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Zeer onlangs nog, in 1975, na de Conferentie
over Veiligheid en Samenwerking in Europa, kon
men zich vleien met de hoop dat de toekomstige
ontwikkeling van de verhoudingen tussen de
Europese naties volkomen duidelijk was. ln elk
geval bevatte de Slotacte van de akkoorden van
Helsinki alle noodzakelijke elementen om een ont-
wikkeling te waarborgen waarbij de vreedzame
coéxistentie consequent versterkt zou worden en
de politieke ontspanning gevolgd zou worden
door een ontspanning op militair gebied.

Krachten die belang hebben bij een andere,
tegenovergestelde koers in de ontwikkeling van
Europa verhogen echter opnieuw hun activiteit en
ondernemen de meest uiteenlopende en gecoórdi-
neerde pogingen om in wezen een regressie le
bewerkstelligen. een terugkeer naar de tijden van
de koude oorlog.

Twee wegen
ln íeite staan de volkeren van het Europese

continent voor een tweesprong: zal Europa de
weg inslaan van een voortgaande groei van de
bewapeningswedloop, een verdere toename van
de spanning en bilgevolg ondermijning van de
ontspanning, oí zal het de weg zijn van verwezen-
lijking en uitdieping van de principes van Helsinki,
d.w.z. vermindering van de bewapening, versler-
king van de veiligheid en verdere ontwikkeling van
de vreedzame coëxrstentie? De eerste weg wordt
de volkeren van Europa opgedrongen door agres-
sieve kringen in de Verenigde Staten en door de
Navo-leiding. Voorvechters van de tweede weg
zijn de Sovjet-Unie, de landen van het socialisti-
sche vriendschapsblok en brede kringen van de
,rublieke opinie in West-Europa. lrr een aantal
Westeuropese landen heeft de regering eveneens
haar voorkeur uitgesproken voor deze tweede
koers.

De Sovjet-U.nie en de overige landen van het
socialistische vriendschapsblok streven ernaar om
de militaire tegenstellingen binnen het Europese
contanent ïe verminderen en de militaire ontspan-
,ring te bevorderen. De laatste jaren hebben zij een
hele reeks voorstellen naar voren gebracht, die in
wezen een programma vormen voor versterking
van vrede en veiligheid in Europa.

Militaire ontspanning - een
noodzaak

Een hoeksteen van dit pÍogramma vormt de
vaststelling dal het absojuut noodzakelijk is de
politieke onrspanning vooÍt te zetten, verder uit te
diepen en aan te vullen met een ontspanning op
militair gebied. De Sovjet-Unie en de overige lid
slaten van het Warschaupact zijn hierbij altiid
uitgegaan (en gaan nog steeds uit) van hetgeen
vastgesteld is in de Slotacte van de akkoorden van
Helsinki, nl. dat alle deelnemers van de Europese
Conferentie zich dienen in te zelten voor vermin-
dering van de militaire tegenstellingen en bevor-
dering van de ontwapening, zodat de politieke
ontspanning in Europa verder uitgebouwd en de
veiligheid van alle stalen verhoogd kan worden.

Door een reeks historische oorzaken heeft de
ontspanning ju ist in Europa steviger dan elders
wortel geschoten. Daarom zou een voortgezette
versterking van de ontspanning de Europeanen
toestaan des te meer de vruchten ervan te plukken
en met gezamenlijke krachten vele voor het hele
continent gemeenschappelijke praktische proble-
men op te lossen HET BEHOUD. DE
ONTWIKKELING EN DE UITBHEIDING VAN DE
O NTSPAN N ING ZIJ N EE N H ISTO RISCH E

VEFOVERING VAN DE MENSHEID. DIT IS
VANDAAG DE DAG DE BELANGRIJKSTE TAAK
VOOR EEN IEDER DIE DE ZAAK VAN DE VBEDE
EN VAN DE INTERNATIONALE VEILIGHEID TER
HARTE GAAT. Van des le meer belang is dit in dë
huidige omstandigheden. nu de koers van de VS
naar toespitsing van de conÍronlatie, opvoering
van de bewapeningswedloop en ondermijning
van al hetgeen door het begrip ontspanning vere-
nigd wordt, zich in Europa - evenals in andere
delen van de wereid met toenemende scherpte
doet §elden

Langs welke lijnen verlopen dan de inspannin-
gen van de Sovjet-Unie en de overige socialisti-
sche landen om uiteindelijk militaire ontspanning
in Europa te verzekeren?

Nucleaire pariteit
Allereerst is het zaak de nucleaire bewapening

in Europa aan banden te leggen en te verminde-
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ren Dit : i/an des te nreer oelan€, onldat , je
praktiscf ,,)or: rreid.ngen voor stationering ,rr

een reeks .rropese Navo-landen van de nieuwe
Amerikaar.. !vapens .roor Ce middeilange af -

stand, Pers, rrg-2 en kruisral<etten. reeris in volle
gang zijrr.

Dit is i, ',i.rard een verre van eenvouolrJ vraag-
.'Jk, nra.i 'enl onverwrjlrr een oplossing voor
gevonden te ',vorden, vvant jrist Europa is ai twee
keer ,:ie .-r.' .; './an een wereldooriog geweest, en
op lit oc;er.r r. rs het wellicht het gebied waar lret
grootste aa,ii:11 van de meest gevaarlijke soorten
wapens oe( ancentreerci is, Ílet rame nucleaire
Hier is het :,k dat de lwee machtigste n-rilitai:
po Irt reke en rechtstreeks tegenover elkaar
staan. HL t , :, ',OLKOMEN DUIDELIJK DAT EEN
\UCLEAIÍi: ]ORLOG, ALS HIJ EENMAAI. II.]

EUROP/i']TVLAMD Ii. ONVERMIJDELI.J(
i]iI'I NEN L.I KCHTSTE KEIiEN ÉÉIJ
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het strategische potentieel aan van de
kernwapens die de VS op het
Amerikaanse continent opgesteld
hebben. Hierbij komt het Engelse po-
tentieel, dat 64 ballistische raketten
en 55 bomnrenwerpers omvat.
Frankrijk heeft de beschikking over
144 eenheden (98 raketterr ?n 46
bommenwerpers).

Op dat zelfde tijdstip beschikte de
Sovjet-Unie over 975 eenheden'van
overeen komsti ge wapensysteriren.

