking van bijna 300 miljoen zielen ten spijt.
Het desintegratieproces in ogenschouw nemend, verwachten wij
dat het zwaartepunt in de economische besluitvorming de komende jaren meer en meer uit Moskou zal verdwijnen. Van particuli
ere ondernemingen kan en mag niet worden verwacht dat zij
zich langdurig grote inspanningen getroosten in deze weinig
belovende markt. De Nederlandse overheid kan zich een dergelijke lange termijn politiek gemakkelijker veroorloven en zou
zich daarom als wegbereider voor het bedrijfsleven dienen op
te stellen. Daar waar, verspreid in de USSR, particulier
initiatief lijkt te ontluiken en organisaties van bedrijven en
kamers van koophandel ontstaan, dient de Nederlandse overheid
de komende jaren een netwerk van contacten op lokaal, regionaal en republieksniveau op te bouwen. De activiteiten van
zowel de handelsafdeling van de ambassade als van het ministerie van Economische Zaken zouden zich hierop moeten concentreren. Gelet op onze verwachting ten aanzien van de marktkansen op korte en middellange termijn, achten wij grote
handelsmissies, al dan niet onder leiding van een politieke
ambtsdrager, voorlopig minder in de rede liggend. Het opzetten
van een Nederlandse Kamer van Koophandel in Moskou ligt om
dezelfde reden evenmin voor de hand.
11. Economische integratie
In de doelstellingen (vgl. paragraaf 2) is reeds gesteld dat
volledige integratie van de USSR in Europa, uiteindelijk
resulterend in een lidmaatschap van de Europese Gemeenschap,
voor ons geen doelstelling van beleid is. Dit is een verschil
met het beleid gericht op de kleinere Midden- en Oosteuropese
landen. Los van de politieke argumenten kan erop gewezen
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worden dat de Sovjetunie zo groot is, en economisch zo primair
intern gericht, dat een volledig samengaan met de andere per
stuk zoveel kleinere en meer open landen niet voor de hand
ligt. Wat betreft eventueel van de Unie afgescheiden gedeelten
(zoals Baltische republieken, Moldavië ) zou m.m. hetzelfde
beleid kunnen worden gevoerd als nu t. a. v. de andere Oosteuropese landen wordt gevoerd. Nadere uitwerking hiervan is evenwel volstrekt prematuur. Idealiter bouwen wij met de Sovjetunie een normale economische relatie op zoals wij die momenteel met de Verenigde Staten of Brazilië onderhouden. Integratie van de Sovjetunie in de wereldeconomie en de daarbij behorende instituties (GATT, IMF e. d) is daarom voor ons wel een
doelstelling van beleid. Ten overvloede zij vermeld dat het
acquis binnen deze instituties niet mag verwateren ten behoeve
van deelname van de USSR. De Sovjetunie is welkom, maar zal
wel moeten passen binnen de structuur en het regime van deze
organisaties. Het Nederlands beleid zou erop gericht moeten
zijn de Sovjetunie te helpen dit acquis te bereiken. Dit kan
worden beschouwd als de economische pendant van de steun die
in de paragrafen 3 en 7 is genoemd t. b. v. het politieke omvoriningsproces.
Binnen de Sovjetunie zijn momenteel nog erg weinig economen en
beleidsmakers die in ' markttermen, kunnen denken. Om de overgang naar een GATT-conforme economie mogelijk te maken, en
daarmee een plaats in de westerse economische wereldorde te
verwerven, is kennis hiervan echter onontbeerlijk. Op zoveel
mogelijk plaatsen in de Sovjet-volkshuishouding zouden marktbewuste actoren wenselijk zijn. Het Westen, maar ook Nederland
aleen, zou hieraan een bijdrage kunnen leveren door jaarlijks
een behoorlijk aantal Sovjet-economen, managers en beleidsmakers een beurs te verstrekken en zo te helpen deze achterstand in kennis en ervaring in te halen (Kosten ± f 20.000 per
persoon). Dit moet los gezien worden van hulp aan de USSR om
politieke redenen, waarover hieronder (paragraaf 12), maar als
instrument om aan de doelstelling van integratie van de USSR
in de wereldeconomie bij te dragen.
12. Economische hulp
In deze paragraaf gaat het niet om ' noodhulp' die wordt verstrekt om zuiver humanitaire redenen en slechts opportuun is
in acute noodsituaties (na aardbevingen e.d. ). Beoordeling of
de Sovjetunie hiervoor in aanmerking komt hangt slechts af van
de specifieke fysieke' omstandigheden op een bepaald moment
en dient te worden afgewogen tegen andere noodsituaties in de
wereld. Politiek speelt daarbij wat ons betreft geen rol. In
de politieke discussie in Nederland, maar ook daarbuiten,
keert het thema 'hulp aan de Sovjetunie' steeds weer terug.

