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AFWENDING VAN
DE DREIGING VAN
EEN
KERNOORLOG EN
TER UG B R ENG EN
VAN H ET
KERNWAPEN.
ARSENAAL

De onrustbarende ontwikkeling van gebeurte-
nissen in de wereld van vandaag màakt het
absoluut noodzakelijk dat er acuuf maatregelen
worden genomen ter afwending van een kern-
oorlog, die catastrofale gevolgen voor de mens-
heid zou hebben. Deze gedaChten vormden de
leidraadvoor het optredenvan de Sovjet-Unie op
de 3óe zitting van de Algemene Vergadering van
de Verenigde Naties in 198 I . waarbij zij voorstel-
de een declaratie ter afwending van èen kernramp
aan te nemen. In de aangenomen declaratie werd
gesteld, dat het als eerste gebruiken van kernwa-
pens moesÍ worden beschouwd als een ernsÍige
misdaad jegens de mensheid. Tegelijkertrjd wer-
den alle doctrines die een dergelijk gebruik
toelieten veroordeeld als zijnde in tègenspraak
met de wetten van de menselijke moiaalèn de
hoge idealen van de Verenigde Naties.

Tijdens de Íweede bijzondere zitting van de
Algemene Vergadering van de Yll in juni 1982
over ontwapening nam de Soujet-Unie een stap
van uniek belang: zij nam eenzijdig de verplich-
ting op zich niet als eerste kernwapens te zullen
gebruiken. Als andere kernmachien het voor-
beeld van de Sovjet-Unie volgen, zal de kans op



een kernoorlog in feite tot nul worden geredu-
ceerd en zal de militaire en politieke toestand in
de wereld een radicale keer ten goede nemen.

De Sovjet-Unie wijst eveneens met klem op de
noodzaak voor alle staten de verplichting op
zich te nemen er te allen tijde van af te zien in
relatie tot elkaar geweld te gebruiken of met
geweld te dreigen. In dit verband is de Sou.jet-
Unie voorstander van het sluiten yan een wereld-
omvattend verdrag dat het gebruiken van geweld
in internationale betrekkingen moet uitsluiten.
En voorstel hiertoe heeft zij in 1976 ter bestude-
ring ingediend bij de Vl'|.

In haar streven om met behulp van alle
mogelijke maatregelen te voorkomen dat er ooit
een kernoorlog komt, heeft de Sovjet-Unie op
de3TezitÍingvan de Algemene Vergadering van
de VN in 1982 bij wijze van eerste stap in deze
richting het volgende voorstel gedaan: a1le kern-
machten stoppen (bevriezen) gelijktïdig de pro-
ductie en ontwikkeling van kernwapenvoorra-
den en -transportmiddelen en tevens de produc-
tie van het voor de vervaardiging van de ver-
schillende kernwapentypes benodigde
splijtingsmateriaal.

De Sovjet-Unie strijdt vasthoudend en conse-
quent voor vernietiging van het kernwapenarse-
naal en wil hiermee bereiken, dat kernenergie
enkel nog zal dienen voor het welzijn van de
mensen en dat de tragedies van Hiroshima en
Nagasaki de laatste in hun soort zullen zijn
geweest.

Reeds in 194ó heeft de Sovjer-Unie bij de VN-
commissie voor kernenergie een plan ingediend
voor een internationale conventie betreffende de
verplichting yoor alle staten geen kernwapens te
gebruiken, de productie en opslag ervan te verbie-
den en in een tijdsbestek van drie maanden alle
voorraden te vernietigen Dit voorstel schept de
mogelijkheid tot een relatief eenvoudige oplos-
sing van het probleem, hoe de kernwapens in het
vroegste stadium van hun.ontwikkeling uit te
sluiten uit de wapenarsenalen van de betrokken
staten.

Vanafhaar allereerste voorstel tot verbod op
kernwapens, gedurende de gehele daaropvol-
gende periode en tot op de dag van vandaag
houdt de Sovjet-Unie onveranderlijk vast aan
de noodzaak te komen tot een acute oplossing
van het probleem der kernbewapening.