Wat het Westen verzwiigt
HET WESÏEN JAAGi HET PUBLI!K IN

:'IROPA SCHRI'. AAN VI ET Dt rt-SSISCI-:

qoed :ls.'r' :r'.^,/apend staat Íegenover een 'nras

sale conc:, r,rire" van ?ussische .akeïttr vocf
riddella, tr,.rlstand r..1et de werkeiilkheid itebbe'r
leze verz:,'rsel': :Iets gemeer.

Als nrer': . r ,ret wapenarsenaal voor de nrrddel-
lange afs: ,',: iit: ::elanclitjkste nucleaire wapen-
systemen ,.Kelter, 3n oommerrweroers) !an aie

Navo [ar lei iekent rira varraf het ierritc un van
Ce Westeui .pese landerr en rle aarr Eirrol;;.qreir-
zende te. 1, ,lle'"vateien obiecten op )i I rr(rncl
gebier'r
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de logica rran de 1..:, iioorloq op z,ci-r
,riiiri .,an <1e moderne wapensystemen.

'rt ' onderneemt men 'r' :tet Westen
rr'.e :;rwijzerr,lat'./Vest-EuroDa zo

LrSSR), BESTAA'| [R OP r) -
i EL!ROPA EEN ONGÉVEER
N BEWAFENiNG TI,,]:JSEi\. D!:

USSR ktrnren be,,ikei-. ci.',v

een bereri ,ildrus) van 1000 km oÍ'neer, en ile
overeenk(''qe iiussiscirewapensys[err]el, ret
een;ri- -rlci.r.r i'.',f k jl : in net EurOpeSe,:leei ,,al cle
i.lSSR gesi,rr,oneerc zijn iuitgezonclerd .,teraaro
de nteri., ieriiaie strategische \/apeÍlS vdt (je

..iAVO Lil tJSSR,
Flnclin 1982 hadden de Navo-landen

in :rrr r;pa 986 zulke eenheden tot hun
bes,:irikkinq, waarvan de VS er ruinr
:2A /oor hur) rekening namen (de
vliel i, igt\,,pes F-lll. FB-lllA, F-4, F-16,
vliel:, I . iggn aan boord van vliegdek-
sr:ire;:t.r' i:r de Europa omspoelende
zeee,r en oceanen). Uit rnilitair ge-
zruhtspunt,rullen al deze middelen die
voo''r rtqeschoven zijn in de richtingl
va li-, greÍtze,-'t van de USSR teitelijk
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MIDDELLANGE AFSTANDRAKETTEN, MAAR
TEGELIJKERTIJD VERZWIJGT MEN BEWUST
DE KERNWAPENS DIE DE AMERIKANEN OP
VOORUITGESCHOVEN POSTEN GESTATIO-
NEERD HEBBEN EN BETREKT DE ENGELSE EN
FRANSE NUCLEAIRE ONDERZEEÉRS NIET IN
ZIJN BEREKENINGEN, MEN PROBEERT DE
KRACHTEN VAN DE PARTIJEN UITSLUITEND
TE VERGELIJKEN AAN DE HAND VAN DE OP
HET VASTELAND G ESTATIO N EE B DE
RAKETÏEN, WAARDOOR MEN DEZE LOSRUKT
U IT H ET VER BAN D VAN H Eï TOTALE
NUCLEAIRE POTENTIEEL.

INDIEN IN EUROPA AANVULLEND 572
NIEUWE AMERIKAANSE KERNRAKETTEN
OPGESTELD WORDEN, ZOALS GEPLAND IS IN
VERBAND MET HET BERUCHTE NAVO-
BESLUIT UIT 1979, ZAL DE NAVO OVEB
ANDERHALF MAAL ZOVEEL OVERBREN-
GINGSMIDDELEN BESCHIKKEN ALS DE
SOVJET-UNIE EN HET OVERWICHT AAN
KEHNLADINGEN ZAL ONGEVEER HET
DUBBELE BEDRAGEN.

ln zo'n geval zou het bestaande ongevere even-
wicht ernstig verstoord worden en een serieuze
bedreiging ontstaan voor de veiligheid van de
USSR en haar bondgenoten, aangezien men dan
niet meer te maken zou hebben met een eenvoudi-
ge kwantitatieve uitbreiding, maar met een kwali
tatieve verandering van de strategische situatie in
haar geheel ten gunste van de Navo-landen.

Zoals maarschalk D. F. OESTINOV, DE
MINISTER VAN DEFENSIE VAN DE USSR,
OPMERKTE, ZIJN DE VEBKLARINGEN VAN
OFFICIÉLE WOORDVOERDERS VAN DE
REGERING IN WASHINGTON, ALS ZOUDEN DE
NIEUWE AMERIKAANSE RAKETTEN BEDOELD
ZIJN als tegenwichr voor de Russische SS-20
raketten en DIENEN fER BESCHERMING VAN
WEST-EUBOPA, HOOGST MISLEIDEND. "DC
veiligheid van de Westeuropese landen ZAL
DOOR PLAATSING VAN NIEUWE
AMERIKAANSE RAKETTEN niet verhoogd wor-
den," benadrukte de minister. "lntegendeel, DE
NUCLEAIRE DREIGING VOOB EUROPA ZAL
TOENEMEN, DE AMERIKAANSE RAKETTEN met
hun bereik van 2500 km ZIJN WAPENS MET EEN,,FIRST STRIKE'' CAPACITEIï EN BEREKEND
OP HET VOEREN VAN EEN NUCLEAIRE
OORLOG IN EUROPA,''
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Russische voorstellen
Tijdens de Russisch -Amerikaanse onderhan -

delingen over beperking en vermindering van
kernbewapening in Europa heeÍt de SOVJ ET-
UNIE ZICH BEREID VERKLAARD OM
AFSPRAKEN TE MAKEN OVEB EEN VOLLEDIG
AFZIEN DOOB BEIDE PARTIJEN VAN ALLE
SOOBTEN WAPENS VOOR DE MIDDELLANGE
AFSÏAND DIE IN STAAT ZIJN OM OBJECTEN
IN EUROPA TE TREFFEN. ZIJ IS BEREID NOG
VERDER TE GAAN EN AFSPRAKEN TE MAKEN
OM EUROPA GEHEEL TE BEVRIJDEN VAN
ALLE SOORTEN KEBNWAPENS, ZOWEL DIE
VOOR DE MIDDELLANGE AFSTAND ALS DIE
VAN TACTISCH BEREIK, INDIEN HET WESTEN
VOORALSNOG NIET BEREID IS TOT RADICALE
BESLISSINGEN, WIL DE USSR OOK WEL
INSTEMMEN MEI EEN GELEIDELIJKE. MAAR
DESALNIETTEMIN TASTBARE WEDERZIJDSE
VERMINDERING VAN HET AANTAL NU.
CLEAIRE WAPENS VOOR DE MIDDEL-
LANGE AFSTAND.