Hierover valt een aantal opmerkingen te maken, o. a. wat betreft de doelstelling van de eventuele hulp. In onze visie
mag, behalve om bovengenoemde humanitaire redenen, alleen
steun worden verleend aan het politieke en economische hervormingsproces in de richting van een pluralistische democratie
en een markteconomie. Bovendien zodanig dat voldoende recht
wordt gedaan aan leden van verschillende nationaliteiten en
minderheden. De facto betekende dat tot voor kort in veel
gevallen steun aan het beleid van Gorbatsjov. Dit was evenwel
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wat ons betreft geen doel op zichzelf, zoals in de politieke
discussie dikwijls het geval lijkt te zijn.
Sprekend over hulp dringt zich, los van de wenselijkheid,
direct de vraag op wat de praktische betekenis hiervan kan
zijn. Deze zal zeer gering zijn. Het lijkt een volstrekte
illusie dat Nederland, of het Westen in brede zin, oplossingen
zou kunnen aanreiken aan de Sovjetunie om uit het moeras te
komen. Niemand in de USSR, ook Gorbatsjov niet, beschikt op
dit moment over de macht de implementatie van noodzakelijke
hervormingen af te dwingen. Tegen de achtergrond van het
desintegratieproces en de steeds weer blijkende onmogelijkheid
hervormingen vanaf centraal niveau door te voeren achten wij
het dan ook niet zinvol te streven naar een 'Marshall-achtig'
plan of ander vormen van grootschalige betalingsbalanssteun.
Op zichzelf altijd zinvolle vormen van hulp door kennisoverdracht, zoals nu op redelijk grote schaal in de kleinere Oosteuropese landen gebeurt, zou veelal plaatsvinden via locale of
regionale projecten. Dit niveau is zozeer verwijderd van het
regeringsniveau dat de invloed ervan daar te verwaarlozen zal
zijn. Politieke steun aan Gorbatsjov via economische hulp
heeft dan ook slechts een symbolisch karakter. Daar komt bij
dat het streven van westerse politici gebruik te maken van
carrot and stick' dit instrument zeer actualiteitsgevoelig
maakt en alleen al daarom niet bijdraagt aan een volwassen,
stabiele relatie met de USSR. Economische hulp als steuntje in
de rug van Gorbatsjov wordt door ons dan ook verworpen.
De ondersteuning die aan de kleinere Midden- en Oosteuropese
landen wordt gegeven dient een dubbel doel: het bevorderen van
het overgangsproces van een communistische dictatuur naar een
pluralistische samenleving en van een centraal geleide economie naar een markteconomie. Om voor deze hulp in aanmerking te
komen moest voldaan zijn aan een aantal criteria: respect voor
de mensenrechten, vrije verkiezingen, concrete stappen dienden
te zijn gezet naar een markteconomie. Als deze dubbele doelstelling ook voor de USSR als geheel wordt gehanteerd dan is
er op dit moment geen reden voor enige hulp. Er zijn geen
reële stappen gezet om de Sovjet-economie fundamenteel om te
vormen en wat betreft de politieke situatie zij verwezen naar
paragraaf 3, waar ondanks de erkenning van de stappen in de
richting van een rechtsstaat toch grote scepsis is geuit ten
aanzien van de politieke situatie op dit moment.
In de inleiding (paragraaf 1) hebben wij reeds gesteld dat het
verstandig zou zijn als eenheid van analyse niet uitsluitend
de unie te nemen, maar ook republieken of nog kleinere eenheden (regio's, steden). Op dit niveau kan in een aantal
gevallen wel worden voldaan aan de criteria die gesteld zijn
aan de kleinere Midden- en Oosteuropese landen en kan de
dubbele doelstelling worden gediend. Indien hulp direct wordt
verleend aan lokaliseerbare democratische (en marktgerichte)
krachten binnen dergelijke kleinere eenheden, dan worden
enerzijds de wenselijk geachte ontwikkelingen in de USSR
ondersteund, terwijl anderzijds vermeden wordt dat om redenen
van politieke opportuniteit bij elke ongewenste ontwikkeling
op centraal niveau de hulp wordt onderbroken. Uiteraard bestaat de mogelijkheid dat de centrale regering steun aan
19.