In 1978, tijdens de eerste bijzondere zitting van
de Algemene Vergadering van de VN over ontwa-
pening, ontplooide de Soujet-Unie een yeelomvat-
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tend initiatiefvoor beëindiging van de kernwapen-
wedloop en yoor ontwapening op kernwapenge-
bied. Zij stelde voor te komen tot internationale
afspraken oyer het staken van de productie van
alle soorten kernwapens en over het geleidelijk
aJbouwen van de voorraden Íot aan volledige
liquidatie toe.

h 1979 bracht de delegatie van de Sovjet-
Unie in de Ontwapeningscommissie concrete
voorstellen naar voren voor de voorwaarden,
waaronder te onderhandelen over ontwapening
op kernwapengebied, voor de samenstelling der
deelnemers aan de onderhandelingen en voor
een agenda van te bespreken problemen.

Op de tweede bijzondere zitting van de
Algemene Vergadering van de VN over ontwa-
pening sprak de Sovjet-Unie zich uit voor
uitwerking, acceptatie en stapgewijze verwezen-
lijking van het programma voor ontwapening
op kernwapengebied. De Sovjet-Unie verklaar-
de zich bereid te overwegen om stopzetting van
de productie van splijtstof voor kernwapens tot
één van de eerste programmapunten te maken.
Met haar optreden, dat tot doel had te bewerk-
stelligen dat de beperking en vermindering van
de kernbewapening alle kernwapens zou omvat-
ten, met op de eerste plaats strategische wapens
en raketten voor de middellange afstand, zou de
Sovjet-Unie bereid zijn op wederzijdse basis
zoyer te gaan, dat reeds de eerste stap tot
vermindering van deze wapens een grote zou
zl.ln.

BEPERKING VAN
DE
STRATEGISCH E

De grootste betekenis hecht de Sovjet-Unie aan
maatregelen die gericht zijn op het tot stand
brengen van afspraken met de Verenigde Staten
over beperking en vermindering van wapens
met strategische bestemming, aangezierr deze
wapens aan beide zijdenhetzwaartepunt van de
gevechtskracht vormen.

Als resulÍaat van de onderhandelingen over
beperking van strategische wapens tussen de
Soujet-Unie en de Verenigde Staten werden in
I 9 7 2 twee belangrij ke oyer eenkoms ten onder te -
kend: het verdrag tussen de Soujet-Unie en de
Verenigde Staten tot beperking van verdediging
door middel yan anti-raketsystemen en de tiidelij-
ke overeenkomst tussen de Soujet-Unie en de
Verenigde Staten over enkele maatregelen op het
gebied van de beperking van strategische aanvals-
wapens (SALT-I).

Volgens het verdrag voor de beperking van
het anti-raketsysteem (A.R.V.), dat een perma-
nent karakter draagt, verplichten de Sovjet-
Unie en de Verenigde Staten zich erloe deze
systemen niet te stationeren op hun eigen grond-
gebied, de anti-raketsystemen beneden een be-
paald aantal te houden en de lanceerinstallaties
voor anti-raketwapens te beperken tot een afge-
sproken hoeveelheid.

Een ander document, een tijdelijke overeen-
komst, gesloten voor de periode van vijf jaar,
legde bepaalde kwantitatieve en kwalitatieve
beperkingen op met betrekking tot stationaire
lanceerinstallaties voor intercontinentale ballis-
tische raketten, lanceerinstallaties voor ballisti
sche raketten op onderzeeërs en moderne onder-
zeeërs met ballistische raketten.

Bij de uitwerking van de beide documenten
was de kwestie van de controle met succes
opgelost. Beide partijen waren het erover eens
geworden, dat de controle op naleving van de
regels van deze overeenkomst zou worden uitge-
voerd met behulp van de eigen technische
middelen van elk land.

In 1979 werd tussen de Sovjet-Unie en de
Verenigde Staten het accoord gesloten over de
beperking van strategische aanvalswapens
(SALT-2). Deze overeenkomst bepaalt, dat bei-
de partijen gelijkelijk gebonden zTjn aan een
bepaald maximum transportmiddelen voor
kernwapens en er wordt voorzien in verminde-
ring van het bestaande kernwapenarsenaal. Ter
vermindering van de dreiging die wordt ge-
vormd door een kwalitatieve bewapeningswed-
loop legt het verdrag wezenlijke beperkingen opBEWAPENING