De Algemeen Secretaris van het Centraal
Comité van de CPSU, Joeri Andropov, verklaarde
op 21 december 1982: "Wij zijn met name bereid
overeen te komen dat de Sovjet-Unie in Europa
slechts zoveel Íaketten handhaaÍt als Engeland en
Frankrijk tot hun beschikking hebben. en niet één
exemplaar meer. Dit betekent dat de Sovjet-Unie
haar arsenaal met honderden raketten zou vermin-
deren, waaronder tientallen van de meest geavan-
ceerde raketten, van het type dat in het Westen
SS-20 genoemd wordt. Voor zover het gaat over
de raketten voor middellange afstand, zou dit met
betrekking tot de USSR en de VS een werkelijk
eerlijke "nul-variant" zijn, En als het aantal
Engelse en Franse raketten in de toekomst zou
afnemen, zou ook het aantal Sovjet-raketten naar
evenredigheid verminderen."

De Sovjet-Unie heeft in Genève voorstellen in-
gediend die voorzien in het creèren van een brede
zone in Europa waarbinnen de kernbewapening
verminderd en aan banden gelegd wordt en die
zich uitstrekt van de Noordelijke lJszee tot AÍrika
en van het midden van de AÍlantische Oceaan tot
aan de bergketen van de Oeral. Men stelt voor dat
de USSR en de Navo binnen deze zone hun
nucleaire bewapening voor de middellange aÍ-
stand (met een bereik van 1000 km en meer,
uitgezonderd echter intercontinentale wapens)
zodanig terugbrengen dal vijf jaar na de overeen-
komst aan beide zijden niet meer dan 300 eenhe-
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den vart dit type bewapening resteren. De vermin-
dering zou zich moeten uitstrekken over alle nu-
cleaire wapensystemen voor de middellange af-
stand, zowel raketten als vliegtuigen. Binnen deze
zone zou het verboden zijn nieuwe types kernbe-
wapening op te stellen, waaronder uiteraard ook
de nieuwe Amerikaanse raketten vallen, zowel
Pershing -2 als kruisraketten.

DE RUSSISCHE VOORSTELLEN HOUDEN
GEEN ENKELE VERPLICHTING IN VOOR
DERDE LANDEN. MAAR BIJ DIT TOTALE
AANTAL VAN 3OO EENHEDEN BEWAPENING
VOOR DE MIDDELLANGE AFSTAND DIENT
MEN NAAST DE AMERIKAANSE RAKETTEN EN
VLIEGTUIGEN OOK DIE VAN ENGELAND EN
FRANKRIJK ÏE BETBEKKEN. DE SOVJET-UNIE
KAN NIET HET FEIT NEGEREN DAT DEZE
WAPENS DEEL UITMAKEN VAN HET NU-
CLEAIRE ARSENAAL VOOR DE MIDDELLANGE
AFSTAND VAN HET NAVO-BONDGE-
NOOTSCHAP. ZE ZIJN IMMERS GERICHT
TEGEN DE USSR EN HAAR BONDGENOTEN.

De Sovjet-voorstellen hebben ook de verwe-
zenlijking op het oog van begeleidende màatrege-
len in Europa ter beperking van kernwapens met
een bereik van minder dan 1000 km. Zulke beper-
kingen van tal van wapensystemen zouden onge-
twijfeld in het belang van alle Europese staten zijn.

OM DE KANS OP SLAGEN VAN DE
ONDERHANDELINGEN TE VERGROTEN, HEEFT
DE SOVJET-UNIE VAN HAAR KANT HET
EENZIJDIGE BESLUIT GENOMEN DE
STATIONERING VAN MIDDELLANGE
AFSTANDRAKETTEN IN HET EUROPESE DEEL
VAN DE USSR STOP TE ZETTEN. MEER NOG,
MEN IS ZELFS AL BEZIG HET AANTAL VAN
DEZE RAKETTEN TE REDUCEREN. TEVENS
WERD VAN RUSSISCHE ZIJDE VERKLAARD
DAT GEEN ENKELE MIDDELLANGE
AFSTAN DRAKET EXTRA G ESTATION EER D ZOU
WORDEN OP PLAATSÉN WAAR DE LANDEN
VAN WEST-EUROPA ZICH BINNEN ZIJN
BEREIK ZOUDEN BEVINDEN.

De "interim-variant" van
Reagan - een
propagandistische
manoeuvre

Helaas manen de tot nog toe gevoerde bespre-
kingen tot een zekere terughoudendheid, gezien
de duidelijke onwil van Amerikaanse zijde om een
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basis te zoeken voor een overeenkomst die voor
alle partijen aanvaardbaar is.

Lange tijd bleef men in de VS vasthouden aan de
"nul-optie" die president Reagan in november
1 981 naarvoren gebracht had. Nu heeft een nieuwe
variant van de "nul-optie" haar intrede gedaan, de
zogenaamde "interim-variant", die op 3O maart
1983 door de Amerikaanse president
geïntroduceerd werd. Dit voorstel is om een hele
reeks redenen onaanvaardbaar voor de USSR.
Evenals de "nul-variant" houdt het geen rekening
met de Engelse en Franse nucleaire wapesystemen
voor de middellange aÍstand, waaronder 162 raket-
ten, en laat vele honderden in West-Europa en op
vliegdekschepen gestationeerde Amerikaanse
vliegtuigen die in staat zijn kerwapens de vervoe-
ren, buiten beschouwing. Tenslotte voorziet deze
"variant" erin dat de Sovjet.Unie ook in het
Aziatische deel van de USSR haar raketten voor de
middellange aÍstand zou ontmantelen, hoewel deze
geen enkóle betrekking op Europa hebben. ln
werkelijkheid zijn beide voorstellen - zowel de
"nul-variant" alsde "interim-variant" 

- niet meer
dan opzienbarende propagandistische clichés, die
noch het streven bevatten om tot een overeenkomst
te komen, noch de wens om de vrede te
consolideren.

Het is op deze manier overduidelijk dat het
,,PLAN BEAGAN'" DAÏ VOLKOMEN IN STRIJD
IS MET HET PRINCIPE VAN GELIJKHEID EN
GELIJKE VEILIGHEID, SLECHTS ÉÉN DOEL
VERVOLGT. NL. HET HUIDIGE MILITAIRE
EVENWICHT IN EUROPA EVENALS ELDERS IN
DE WERELD TE VERSTOREN TEN NADELE VAN
DE VEILIGHEID VAN DE USSR EN HAAR
BONDGENOTEN.