D6 6/SWB

Wat te doen?

democratische ontwikkelingen op lokaal of regionaal niveau
gaat beschouwen als een ongewenste inmenging in interne aangelegenheden. Vooralsnog lijkt de situatie in de USSR niet
zodanig dat dat zich voordoet, maar op dat moment zou afgewogen moeten worden hoe het belang dat deze vorm van hulp
beoogt te dienen, zich verhoudt tot de relatie met de USSR als
zodanig. Gewaakt moet daarbij worden voor koudwatervrees.
Wij geven er de voorkeur aan niet te spreken over ' hulp aan de
Sovjetunie' als zodanig, omdat deze formulering in feite voor
meerdere uitleg vatbaar is. Beter zou zijn te spreken over
hulp aan democratische krachten in de Sovjetunie op verschillende niveaus. Ondersteuning van deze krachten vanuit Nederland, of het Westen in brede zin, verdient aanbeveling.
Gelet op de Nederlandse expertise op het gebied van milieutechnologie en landbouw zou Nederlandse steun zich juist op
deze sectoren moeten richten. Te denken valt dan bijvoorbeeld
aan projecten om de drinkwatervoorziening, de vuilnisafvoer
e. d. in 'progressieve steden' te verbeteren of om de zuivelproduktie en distributie in Estland te bevorderen. Uitvoering
van geïntegreeerde landbouwprojecten, waarbij mogelijk Nederlandse boeren en tuinders (op kosten van Nederland) tijdelijk
worden uitgezonden om de moderne technieken en de voordelen
van kleinschalige bedrijfsvoering in de praktijk te demonstreren.
De succesvolle uitzending van gepensioneerde managers naar
kleinere Oosteuropese landen zou ook hier een bijdrage kunnen
leveren.
13. Europese veiligheid in relatie tot het beleid t.a.v. de
USSR
'In de Sovjetunie leiden de zeer ernstige economische
problemen en het nationalisme in de unierepublieken tot
grote politieke spanningen. Een terugkeer naar een autoritair bewind kan niet worden uitgesloten. Ook de mogelijkheid dat de Sovjetunie als eenheidsstaat uiteenvalt
moet onder ogen worden gezien. Desintegratie van het land
kan leiden tot chaos en in het ergste geval tot burgeroorlog. Eventuele conflicten kunnen escaleren en een
veiligheidsrisico vormen voor de overige Europese landen,
waaronder de lidstaten van de NAVO. Vooralsnog blijft de
Sovjetunie een machtige staat met een aanzienlijk militair vermogen aan zowel nucleaire als conventionele
wapens." *7)

Vooralsnog, zo maakte dit citaat uit de Defensienota wel
duidelijk, wordt de Sovjetunie beschouwd als een veiligheidsprobleem van de eerste orde. Wat er ook gebeurt
de Sovjetunie kan zich 'herstellen' als / eenheidsstaat' (althans in
militaire zin) dan wel uiteenvallen
kennelijk bljft een
veiligheidsrisico bestaan. Dit veiligheidsrisico wordt ook
door ons onderkend (vgl. paragraaf 1). De vraag is wel hoe op
die uiteenlopende veiligheidsrisico's kan worden geanticipeerd, als dat al mogelijk is. Er lijkt geen andere rol dan
die van toeschouwer weggelegd voor de NAVO als de desintegratie blijkt te leiden tot volledige chaos en burgeroorlog. Hoe
het ook zij: de vraag is niet alleen wat het Westen in de
20.
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huidige, ondoorzichtige veiligheidssituatie zou moeten doen,
maar ook wat het zou moeten nalaten.
Zolang de Sovjetunie als staat blijft bestaan en de beschikking blijft houden over grote aantallen nucleaire en conven-

tionele wapens, blijft de klassieke dreiging die van het land
uitgaat bestaan: de dreiging van en met een aanval op andere
Europese landen, meer in het bijzonder NAVO-landen. Die dreiging is inmiddels drastisch afgenomen, hoewel een dergelijke
aanval nog steeds niet geheel kan worden uitgesloten. Voorzover deze dreiging evenwel nog bestaat, vormt deze nauwelijks
meer een probleem, als we probleem tenminste definiëren als
een vraagstuk waarvoor geen oplossing bestaat. Die oplossing
wordt geboden door de NAVO, door middel waarvan de VS bij de
veiligheid van het Europese continent betrokken blijft. In de
inleiding stelden wij reeds dat een Atlatische band een belang-