aan modernisatie van strategische aanvalssyste-
men en aan het scheppen van nieuwe systemen.
SALT-2 vormI een acceptabele balans iussen de
wederzijdse belangen vàn de Sovjet-Unie en de
Verenigde Staten, daar het is sebaseerd oo het
principe van gelijkheid en ideítieke veiligheid.
Volledige realisatie van de te Wenen onàerte-
kende documenten zou nieuwe mogelijkheden
openen om de toename van opslagplàat§en voor
kernraketten te stoppen en'omGen eflectieve
beperking van deze raketten te waarborgen,
zowel kwantitatief als kwalitatief. De Verenlgde
Staten hebben echter een spaak in het ,iiel
gestoken, zodat het verdrag àiet van kracht is
geworden.
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De Sovjet-Unie hecht grote waarde aan de
onderhandelingen die zij momenteel met de
Verenigde Staten voert over beperking en ver-
mindering van strategische wapèns. Hèt feit op
zich dat deze besprekingen plaatsvinden is onte-
genzeggelijk positief te noemen. Maar alleen
daarmee komen we er niet. Beide partijen
moeten bereid zijn te zoeken naar oplossingen
die ook voor de andere partij aanvaardbaar zljn.
In de Sovjet-Unie is men de mening toegedaan
dat, willen de onderhandelingen tot overeen-
stem"ming leiden. het in de eerste plaars noodza-
kelijk is dat ze werkelijk beperking en vermin-
dering van de strategische wapens tot doel
hebben en daÍze niet als dekmantel dienen voor
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voortzetting van de bewapeningswedloop en
opheffing van de ontstane pariteit. Ten tweede
is het noodzakelijk dat beide partijen bij de
onderhandelingen rekening houden met elkaars
gerechtvaardigde veiligheidsbelangen en dal ze
handelen in strikte overeenstemming met het
principe van gelijkheid en identieke veiligheid.
En tenslotte moet al wat vroeger op dit gebied
aan positiefs is bereikt behouden blijven.
Bovendien heeft de Sovjet-Unie voorgesteld het
aantal kernwapens met strategische bestem-
ming bij het begin van de onderhandelingen te
bevriezen en om hun modernisatie zo veel
mogelijk te beperken. Ookwas het noodzakelijk
voor de tijd dat de onderhandelingen duurden
niets te ondernemen dat zou kunnen leiden tot
verstoring van de stabiliteit in de strategische
situatie. In concreto stelt de Sovjet-Unie voor
het totale aantal lanceerinstallaties voor inter-
continentale ballistische raketten en het aantal
onderzeeboten met faciliteiten om ballistische
raketten te lanceren etappegewijs te verminde-
ren! en tevens het aantalz\ryíre bómmenwerpers
aan beide zijden tot 1800 eenheden terug te
brengen, d.w.z. het oorspronkelijke plafond van
deze middelen, zoals dat was vastgesteld in
SALT-2, met 25/, te verlagen.

VERBOD OP
KERN PROEVEN
Naar de mening van de Sovjet-Unie is een
algeheel en algemèen verbod op het nemen van
kernproeven esn van de meest urgente opgaven
met betrekking tot beperking van de bewape-
ningswedloop. Dergelijke proeven leiden tot
kwalitatieve perfectie van kernwapens, tot het
verschijnen van nieuwe types en tenslotte tot

opvoeren van de bewapeningswedloop. Dit pro-
ces leidt tot destabilisatie van de strategische
situatie. want er verschijnen wapens van een
zodaníg kaliber, dat controle erop uit hoofde
van hun karakteristiek nauwelijks mogelijk is.

Van alle kernmachten was de Sovjet-Unie de
eerste die voorstelde een eind te maken aan
kernproeven en de eerste die in zijn ontwape-
ningsprogramma een verbod op deze proeven
opnam. Reeds in mei 1955 diende de Soviet-Unie
in de VN ter bestudering een voorstel in, volgens
hetwelk alle staten die over de atoom- en water-
stoJbom beschikten zich verplichtÍen het nemen
van kernproeven te staken.

In 1963 werd op initiatieí van de Soviet-Unie
een verdrag gesloten tot een verbod op het nemen
van kernproeven in atmosfeer, ruimte en onder
water. }Jet aanlal aangesloten landen bedraagt
thans honderdtien. Deze wapenbeheersing bete-
kende het eerste grote succes in de strijd voor



beperking van de kernbewapeningswedloop en
in zekere mate werden de mogelijihedè; ;o;;
verdere perfectie van kern-walens eraóàr
beperkt.