De onderhandelingen in
Wenen op een kruispunt

EEN TWEEDE ELEMENT VAN HET
PROGRAMMA VOOR VERSTERKING VAN
VREDE EN VEILIGHEID IN EUROPA IS DE
VERMINDERING VAN DE GETALSTERKTE VAN
STRIJDKRACHTEN EN CONVENTIONELE
WAPENSYSTEMEN. Wat betreft Europa, en in het
bijzonder Centraal-Europa, wordt deze problema-
tiek besproken bij de onderhandelingen in Wenen
over wederzijdse vermindering van troepen en
bewapening in Centraal-Europa, die al in 1973
begonnen zijn.

De Sovjet-Unie en de socialistische landen heb-
ben steeds grote betekenis toegekend aan de ont-
moeting in Wenen en doen dat Óok nu nog, want



het gaat hier om Centraal-Europa, het gebiec met
de hoogste en gevaarlijkste concentratie van lroe-
ilen en wapens, waar de twee machtigste militair-
politieke groeperingen in de wereld op de meest
directe maníer oog in oog met elkaar staan.

ln hun pogingen om wegen en middelen te
vinden ter vermindering van troepen en bewape-
ning zijn de socialistische staren die deelnemen
aan de onderhandelingen in Wenen het Westen
voortdurend tegemoet gekomen en hebben in to-
taal ruim 20 voorstellen ingediend, die gezorgd
hebben voor een toenadering tussen de beide
partijen wat betreÍt een breed scala aan vragen.
Met name werd wederzijds begrip en een aanzien
lijke toenadering tussen de partijen bereikt mer
betrekking tot de volgende elementen: door mid-
del van troepenverminderingen in twee etappes
zou de getalsterkte aan de zijde van de Navo en

. het Warschaupact in Centraal. Europa terugge-
bracht worden tot geiijke collectieve niveaus van
900.000 man aan beide kanten. waaronder niet
meer dan 700.000 man landstrijdkrachlen, gedu-
rende de eerste etappe zou alleen de landmacht
van de USSR en de VS ingekrompen worden;
gedurende de periode tussen de beide etappes zou
de getalsterkte van de landstrijdkrachten van de
USSR en de VS die na de eerste verminderingl
bereikt was, bevroren worden; de Russische en
Amerikaanse troepen zouden binnen een jaar te-
ruggetrokken worden uit Centraat-Europa tot bin-
nen de eigen nationale grenzen; de geldigheids-
duur van deze overeenkomst zou 3 jaar bedragen.
Van beslissende invloed waren hierbil de voorstel-
len die de socialistische landen in de jaren 1978-
1982 indrenden en waarin vele wezenlijke aspec-
ten verdisconteerd waren van het standpunt dat
het Westen inneemt.

Op 1 8 februari 1 982 presenteerden de socialisti-
sche staten een breed uitgewerkt ontweÍp voor
een "Overeenkomst over de wederzijdse vermin-
dering van troepen en bewapening en de hiermee
verbonden maatregelen in Centraal-Europa gedu-
rende de eerste etappe", waarin rekening gehou-
den werd met de toenadering die in een hele reeks
vragen tussen de deelnemers van de onderhande-
lingen bereikt was. Dit document heeÍt het karak-
ter van een compromis, het houdt in vele opzich-
ten Íekening met het standpunt van het Westen en
biedt in zijn geheel een goede basis van waaruit
men kan beginnen met het pÍaktische werk aan de
tekst van de overeenkomst, Ook deze keer echter
verkozen de Navo-landen zich te onttrekken aan
een nauwkeurige besludering van de essentie in
de voorstellen van de socialistische landen.

Het Navo-voorstel - een
stap terug

ln plaats hiervan verenigden de Navo-landen
hun vroegere voorstellen en presenteeÍden ze on-
der toevoeging van enkele nieuwe elementen op 8
juli 1982 bij wijze van een ontwerp vooÍ een
"Verdrag over wederzijdse troepenvermindering
en de hiermee verbonden maatregelen in Centraal-
Europa".

ln de Navo-landen, met name in de VS, ging her
indienen van dit document gepaard met een luid-
ruchtige propagandacampagne met het doel dit
als een "belangrijk initiatief" te píesenreren, dal
zogenaamd in staat was de onderhandelingen
gunstig te beinvloeden en het bereiken van een
overeenkomsl te bespoedigen. De Amerikaanse
president, Ronald Fleagan, maakte overigens reeds
lang voor zij openbaar werden reclame voor deze
voorsïellen als "een nieuw wezenlijk initiatieÍ van
het Westen", als "een middel om in Wenen na
negen jaar vruchteloos onderhandelen tot eq,n
overeenkomst te komen''

ln de eerste plaats dient opgemerkt te worden
dat dit ontwerp -veÍdrag niets nieuws bevat
dat zou kunnen helpen de zgn. "cijÍerbaniè-
re" te overwinnen, die de westerse deelnemers
kunstmatrg gecreërd hebben en waaraan zij reeds
zes jaar lang vasthouden: een uiteenlopen van de
oÍÍiciéle gegevens over de Íeitelijke getalsterkte
van de strijdkrachten van de Warschaupact-staten
in Centraal-Europa en de verhoogde Navo-
schattingen van deze getalsterkte. Evenals vroeger
is een vooraÍgaande overeenstemming in het cij-
Íermateriaal ook nu nog een noodzakelijke voor-
waarde om tot een akkoord over troepenvermin-
dering te komen. Hoewel het Wesren blijÍt volhar-
den in zijn bewering dat de socialistische Ianden
in het centrum van het Europese continent over
een "aanzienlijk" overwicht (ter grootte van
180,000 man) op de Navo beschikken war berrefr
de getalsterkte van de strijdkrachten, heeÍt het zijn
verhoogde schattingen nog steeds niet weten te
Íunderen. lntussen heeÍt een tweede uitwisseling
van ofÍicieel cijÍermateriaal tijdens de onderhande-
lingen (gebaseerd op de toestand op 1 januari
1980) bevestigd, dat in Centraal-Europa een on-
geveer evenwicht in de totale getalsterkte van
landstrijdkrachten en luchtmacht van het
Warschaupact en de Navo gehandhaafd blijÍr
(resp. 979.000 en 991 .000 man, waarvan resp,
796.700 en 792.500 in de landstrijdkrachten). De
beweringen van sommige westerse woordvoer-



ders dat de nieuwe voorstellen van het Westen
"het accent verleggen van de zuivere cijfers naar
het probleem hoe de getalsterkte aan beide zijden
tot een gelijk niveau verlaagd kan worden", mis-
leiden derhalve de internationale publieke opinie.
De Navo-landen blijven de "cijferkweslie" hante-
ren als rem bij de onderhandelingen in Wenen.