rijke rol speelt in de relatie met de USSR. De politieke en
militaire aanwezigheid van de VS in Europa achten wij dan ook
vooralsnog van belang; de VS vormt nog altijd een noodzakelijk
tegenwicht tegen militaire dominantie van de Sovjetunie. Die
oplossing' wordt bovendien verder uitgewerkt in het kader van
het overleg over wapenbeheersing en ontwapening dat in het
kader van de CVSE wordt gevoerd. Na de eerste en reeds afgesloten fase van het CSE-overleg (CSE staat voor Conventionele
Strijdkrachten in Europa) vinden thans de voorbereidende
besprekingen plaats van CSE-2. De op samenwerking en wapenbeheersing gebaseerde relatie kan geleidelijk worden geïntensiveerd.
Los van de desintegrerende tendenzen binnen de Sovjetunie
zelf, verdient de desintegratie van het voormalige Sovjetimperium, die reeds een feit is, aandacht: het Warschaupact is
opgedoekt en de Oosteuropese landen hebben zich geleidelijk
aan de invloedssfeer van Moskou onttrokken. Niet alleen in
economisch, maar ook in veiligheidspolitiek opzicht zoeken
deze landen nauwere aansluiting bij het Westen. Zo streven
Hongarije en Tsjechoslowakije naar een lidmaatschap van de
NAVO, terwijl ook Polen rugdekking van het Westen zoekt. Het
Atlantisch bondgenootschap wordt daarmee voor nieuwe vragen
gesteld, die ook de relatie met de Sovjetunie betreffen. Bij
de beantwoording hiervan zal dan ook nadrukkelijk rekening
moeten worden gehouden met de positie van de USSR.
Met het einde van de Koude Oorlog is het perspectief ontstaan
op opheffing van de deling van Europa. En daaronder zou niet
alleen de verschuiving van de blokgrens moeten worden verstaan van de Oder-Neisse tot de Boeg. De Sovjetunie moet wat
ons betreft dan ook nadrukkelijk bij de veiligheidspolitieke
ontwikkelingen worden betrokken. Een uiterste inspanning moet
worden verricht om te voorkomen dat de USSR, of m. m. 'mainland' Rusland, wordt gemarginaliseerd. Uiteraard speelt de
Sovjetunie hierin zelf een belangrijke rol. Het optreden van
de Sovjet-delegatie in Wenen bij bovengenoemd ontwapeningsoverleg in februari 1991 is wat dat betreft bepaald niet hoopgevend. Naar het scheen als gevolg van onenigheidheid tussen
een deel van de (progressievere) politieke top en het (conservatievere) militair establishment werd de Sovjet-delegatie
door Moskou teruggefloten en werd de interpretatie van een
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bereikt accoord gewijzigd. Het overleg over hoeveelheden
conventionele wapens tussen de Atlantische Oceaan en de Oeral
werd hierdoor maanden geblokkeerd. Gelukkig schijnt inmiddels
een compromis aanstaande dat wordt gedragen door de ' gehele'
Sovj et-leiding.
Toenadering op veiligheidsterrein tot de kleinere Oosteuropese
landen zal op behoedzame wijze gestalte moeten krijgen, met zo
min mogelijk kans op spanningen, argwaan en frustraties.
Westerse maatregelen die de nog altijd bestaande deling in
Europa accentueren en die kunnen worden opgevat als het verleggen van invloedssferen ten koste van Moskou, zouden voorshands dan ook niet genomen moeten worden. Een NAVO-lidmaatschap voor Oosteuropese landen zou een klap kunen betekenen
voor het kwetsbare ontspanningsproces en wordt dan ook op dit
moment niet overwogen. Dat neemt niet weg dat de geleidelijke
politieke en economische integratie van de kleinere Oosteuropese landen met West-Europa via de Raad van Europa en de EG
natuurlijk op termijn, mede afhankelijk van de rol die de EG
op veiligheidspolitiek terrein gaat spelen, ook consequenties
op dit terrein heeft.
Het Westen kan en mag de Oosteuropese landen ook niet aan hun
onzekere lot overlaten. De vraag is derhalve hoe het Westen
tegemoet kan komen aan de veiligheidspolitieke verlangens van
de Oosteuropese landen zonder te grote spanningen op te roepen
in de relatie met Moskou. Zolang een alomvattende collectieve
(Europese) veiligheidsorganisatie niet in het verschiet ligt,
zou naar onze mening een accoord tussen de Oosteuropese landen, de NAVO en de Sovjetunie, waarin de twee laatste de
neutraliteit en souvereiniteit van de Oosteuropese landen
garanderen een voorlopige uitweg uit dit dilemma kunnen zijn.
Immers in dat geval biedt de NAVO de Oosteuropese landen een
veiligheidsgarantie, maar zij doet dat in overleg en in samenwerking met de Sovjetunie. Er is dan sprake van een gezamenlijk veiligheidspolitiek project. Vooruitlopend op een dergelijke Overeenkomst zou de NAVO alvast naar de Oosteuropese
landen en de USSR kunnen uitdragen dat zij het bestaan van
democratie in die landen als een 'vitaal belang' beschouwt. Op
deze wijze
kan een ' grijze zone' worden gecreëerd: geen
absolute veiligheidsgarantie maar ook geen onverschilligheid
zoals in 1956 of 1968.
De desintegratie in de Sovjetunie zelf kan een negatief effect
hebben op de stabiliteit in Oost-Europa en daarmee kan ook de
Westeuropese veiligheid in het geding komen. Het wezen van
instabiliteit bestaat evenwel juist uit het onvoorspelbare
karakter van de ontwikkelingen. Het is daarom zinvol in de
relatie met de USSR rekening te blijven houden met eventuele
'worst case scenario's,
Op dit moment is het niet mogelijk
hiervoor reacties te ontwerpen.
.