In 1974 werd tussen de Sovjet-Unie en de
Ver_enigde Staten een verdrag toi beperkins vàn
ondergrondse kernproeven 

" 
onderiekend.' De

Sovjet-Unie en de Verenigde Staren zagen hier_
bij af van het nemen van pioeven met zríaardere
en gevaarlijkere rypes keinwapens en buiren het
verbod vallende ondergrondse kernontoloffin_
gen werden er tot een minimum door beoerkt.
Deze overeenkomst weerspiegelde ae afsóraàÈ.
dat beide sraren mer Uètru'Íp van de' eisÉ;
technische middelen conl.role zouden rit.,Ëf"_
nen op naleving van de aanvaarde verolichtin_
gen. Het is echter de schuld van de Vèrenisde
Staten. dat dit ve,rdrag rot op heden nog nieïin
werklng rs getreden.

In 1976 sloten de Sovjet-Unie en de Verenigde

9

Staten een verdrag over ondergronclse kernproe-
ven voor vreedzame doeleinden, waarbij bepàalde
beperkingen werden vastgelegd ten aànzièn vàn
de maximale sterkte zowel va-n afzonderlijke als
van series vreedzame kernproeven. Voor inacht_
neming yan deze voorwaàrden staan sarant de
eigen tech n ische cont rolemiddelen va rielk land.
uitwisseling van informatie over geplande pióài
ven, en ook het verlenen van tódgang tót de
plaats van de proefnemingen aan veitegénwoor-
digers van de andere parlil. Helaas hóuden de
Verenigde Staten het in werking treden van dir
verdrag reeds enkele jaren op.
. Vandaag de dag vormt de kwestie van stopzet-

ting van alle kernproeven door alle staten een
belangrijk agendapunt. De Sovjet-Unie heeft een
concreet_ontwerp uitgewerkt voor een verdrag
dat deze kwestie moet regelen en dit ontwero ii
1975 ter bestudering -aangeboden aan' de
Verenigde Naries. Her-initiaiíef van de Sovjer-
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Unie werd door een overweldigende meerder-
heid der leden van de VN goedkeurend ontvan-
gen, maar de Westerse mogendheden en China
steunden dit voorstel niet. en er is toen geen
begin gemaakt met onderhandelingen over een
algemeen en algeheel verbod op het nemen van
kernproeven.

Op initiatief van de Sovjet-Unie begonnen de
Sovjet-Unie, de Verenigde Staten en Engeland
in 19'7'7 trilaterale onderhandelingen met a1s

doel de uitwerking van een verdrag tot een
algemeen en algeheel verbod op het nemen van
kernproeven. Tijdens de onderhandelingen zijn
er teneinde tot overeenstemming te komen door
de Sovjet-Unie een aantal grote concessies ge-
daan. Zo verklaarde zrj zich bijvoorbeeld bereid
tot een afspraak om niet alleen voor bepaalde
tijd het nemen van kernproeven te verbieden,
maar ook om een moratorium in te stellen op
kernontplo tïingen voor vreedzame doeleinden.
Zelfs indien in het begin maar drie van de vijf
kernmogendheden deel zouden hebben aan de
overeenkomst, dan nog was de Sovjet-Unie
bereid tot zo'n overeenkomst, als dat maar tot
gevolg had dat er een verbod op het nemen van
kernproeven van kracht werd. De onderhande-
lingen slaagden in zoverre, dat men het eens
werd over de voornaamste punten die zo'n
verdrag moest bevatten, en het leek erop, dat de
ondertekening ervan niet lang op zich zou laten
wachten. Maar een scherpe wending in de koers
van het Westen veroorzaakte een toename in de
oorlogsvoorbereidingen en tengevolge hiervan
liepen de trilaterale onderhandelingen vast. En
eind 1980 werden ze door het Westen eenzijdig
afgebroken.

Op de 37e zitting van de Al8lemene
Ver§adering van de VN in 1982 stelde de Sovjet-
Unie voor de uitwerking en ondertekening van
het verdrag tot algeheel en algemeen verbod op
het nemen van kernproeven te bespoedigen en in
de Ontwapeningscommissie terstond te begin-
nen met onderhandelen.