Het Navo-ontwerp reproduceert in zijn geheet
het mateloos opgeblazen "pakket" controlemaat-
regelen dat al in december 1979 door de weslerse
deelnemers voorgesteld was, waarbij de werking
van een aantal van deze maatregelen - geheel in
strijd met het mandaat dat vooÍ de onderhandelin-
gen rn Wenen overeengekomen was uitge-
breid wordt tot buiten de grenzen van Centraal-
Europa, o.a, over een aanzienlijk deel van het
Europese terrilorium van de USSR. Dit gebeurde
ondanks het feit dat de socialistische staten meer
dan eens helder en duidelijk te kennen gegeven
hebben dal zoiets onaanvaardbaar was. Het
standpunt van de Navo-landen in deze kwestie is
zodanig, dat zij het Willens en wetens onmogelijk
maken om tot afspraken over controlemaatregelen
te komen.

ln het westerse ontwerp wordt nog steeds alles
teruggebracht tot een vermindering van uitslui-
tend de manschappen van de landstrijdkrachten
van Warschaupact en Navo in Centraal-Europa.

De vraag van het verminderen van bewapening
wordt geheel buiten beschouwing gelaten, wat in
strijd is met het mandaat voor de onderhandelin-
gen in Wenen, zoals reeds in 1973 overeengeko-
men tijdens de voorbereidende consultaties. De
houding van het westerse kamp valt niet anders te
verklaren dan door de wens de vrije hand te
behouden bij de verdere uitbreiding van de wapen-
arsenalen van de Navo in Europa. Maar het zal
een ieder duidelijk zijn dat het zonder reductie van
de bewapening onmogelijk is zich serieus te wij-
den aan de taak om de militaire tegenstellingen in
het cenlrum van Europa te verminderen.

ln het Navo-ontwerp voor het verdrag is geen
poging gedaan de getalsterkte van de manschap-
pen van de luchtmacht te beperken door vaststel-
ling van een maximaal niveau. zoals eerder bij
wijze van compromis door de socialistische landen
was voorgesteld, toen bleek dat de Navo-landen
niet bereid waren tot reductie.

Een stap terug doen de westerse deelnemers
aan de onderhandelingen waaÍ het gaat om het
aantal etappes waarin de reducties moeten plaats-
vinden en hun duur. Terwijl de partijen vÍoeger
ervan uitgingen dat de inkrimping van de stríjd-
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krachten aan beide ziiden in lwee etappes gereali-
seerd zou worden, stellen de Navo-landen nu na
negen jaar onderhandelen al voor de ieducties in
vier etappes te laten plaatsvinden en ze van 4-5
jaar tot 7 jaar uit te rekken.

De Amerikanen en hun Navo-bondgenoten pro-
beren het als een "belangrijke" concessie aan de
Warschaupact-landen voor te stellen. dat men aan
weslerse zijde nu ermee inslemt dat alle recht-
streekse deelnemers aan de onderhandelingen de
verplichting om hun troepen in Centraal-Europa re
verminderen in het kader van een gezamenlijk
verdrag op zich nemen. Hier is het echter op ziin
plaats eraan te herinneren dat de socialistische
landen reeds in november 1973 het idee naar
voren brachten om een gezamenlrjke overeen-
komst te sluiten. Zij stelden destijds voor dat alle
elÍ rechtstreekse deelnemers aan de onderhande-
lingen vanaÍ het allereerste begin de verplichting
op zich zouden nemen om hun strijdkrachten en
bewapening in heï kader van een gezamenlijke
overeenkomst binnen drie jaar wezenlijk .in te
krimpen, en uitsluitend bezwaren van Navo-zijde
verhinderden toen deÍinitieve afspraken hierover.
Bovendien verandert de genoemde "verschui-
ving" in het Navo-ontwerp, die vergezeld gaat van
een aantal voor de socialistische landen onaan-
vaardbare voorwaarden vooraf, niet het negatieve
karakter van de instelling van de Navo-landen ten
aanzien van de werkelijk essentiéle vraagstukken
bij de onderhandelingen in Wenen.

Zo toont een onbevooroordeelde en objectieve
analyse van dit document dat het een eenzijdig
karakter draagt en dat het aloude streven van de
Navo erin doorschemert om voor zichzel{ eenzijdi-
ge militaire voordelen in de wacht te slepen ten
koste van de legale veiligheidsbelangen van de
staten van het Warschaupact. Het feit dat de
westerse deelnemers hun vroegere voorstellen
over niet-equivalente, asymmetrische verminde-
ring van de strijdkrachten van het Warschaupact rn
de vorm van een ontwerp-verdrag gegoten
hebben, verandert hel wezen van de zaak niet.

Deze zogenaamd nieuwe voorstellen van het
Westen zijn niet alleen niet bevorderlijk voor de
vooruitgang van de onderhandelingen, maar wer-
ken zelfs vertragend. ln ziin geheel vormt het
ontwerp van de Navo-landen een aïspiegeling van
hun negatieve inste,lling bij de onderhandelingen
in Wenen, die in wezen een uitvloeisel is van de
algehele koers van het Navo-blok, gericht op veÍ-
snelde oorlogsvoorbereidingen en het veroveren
van militair overwichl op heï Warschaupact.



Hier rijst de vraag: bestaat er wel een kans op
positieve resultaten bij de onderhandelingen in
Wenen? Ja zeker, die kans bestaat. DE SOVJET-
UNIE EN DE OVERIGE SOCIALISTISCHE
LANDEN ZIJN NOG STEEDS VAN MENING DAT
BIJ DE ONDERHANDELINGEN REÉLE
RESULTATEN BEREIKT KUNNEN WORDEN.
DAARVOOR IS HET NOODZAKELIJK DAT DE
NAVO-LANDEN EINDELIJK POLITIEKE
BEREIDHEID TONEN OM TOT AFSPRAKEN TE
KOMEN, AFZIEN VAN HUN POGINGEN OM
VOOR ZICHZELF EENZIJDIGE MILITAIRE
VOORDELEN TE VERKRIJGEN EN ZICH
SERIEUS INZETTEN OM WEDERZIJDS
AANVAARDBARE OPLOSSINGEN TE VINDEN,
DIE VOOR GEEN VAN BEIDE PARTIJEN DE
VEILIGHEID IN GEVAAR BRENGEN.

ln een poging om een nieuwe impuls te geven
aan de onderhandelingen in Wenen, diende de
Sovjet-Unie op 17 februari 1983 namens de DDR,
Polen, de USSR en ïsjechoslowakije verdere be-
langrijke voorstellen in. Dezè zijn erop gericht tot
afspraken te komen over vermindering van de
strijdkrachten van de NAVO en het Warschaupact
ín., Europa tot gelijke collectieve niveaus van
900.000 man aan beide kanten, waarvan niet meer
dan 700.000 man in de landstrijdkrachten.