14. Conclusies en beleidsaanbevelingen: Wat te doen?
In het voorafgaande zijn optal van plaatsen conclusies getrokken en beleidsaanbevelingen gedaan. In dit slothoofdstuk
worden deze als antwoord op de vraag 'Wat te doen?' nogmaals
weergegeven en soms zelfs iets meer geëxpliciteerd.

22.

D6 6/SWB

Wat

te

doen?

I. Desintegratie
1. Het is gevaarlijk de ogen te sluiten voor het desintegratieproces in de USSR, dat een eigen dynamiek heeft gekregen. Dit proces heeft zowel politieke als economische
aspecten.
2.

Het unie-niveau kan niet langer als enige eenheid van
analyse worden gehanteerd.

3.

Zoals het er nu naar uitziet beperkt het uiteenvallen van
de Sovjetunie zich tot afsplitsing van zes kleinere
republieken. Het is goed mogelijk dat de nieuwe Unieovereenkomst voldoende tegemoet komt aan de wensen van de
overige deelrepublieken.

4.

Het beleid moet er niet op gericht zijn afsplitsing van
delen van de Sovjetunie coute que coute te voorkomen.

5.

Het is zeer de vraag of het desintegratieproces per saldo
een negatief verschijnsel is. Het lijkt in elk geval een
fictie desintegratie en stabiliteit als natuurlijke
tegenpolen te beschouwen.

II. Nationalisme
1. Nationalisme komt in de Sovjetunie op vele manieren tot
uiting. Algemene uitspraken zullen voor specifieke bevolkingsgroepen of gebieden altijd moeten worden aangepast.
2.

De nationaliteitenproblematiek in de Sovjetunie omvat
veel meer dan alleen de Baltische staten.

3.

Nationalisme is een positieve kracht voorzover het de
afbraak van het oude, centralistische systeem bevordert.
In zijn intolerante vorm waarin het streeft naar interne
homogeniteit en onderdrukking van niet-nationale uitingsvormen moet het als een negatieve kracht worden beoordeeld.

III. Politieke aspecten van afscheiding
1. In de discussie in Nederland over nationalisme en afscheiding staat het vraagstuk van de de jure erkenning te
centraal. De voorstelling van zaken is daardoor te zwartwit. Er zijn mogelijkheden voor een gedifferentieerd
beleid. Deze moeten ook worden benut.
2.