. Tot dat doel diende de Sovjet-Unie ter bestu-
dering van de Vergadering in de "Basispun.ten

voor àen verdrag toi algeheel en algemeen verbod
op het nemen van kernproeven". DiÍ document
houdt rekening met de mate van overeenstem-
ming die brj dé besprekingen van dit probleem
was bereikt, en ook met de opvattingen en
wensen die vele staten hadden uitgesprÓken,
waaronder die met betrekking tot de problemen
van controle.

Dit voorstel kon rekenen op ruime steun in de
VN. Overeenkomstig een resolutie, met 115
stemmen aangenomen op de 37e zitÍing van
de Algemene Vergadering van de VN, ging
het door de Sovjet-Unie voorgestelde ontwer-
pverdrag. door r.aar de Ontwapenings-
commlssle.

Om gunstiger voorwaarden te scheppen voor
de uitwerking van het verdrag stelde de Sovjet-
Unie voor, dat alle kernmachten een morato-
rium zouden instellen op enigerlei kernontplof-
fingen, inclusief die voor vreedzame doeleinden,
en 

-wel vanaf een afgesproken datum' Een
dergelijk moratorium zou van kracht moeten
zijrrtotdat het verdrag was gesloten

" 
De Sovjet-Unie is van mening, dat een radica-

le opiossiíg van het probleem, bestaande uit een
algéheel en algemeen verbod op het nemen-van
ke-rnproeven,óok door middel van enkele doel-
geriChte, tussentijdse maatregelen zou kunnen
íorden bevorderd. Zodoende is de Sovjet-Unie
te allen tijde bereid op wederzijdse basis de met
de Verenigde Staten gesloten verdragen over
beperking van ondergrondse kernproeven _en
ovèr ontploffingen voor vreedzame doeleinden
te ratificèren. Ook is de Sovjet-Unie voorstan-
der van hervatting van de trilaterale onderhan-
delineen tussen de Soviet-Unie, de Verenigde
Stateí en Engeland over verbod op alle
kernproeven.

NON-
PROLI FERATIE
VAN
KERNWAPENS



De Sovjet-Unie wijdt zich zonder aflaten en met
opperste aandacht aan de taak van het tegen-
gaan van de verspreiding van kernwapens, daar
de dreiging van een kernoorlog mateloos
zou toenemen, als nieuwe staten voor hun
oorlogvoering de beschikking kregen over
middelen ter vervaardiging en opslag van kern-
wapens.

Niet later dan in 1957 trad de Sovjet-Unie op
als initiator van het plan om tot overeenstemmiig
te komen over de non-prolferatie van kernwa-
pens. ln een memorandum over gedeeltelijke
maatregelen op gebied van de ontwapening, dat
op de 12e zitting van de Algemene Vergadering
van de VN ter bestudering werd ingediend door
de Sovjet-Unie, sprak zlj zich uit vóór verplich-
ting voor kernmachten geen atoom-en water-
stofwapens ter beschikking te stellen van andere
staten en militaire blokken.

Op basis yandeze benaderingswljzewerd door
de regering van de Soujet-Unie in 1965 een
ontwerp voor een non-proliferatieverdrag voor
kernwapens ter bestudering ingediend.

De in de herfst van 1966 begonnen onderhan-
delingen tussen de Soviet-Unie en de Verenisde
St aten leidden in I 968 iot o ndertekening va nÍet
non-proliferatieverdrag. Thans hebben zich
zo'n 120 staten bij het verdrag aangesloten.
Volgens het verdrag verplichtten de kernmo-
gendheden zich in geen geval aan wie ook
kernwapens e.d. te leveren, en de staten die niet
over kernwapens beschikten, verplichtten zich
nret over te gaan tot productie of aanschafvan
kernwapens e.d. Ter controle van de nakoming
van deze verplichtingen moeten de aan het
verdrag deelnemende kernwapenvrije staten
met het Internationale Agentschap voor
Atoomenergie (IAEA) overeeÀkomsten sluiten
aangaande garanlies. die moeten voorzien in de
instelling van controle op alle nucleaire activi-
teiten van deze landen door het Agent-
schap.