De Sovjet-Unie stelde ook voor dat, buiten het
kader van ee.n verdrag, zowel de Russische als de
Amerikaanse strijdkrachten op basis van een we-
derzijds voorbeeld met resp. 20.000 en 13.000
soldaten ingekrompen zouden worden, tezamen
met hun bewapening. Hierbij is de Sovjet-Unie
bereid haar strijdkrachten te reduceren aanvullend
op de 20.000 manschappen en 1000 tanks en
ander militair materieel die zij reeds eerder in een
eenzijdig initiatief uit de DDR teruggetrokken
heeÍt.

Het derde element - een
complex van maatregelen
van politieke en
verd ragstech n isch -j u rid ische
aard

Reeds op een bijeenkomst van het Politieke
Consultatieve Comité van de lidstaten van het
Warschaupact die op 25-26 november 'l 976 in
Boekarest plaatsvond, werd het idee naar voren
gebracht dat alle staten die deelgenomen hadden

aan de Europese Conferentie over Veiligheid en
Samenwerking in Helsinki de verplichting op zich
zouden nemen om "nimmer als eerste kernwapens
tegen elkaar te gebruiken, noch te land, noch ter
zee, noch in de lucht, noch in de kosmische
ruimte". lndien dat voorstel aangenomen was, zou
het gevaar dat in Europa een nucleaire oorlog zou
uitbarsten, bezworen zijn.

De Navo-landen wezen dit voorstel echter van
de hand en stelden er het kunstmatige argument
tegenover dat een belofte om niet als eerste kern-
wapens te gebruiken de kans op een oorlog met
conventionele wapens zogenaamd zou verhogen.
Er bestaat uiteraard geen enkele aanleiding tot een
dergelijke .veronderstelling, maar aangezien zij
eenmaal geuit was, breidden de socialistische lan-
den hun initiatief uit.

IN MEI 1979 TIJDENS EEN BIJEENKOMST
VAN DE MINISTERS VAN BUITENLANDSE
ZAKEN VAN DE WARSC.HAUPACT-LANDEN
KWAM HEï VOORSTEL TER TAFEL OM
TUSSEN DE STATEN DIE DEELGENOMEN
HADDEN AAN DE CONFERENTIE VAN
HELSINKI EEN VERDRAG ÏE SLUITEN OM
NOCH NUCLEAIRE, NOCH CONVENTIONELE
WAPENS OOITALS EERSTE ÏEGEN ELKAAR IN
TE ZETTEN. MEN HAD HIER EEN SOORT NIET-
AANVALSVERDRAG TUSSEN DE DEELNE-
MERS VAN DE EUBOPESE CONFERENTIE OP
HET OOG. EEN POSITIEF ANTWOORD VAN
WESTERSE ZIJDE OP DIT VOORSTEL BLEEF
ECHTER UIT.

De Sovjet-Unie en de overige lidstaten van het
Warschaupact spraken zich tijdens een bijeen-
komst van het Politieke Consultatieve Comité in
mei 1980 in Warschau tevens ervoor uit dat kern-
mogendheden nooit nucleaire wapens zouden in-
zetten tegen de Europese naties die niet over
dergelijke wapens beschikten en op wier grondge-
bied geen buitenlandse kernwapens gestationeerd
waren, onafhankelijk van het feit of die landen wel
of niet deel uitmaakten van een militair
bondgenootschap.

Op een bijeenkomst van het Politieke
Consultatieve Comité in januari 1983 wendden de
Sovjet-Unie en de overige lidstaten van het
Warschaupact zich door middel van hun hoogste
vertegenwoordigers tot de lidstaten van de Navo
met het voorstel een VERDRAG te sluiten over het
WEDERZIJDS AFZIEN VAN MILITAIR GEWELD
EN HEÏ BEHOUD VAN VREEDZAME
BEïREKKINGEN, dat zou openstaan voor alle
staten.

GROOT BELANG HECHTEN DE
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SOCIALISTISCHE STAT::N .:RAAN DAï DE
BESTAANDE MILITAIR-POr-lTlEKE GROEP:
RINGEN:N EUROPA ZICH Nl[ï \/ERDER
UlïBREiDEN Een voorstel dienaangaande werd
door hen voor het eerst in 1976 ,raar voren ge-
bracht en sindsdien herhaaldelilk bekrachtigd. Dit
r'1.:.:il voort uit de algemeen bekende principiéle
opvattrng van le socialistische landen dat Ce
Noord-Atlantische Verdragsorganisatie en de
Organisatie van het Warschaupact gelijktijdig ont-
bonden drenen te worden en dat een eerste stap
laartoe de ophe{ling van'run,nilitaire organisa-
ties (iient te zilr-r begrnnend met ::en wederzijds
staken van alle militaire activiteiten. Het is op deze
rnanier de bedoeling om in Europa een situatie te
creór'en ,lie ln de toàkomst de overgang naar een
geleidelijk overwinnen van de blokken:ltructuur zal
vergemakkelijken. ln dit voorstel schurlt ook een
onmiddellijk praktisch element: hel staai niet toe
dat het l)cstaanie evenwicli lussen de twee
nrrlitair-polrtieke groeperingen verstoord zou wor-
den doordat rieuwe leden aan het ene of het
andere blok toegevoegd worde:

De vertrouwensmaatregelen
versterken

HET VIERDE ELEMENT VAN HET
PROGRAMMA lS tenslotte het INSTELLEN VAN
MAATREGELEN TER VERSTERKING VAN HTT
WEDERZIJDS VERTROUWEN. Het doel hiervan
is dat de staten op basis van vaste aÍspraken elke
onrust wegnemen die er kan bestaan over sommi-
ge onderdelen van hun militaire activiteit.