Het verdient aanbeveling het beleid t. a. v. naar eigen
souvereiniteit strevende volken niet primair te baseren
op historisch-volkenrechtelijk aanspraken, maar vooral op
begrippen als democratisering (inclusief
the rule of
law' ) en zelfbeschikking. Zowel bij de facto erkenning
als bij het aangaan van diplomatieke betrekkingen dient
rekening te worden gehouden met de resultaten van het
hervormingsproces: democratisering en 'the rule of law'

3.

De Twaalf hebben zich, door de Baltische staten juridisch
in een andere categorie te plaatsen dan de overige Sovjetrepublieken, op dun ijs begeven.

23.

D66/SWB

Wat te doen?

4.

De slotakte van Helsinki lijkt afscheiding van delen van
staten en hun erkenning door andere staten niet uit te
sluiten. Het secessie-vraagstuk gaat alle CVSE-landen
aan. Deze kwestie verdient derhalve bespreking en uitwerking in CVSE verband. Nederland dient te trachten dit
onderwerp tijdens de vierde vervolgbijeenkomst (Helsinki,
1992) op de agenda te plaatsen. Secessie dient ook op
andere internationale agenda's te komen cq te blijven.

5.

In het beleid van Nederland/de Twaalf t.a.v. nationalisme
en afscheiding dient minder de nadruk te liggen op stabiliteit en meer op democratisering.

6.

Nederland heeft geen specifieke taak als het gaat om het
bepleiten van een CVSE-waarnemersstatus van de Baltische
staten (vgl 111. 3. en III. 4. ). Het is zelfs de vraag of
een pleidooi voor een waarnemersstatus op dit moment
verstandig is.

7.

De betekenis van (Baltische) 'informatiekantoren' in
Nederland mag niet worden overschat. Relevanter is de
vraag of Nederland bereid zou zijn vergelijkbare vestigingen in zich souverein verklaard hebbende delen van de
Sovjetunie te openen.

IV. Democratisering als doel
1.

Met enige zelfoverschatting van de invloed die Nederland
en de Twaalf op de ontwikkelingen in de Sovjetunie kunnen
uitoefenen, kun je stellen dat het beleid moet dienen als
hefboom om de democratisering in de Sovjetunie te
bevorderen.

2.

Geconstateerd kan worden dat in de afgelopen serieuze
pogingen zijn ondernomen om in de Sovjetunie een
rechtsstaat te vestigen. Het Westerse beleid zal er
daarom op gericht moeten zijn dat deze pogingen worden
gestimuleerd en dat de reeds bereikte resultaten verankerd blijven. In de praktijk betekent dat helpen bij het
realiseren van het 'acquis' van de Raad van Europa.

V. Economische hulp
1. Alle (economische) hulp dient bij te dragen aan de democratisering en omvorming van het economisch systeem tot
een markteconomie.
2.

Het geniet de voorkeur niet te spreken over 'hulp aan de
Sovjetunie' als zodanig, omdat deze formulering in feite
voor meerdere uitleg vatbaar is. Beter zou zijn te spreken over hulp aan democratische (en marktgerichte) krachten in de Sovjetunie op verschillende niveaus. Ondersteuning van deze krachten vanuit Nederland, of het Westen in
brede zin, verdient aanbeveling.

3.

Beoordeling of de Sovjetunie voor noodhulp in aanmerking
komt hangt slechts af van de specifieke 'fysieke' omstandigheden op een bepaald moment en dient te worden afgewogen tegen andere noodsituaties in de wereld (Bangladesh, Koerdistan).
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4.

De praktische betekenis van economische hulp voor de
Sovjet-economie zal gering zijn. Het is een illusie dat
Nederland, of het Westen in brede zin, oplossingen zou
kunnen aanreiken aan de Sovjetunie om uit het moeras te
komen.

5.

Tegen de achtergrond van het desintegratieproces en de
steeds weer blijkende onmogelijkheid hervormingen vanaf
centraal niveau door te voeren achten wij het niet zinvol
te streven naar een 'Marshall-achtig' plan of ander
vormen van grootschalige betalingsbalanssteun.

6.

Economische hulp als steuntje in de rug van Gorbatsjov
dient te worden verworpen. Een ' carrot and stick' benadering t. a. v. de centrale regering is te actualiteitsgevoelig om een volwassen relatie op te bouwen.

7.