Om tegemoet te kornen aan de wensen van
vele kernwapenvrije landen en ter verdere be-
vordering van de non-proliferatie van kernwa-
pens heeft de Sovjet-Unie zich als blijk van
goede wil bereid verklaard een deel van haar
kerninstallaties die voor vreedzame doeleinden
worden geëxploiteerd onder controle te plaatsen
van het IAEA. Het gaat hier om enkele kerncen-
trales en proefreactoren.

1/2z',
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De Sovjet-Unie neemt consequent stappen
tot verdere bevordering van de non-proliferatie
van kernwapens. Deze inspanningen zijn er
vooral op gericht om te komen tot universele
aansluiting van alle staten bij het non-
proliferatieverdrag, en om alle pogingen tot
herziening of revisie van de bepalingen van het
verdrag, onder welk mom deze ook worden
ondernomen, te verijdelen.



De Sovjet-Unie werkt actief mee aan vervol-
making van de controlerende werkzaamheden
van het IAEA. Sovjet-specialisten werken voor
het Agentschap nieuwe, volmaaktere controle-
methodes uit. Teneinde de effectiviteit van het
IAEA verder te vergroten betaalt de Sovjet-
Unie jaarlijks een vrijwillige contributie, die ten
gunste komt van het budget voor uitwerking
van technische garantie-aspecten.

Tot bevordering van de non-proliferatie van
kernwapens dienen de bilaterale afspraken die
tot stand zijn gekomen tussen de Sovjet-Unie en
andere landen. Van bijzondere betekenis zijn in
dit opzicht de verklaringen van de Sovjet-Unie
en Engeland (1975) en de Sovjet-Unie en
Frankrijk (1977) over de non-proliferatie van
kernwapens.

In 1982 stelde de Sovjet-Unie voor in de agenda
van de 37e zitting van de Algemene Vergaderíng
van de VN het punt op te nemen van de "verhoging
van de inspaiiningen díe de dreiging van een

kernoorlog moeten wegnemen en die een veilige
ontwikkeling van de kernenergie moeten waar-
borgen". Het is zo, dat er in verschillende landen
een steeds groter aantal niet-militaire nucleaire
objecten verschijnt, vooral op het gebied vag de
enèrgievoorziening. Dit proces is onvermijde-
lijk, èn naarmate andere energiebronnen uitge-
put raken, zal dit proces nog verder in omvang
toenemen. Intussen is opzettelijke verwoesting
van kerncentrales, proefreactoren en andere
dergelijke werken, zelfs indien uitgevoerd met
conventionele wapens, in staat om uitstoting en
verspreiding te veroorzaken van een enorm€
hoeveelheid radioactief materiaal, met alle do-
delijke gevolgen voor de bevolking van dien.
Met andere woorden, het effect is dat van een
kernexplosie. De gevolgen van verwoesting van
een gróte kerncentrale zijn volgens specialisten
te vergelijken met de radioactieve besmetting,
verooizaàkt bij ontploffing van een kernbom
met een sterkte van één megaton.

Deze overwegíngen brachten de SovieÍ'Unie
erloe de Algemene Vergadering van de VN voor
te stellen verwoesting van burgerlijke nucleaire
ob.iecten, zelfs indien deze is uitgevoerd met
conventionele wapens, op één liin te stellen met
een aanval, uitgevoerd met kernwapens. Dat zou
betekenen daÍ zo'n aanval gelijk werd gesteld
met die handelingen, die door de VN reeds zijn
gekwalificeerd als buitengewoon ernstige mis-
drijven tegen de mensheid.

B ETER E
GARANTIES VOOR
DE VEILIGHEID
VAN
KERNWAPEN-
VRIJ E STATEN

Verdere consolidatie van de voorwaarden voor
non-proliferatie van kernwapens hangt in zeke-
re màte af van de garanties, die de staten die
vrijwillig afzien van hun productie of aanschaL
zullen ontvangen ten aanzien van het gebruik
van zulke wapens tegen deze staten.