De basis hiervoor werd gelegd door de
Europese ConÍerentie in Helsinki. Haar deelnemers
nanrerr in de Slotacte op dat ze elkaar niet minder
1an 21 dagen van tevoren wederzi.jds op de hoog-
te zouden stellen van alle militaire oefeningen van
de landstrijdkrachten waarbij in totaal meer dan
25.000 man betrokken waren. Men sprak aÍ dat
het gebied waarvoor deze kennisgeving verplicht
was het territorium zou omvatten van alle
Europese staten die aan de Conferentie deelgeno-
men hadden, waaronder het grondgebied van de
USSR voor 2over minder dan 250 kilometer van
haar westgrens gelegen. Op de Europese
ConÍerentie werd tevens vastgelegd dat de deel-
nemende staten op basis van vrilwilligheid weder-
zijds waarnemers zouden uitnodigen om de mili-
tarre oefeningen blj te wonen. Al deze vertrou-
wensmaatregelen Íunctioneren, en wel tot volle
tevredenheid, reeds gedurende ruim zeven jaar.

Doch dit zijn slechts inleidende maatregelen. Op
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de Conferentie van Helsink .r,rerci besÍoten dat
vervolgens met inachtneming van ,ie opgeJane
ervaringen de mogelijkheid onderzocht zou wor-
den om de maatregelen uit te breiden. Hiervan
uitgaande. stelden de socialistrsci,-. landen voor
aÍspraken te maken over de volgende zaken:

kennisgeving van grootschalige'rilitaile
oefeninqen binnen het in de Slotacte vastoestelde



gebied niet br1 een deelname van meer dan
2a 100, maar bij neer dan 20 000 :ran. en niet
drie weken. maar een ^raand van tevoren,

kennisgeving van elke verplaatsing van
; ndsr, rjdkrachten br,: nen letzelfde gebied,ruaarbij

rreer dan 20 000 nan tretrokken z:jn

- kennisgev,,rg van Erootschalige I uchtmacht -

oeienrngerr binnen het qeitoemde gebred;
kennrsgevi r vair grool!,a ralige mor neoeÍe-

'rgen lie plaatsvinden rrr de nabrlheid van de
territoriale wateren van andere staten .1;e aan de
ConÍerentie deelgenomen hebben;

beperkrng van de omvang van militaire oeÍe-
ningen tot een maximaal niveau van 40.000.
50.000 deelnemende manschappen

Enkele andere Europese landen hebben even-
-rars concrete voorstellen ingediend voor 'ítaatre-

gelen ter versterkinq vàn I',€t vertrouwen

§ffi
ltq&"n
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Voor de praktische bestudering van zowel deze
maatregelen, alsook andere vraagstukken betref-
fende militaire ontspanning en ontwapening in
Europa hebben de socialistische landen al in 1g7g
voorgesteld een conferentie op politiek ,riveau
bijeen te roepen met deelname van alle Europese
staten, benevens de VS en Canada. Dankzij het
consequente en volhardende optreden van de
USSR en de overige socialisrische landen heeft
het :dee om een conÍerentie te organiseren over
nrilitaire ontspanning en ontwapening in Europa
algemene erken rii ng verworven

ln november 1980 is in Madrid een ontmoetinLr
van start gegaan van de staten dre aan de
Europese Conferentie in Helsinki deelgenomen
rrebben, waarbij men zich daadwerkelijk bezigge-
houden heeÍt met het opstellen van een mandaat
voo[ een conferentie over maetregelen ter verster-
king van vertrouwen en veiligheid en over ontwa-
pening in Eu,opa

Bij de uitwerktng ervan iteeft men al vorderin
gen gemaakt. Men heeft voorlopige overeenstem_
ming bereik' )mtrent de rnleiding, de algemene
doelstellingen en opgaven van de conferentie, de
eerste etappe ervan, het mechanisme volgens het_
welk de ove:ilang van de eerste etappe van de
conÍerentie naar de volgende zal plaatsvinden, cle
voornaamste criteria voor de toekomstige maatre-
gelen ter versterking van vertrouwen en veiligheid
lcontrolemaatregelen die militair gezien essenti,:el
zi.jn en politiek bindend en vergezeld zullen gaan
van een adequate uitwerking).

OP HEï 26e CONGBES VAN DE CPSU WERD
VERKLAABD DAT DE SOVJET-UNIE BEREID IS
OM DE VERTROUWENSMAATREGELEN UIT TE
BREIDEN ÏOT HET HELE EUBOPESE DEEL VAN
DE USSR MITS DE WERKINGSZONE VAN DE
VERÏROUWENSMAATREGELEN OOK AAN
WESÏERSE ZIJDE DIENOVEREENKOMSTIG
UITGEBREID WORDT.

Uitgaande van drr principiéle standpunt, stelde
de Sovjet-dele3atre bij de ontmoering in Madrid
voor dat de werkingszone van de vertrouwens-
maatregelen heel Europa zou omvatten het
continent zowel als de eilanden met de aan-
grenzende wateren zeeèn zowel als ocea-
nen tot een overeenkomstige breedte, plus het
bijbehorende luchtruim Wat betreft de Atlantische
Oceaan gaat het hier alleen om dat gedeelte ervan
dat onmiddellijk aan Europa gíenst. En uiteraard
doet de USSR op geen enkele wijze afbreuk aan
de territonale rechten van de VS en Canada. De
gÍenzen vàn de territoriale wateren - zeeén zo_
wel als oceanen en van het luchtruim zouden
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op dezelfde conferentie geconcretiseerd kunnen
worden-

Een eenzijdige benadering
Een volkomen andere benadering van de uit-

breiding van de vertrouwensmaatregelen houden
de VS en andere Navo-landen erop na. Hun bena-
dering voorziet in een uitbreiCing van de wer-
kingszone van deze maatregelen uitsluitend ten
koste van het Europese gedeelte van de USSR, en
van een overeenkomstige urtbreicling van de zone
aan de kant van de westerse staten is Íeitelijk geen
enkele sprake, terwijl toch zeer wel bekend is dat
de oorlogsvoorbereidingen van de Navo riet al
leen op Europese bodem plaatsvinden. Bovendien
wil men zelfstandige activiteiten van marine en
luchtmacht van de afzonderlijk.r lidstaten in de aan
Europa grenzende wateren zeeén zowel als
oceanen en het daarbil behorende luchtruim
buiten de werkingssÍeer van de vertrouwensmaat-
regelen houden.