Hulp dient direct te worden verleend aan lokaliseerbare
democratische (en marktgerichte) krachten in de Sovjetunie (vgl V. 2. ), zodat enerzijds wenselijk geachte ontwikkelingen in de USSR worden ondersteund (d.w.z. op politiek gebied het bereiken van het acquis van de Raad van
Europa en op economisch terrein integratie in de wereldeconomie (GATT-conform)), terwijl anderzijds vermeden
wordt dat om redenen van politieke opportuniteit bij elke
ongewenste ontwikkeling op centraal niveau de hulp wordt
onderbroken.

8.

Indien de centrale regering steun aan democratische
ontwikkelingen op lokaal of regionaal niveau gaat beschouwen als een ongewenste inmenging in interne aangelegenheden, zal afgewogen moeten worden hoe het belang dat
deze vorm van hulp beoogt te dienen, zich verhoudt tot de
relatie met de USSR als zodanig. Gewaakt moet daarbij
worden voor koudwatervrees.

VI. Economische samenwerking
1. Economische samenwerking met de Sovjetunie is momenteel
niet van vitaal belang en zal dit voorlopig ook niet
worden.
2.

Verdergaande commerciële samenwerking op energiegebied
verdient aanbeveling; Westerse overheden zullen hiervoor
het kader moeten scheppen (o.a. Plan Lubbers)

3.

De Nederlandse overheid zou zich moeten richten op het
opzetten van een netwerk van contacten op lokaal en
republieksniveau. Grote handelsmissies zijn op dit moment
niet opportuun.

VII Milieu aspecten
1.
Voor de verbetering van het milieu in ons deel van de
wereld is het in veel gevallen kosteneffectief te
investeren in oplossing van de milieuproblemen in de
Sovjetunie.
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VII. Veiligheid
1. Ook al is de dreiging van de Sovjetunie is sterk afgenomen, zij moet nog altijd worden beschouwd als een veiligheidsrisico.
2.

De Sovjetunie dient nadrukkelijk betrokken te blijven bij
de veiligheidspolitieke ontwikkeling van Europa. Een
slechts opschuiven van de blokgrens tot de Boeg is onwenselijk.

3.

Zolang een alomvattende collectieve (Europese) veiligheidsorganisatie niet in het verschiet ligt, kan een
accoord tussen de Oosteuropese landen, de NAVO en de
Sovjetunie, waarin de twee laatste de neutraliteit en
souvereiniteit van de Oosteuropese landen garanderen een
voorlopige uitweg uit dit dilemma kunnen zijn.

Noten:
1. De meeste Westelijke landen hebben de annexatie van de
Baltische staten door de Sovjetunie in 1940 niet erkend.
Zij kunnen de Baltische onafhankelijkheidsverklaringen
van 1990 derhalve beschouwen als een herstel van de
status quo ante.
2.

Document of the Copenhagen Meeting of the Conference of
the Human Dimension of the CSCE, Copenhagen 1990, Hfdst.
IV, para 30 t/m 40; Charter of Paris for a New Europe,
Paris 1990, blz. 17.

3.

Handelingen Tweede Kamer der Staten-Generaal, vergaderjaar 1989-1990, 21-300 V, nr. 138, blz. 1-2; Handelingen
Eerste Kamer der Staten-Generaal, vergaderjaar 1989-1990,
17de vergadering 27 februari 1991, blz. 17-462.

4.

Wat betreft de Baltische staten bijvoorbeeld speelt de
positie van de centrale regering in Moskou een rol, de
stabiliteit van de regio, het mogelijke effect op andere
gebieden, etc. (red.

5.

Wat betreft de Baltische staten wordt in dit verband
gesproken over informatiekantoren en een waarnemersstatus
bij de CVSE. Gezien de bijzondere volkenrechtelijke
relatie van Nederland tot deze republieken ligt een
voortrekkersrol van Nederland binnen de Twaalf op juist
deze punten niet voor de hand.

6.

7.

Nederland heeft door zijn erkenning van de Sovjetunie in
1942 impliciet de annexatie van de Baltische staten in
1940 erkend. De Nederlandse de jure erkenning van de
Baltische staten kwam daarmee te vervallen. In de praktijk heeft Nederland na de Tweede Wereldoorlog zijn
beleid ten aanzien van de Baltische staten zo veel mogelijk afgestemd op dat van de EG- en NAVO-partners, die de
annexatie in overgrote meerderheid niet hadden erkend. Na
de Baltische onafhankelijkheidsverklaringen in 1990 heeft
Nederland, in lijn met de overige landen van de EPS, de
uitzonderingspositie van de Baltische staten erkend.
Defensienota 1992
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