De VS en andere Navo-landen proberen een
dergelijke eenzijdige interpretatie van het vraag-
stuk te rechtvaardigen door te verklaren dat voor
de veiligheid zowel van elke lidstaat aÍzonderlijk,
als van Europa in zijn geheel alleen Je acliviteiten
van de op het vasteland gelegerde tÍoepen van
wezenlijk belang zi.jn en dat men de activiteiten
van de marine en de luchtmacht buiten beschou-
wing kan laten. Zij voeren ook als argument aan
dat de zelÍstandige activiteit van de zeemacht tot
een "strategische" categorie zou behoren en der-
halve niet behandeld kan worden in de iontext
van de veiligheid van Europa, Het is echter zeer
wel bekend dat de zeestrijdkrachten de veiligheid
van de Europese staten in gevaar kunnen brengen,
met ,-rame die van de eilandstaten. en niet alleen
van deze, Waaront meent men dan dat vlootactivi-
teiten buiten beschouwing gelaten en de ltehan
deling ervan tot een tijdstip in de verre toekomst
uitgesteld kan worden, wanneer het "eerste sta-
dium" afgesloten zal zijn dat ervan uitgaat dat tot
de werkingssfeer van de vertrouwensmaatregelen
uitsluitend de activiteiten van de op het vastelan .i

gelegerde troepen behoren?
Als men een reèel standpunt wii nnemen bij de

vaststelling van de zone waarbinnen in Europa de
vertrouwensmaatregelen werkzaam dienen te zijn.
is het absoluut noodzakelijk dat men niet aileen
uitgaat van de geografische definitie van het con
tinent Europa, zoals de Navo-landen proberen te
doen. maar van een omschri.jvirg die rekening



houdt met alle componenten die van belang zijn
voor de veiligheid van alle Europese staten zonder
uitzondering. Tot deze componenten behoren po-
litieke en strategische aspecten, waaronder ook
zulke elementen als de aanwezigheid van
Amerikaanse "rapid deployment" troepen, die
speciaal bedoeld zijn voor operatieve inzet rn

Europa, de op vooruitgeschoven posten geslatio-
neerde middelen van de VS. enzovoorts.

Al deze Íactoren werden in Helsinki betrokken
bij de vaststelling in de Slotacte van de zone
waarbinnen de vertrouwensmaatregelen werk-
zaam zouden zijn en hier was het evenwicht van
de veiligheidsbelangen Jer rleelnemende staten
zorgvuldig uitgebalanceerd en was nauwgezel Íe-
kening gehouden met de biizonderheden van hun
geograÍische liggin,: en hun militaire en politieke
posttie.

DE BEREIDHEID VAN DE USSR OM DE
WERKINGSZONE VAN DE VERTROUWENS.
MAATREGELEN UIT TE BREIDEN TOT HEEL
HET EUROPESE DEEL VAN HAAR
GRONDGEBIED, DWZ HET GEBIED
WAARBiNNEN D EZE MAATR EG ELEN
WERKZAAM ZIJN ÏE VERBREDEN TOT 2OOO-
25OO KM DIEP IN HAAR -ERRITORIUM, DOET
HET VRAAGSTUK BETREFFENDE GELI.IKE
VEILIGHEIDSBELANGEN VAN ALLË STATEN
DIE AAN DE EUROPESE CONFERENTIE
DEELGENOMEN HEBBEN,'N EEN NIEUW
DAGLICHT VERSCHIJNEN BIJ VERGELIJKING
MET DE SLOTACT' VAN HELSINKI. DEZE
BEREIDHEID KAN ALLEEN DAN IN DE DAAD
OMGEZET WORDEN ALS A LLE
DEELNEMENDE STATEN GEL]JKWAARDIGi.
VERPLICHTINGEN OP ZICF NEMEN WAAR
HET GAAT OM DE VEILIGHEID IN EUROPA,
ALS GEEN INBREUK GEMAAKT WORDT OP
HET PRINCIsE DAÏ DE VEILIGH:ID VAN GEEN
ENKELE STAAÏ IN GEVAAR GEBRACHT MAG
WORDEN, ALS REKENING GEHOUDEN
WORDT MET ALLE ELEMENTÉN VAN HET
MILITAIRE EVENWICHT IN EUROPA

De veiligheid versterken
Tijdens een bijeenkomst van de ministers van

buitenlandse zaken van de Warschaupact-landen
die in oktober 1982 in Moskou plaatsvond. werd
benadrukt hoe buitengewoon waardevol het zou
ziin, als op de ontmoeting in Madrid het besluit
genomen werd om in het kader van een

algemeen-Europees proces een conÍerentie te be-

leggen over maatregelen ter versterking van het
vertrouwen en de veiligheid en over ontwapening
in Europa en als er overeenstemming bereikt werd
over het mandaat van deze conferentie. Een der-
gelijk besluit, dat de uitwerking van concrete
maatregelen op dit gebied zou bevorderen, zou
een wezenlijke bi.jdrage leveren aan de ontwikke-
ling van ontspanning en de versterkrng van de
veiligheid op het Europese continent.

De socialistische Ianden hebben verklaard dat
het ontwerp voor een samenvattend document Cat
.:p 16 december 1981 door de neutrale en onge-
bonden landen ingediend is, een basis levert voor
een succesvolle afsluiting van de ontmoeting en
dat hi:rvoor van alle deelnemers nu de politieke
wil verlangd wordt. Van hun kant herhaalden ze

met nadruk hun bereidheid de vragen waarover tot
nu toe nog geen overeenstemming bereik' ,.vas, in
het kader van het genoemde ontwerp constructief
te benaderen en bij te dragen tot de oplossinll
eíva n.

DE VERWEZENLIJKING VAN EEN
PROGRAMMA VOOR VERSTERKING VAN
VREDE :N VEII-IGHEID IN EUROPA ZOU NOCH
VOOR DE SOVJET.UNIE, NOCH VOOR ENIG
ANDER SOCIALISTISCH,-AND EENZIJDIGE
VOOFDELEN OPLEVEREN, ALLE LANDEN VAN
HET ÉUROPESE CONTINENT ZOUDEN BAAT
HEBBEN BI.] DE REALISATIE VAN ZO'N
PROGRAMMA

Juist een dergelr;ke benadering is in ove'e'et.r
stemmrn. rnet de beslaande realiteit, rrl dat de
VEILIG!:ID VAN EUROPA ONDEELBAAR IS,
Eigenlijk rs dit precies het rdee dat ten gron,Jslag
'rg aan de rlocumentetr van de Helsinki-
conferentie DE SOVJET-UNIE EN DE OVERIGE
SO CIALISTISC H E LAN D EN ZIJ N VASTB E.

SLOTEN OM DIT IDEE WERKELIJKHEID TE

-ATEN WORDEN :N H;, lN ZIJN GEHEEL iN
DE DAAD OM TE ZETTEN,