Bij het non-proliferatieverdrag sluiten inter-
natiónale documenten aan die betrekking heb-
ben op veiligheidsgaranties voor bij-het ve.r{Ilg
aangesloten kernwapenvrije staten. In j uni I 968
kwamen de regeringen van de Sovjet-Unie. de
Verenigde Staten en Engeland in de VN-
Veilighèidsraad met speciale verklaringen.
*aarÏn het voornemen van de drie kernmogend-
heden werd bevestigd om, in hun hoedanigheid
van permanente leden van de Veiligheidsraad.
de Ràad onverwiild tot handelen aan te zetten in
die zin, dat een bij het verdrag aangesloten
kernwapenvrije staat die het slachtoffer zou
worderr van nucleaire agressie of hiermee zou
worden bedreigd, verzekerd moest zijn van
steun. Deze veiklaringen werden bekrachtigd
door een resolutie van de Veiligheidsraad.

Tegehjkertrjd gaan vele landen die geen kern-
*aoe-ns 

"hebbèn-door met hun pogingen de

kernmogendheden te bewegen zich te verplich-
ten tege"n hen geen kernwàpens te gebruiken.
Om aan deze rechtmatige verlangens tegemoet



:3 komen Ër'4 m de Sovjet-tJnie in 1978 tijdens de
.( rsÍt, 

. 
bijzondere ziiting van de Aigemene

I t'rgadering yan de VN over ontwaDenini met de
.., rklarirtg, 

_dar zij nooit kernwape'ns zaï gehrui-
-:t'n leg€fi die staten, die afzien ian prodictie en
-irtnsclraf van kernwapens èn op wier-grondgebiecl
it t,rr kernv'apens ziin sestationeerd.
Tegehlkertld vérklaarde àe Sovlet-Unie zich
t ereid op dat punt ook speciale ovèreenkomsten
:e sluiten met onverschlllig welke der kernwa_
:renr rrje staren. De Sovjet-Unie riep alle andere
\crnmachten op dit voorbeeld tè volgen en
..rereenkomstige verplichtingen op zich-te ne-
nen. Eveneens in 1978, op de 33e irttingvan de
_\.gemene.Vergadering vàn de VN. dËnde deyl\.tct-L nle een voorstel in voor het maken van
:tn' internarionale afspraak o".i uèi.i" 

-gà.uï-

::es voor de veiligheid van kernwapànvrije
s: llen.

Herfst van 1980 stelde de Sovjet-Unie in de\'\' roor dat. b1 wijze van eersie stap tot het
rtaken van een internalionale alspraak. alle
staten die over kernwapens beschikken naar
introud gelijkluidende -verklaringen 

zouden
afleggen om geen kernwapens té gebruiken
iege.n kernwapenvrije staren op wier-grondge-
9led .geen kernwapens zijn gestationeerd.
Vervolgens moesten deze ver(lariàsen dan wor-
den goedgekeurd brj gezaghebbenà besluit van
de VN-Verligheidsraad.

H ET INSTELLEN
VAN
KERNWAPEN-
VRIJE ZONES EN

l3

De Sovjet-Unie gaat ervan uit, dat het instellen
van kernwapenvrije zones in verschillende se-
bieden van de wereld bij zal dragen tot ïe
consolidatie van de voorwaarden voor non-
proliferatie en dus ook tot vermindering van de
dreiging van een kernoorlog.

Het probleem van het instellen van kernwa-
penvrije zones stamt uit de viiltiger iaren. (oen
de Sovjet-Unie en enkele anàerà socialisrische
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landen ideeën lanceerden voor zulke zones in
bepaalde gebieden van de wereld. Begin 1956
diende de Sovjet-Unie bij de VN een voorstel in
om in Centraal-Europa een zone te scheppen,
waarbinnen de bewapening beperkt en
geïnspekteerd moet worden en de plaatsing van
alle atoom- en waterstofwapens verboden. Eind
vffiiger, begin zestiger jaren deed een groot
aantal staten naar het voorbeeld van de Soujet-
Unie en.andere socialistische landen voorstellen
tot het instellen van kernwapenvrije zones in
verschillende gebieden vqn de wereld: op de
Balkan en in het Middellandse Zeegebied, in
Noord-Europa en in Afrika, in het Nabije Oosten
en in Latijns-Amerika enz.

De Sovjet-Unie is de me4ing toegedaan dat,
hoe de overeenkomst er ook uitziet, deze daad-
werkelijk een garantie moet zijn voor de over-
gang van het grondgebied van een deelnemende
staat tot volledig kernwapenvrije zone, en er
mogen geen mtven zijn die het mogelijk maken
te zondigen tegen de kernwapenvrije status van
de zones.

De Sovjet-Unie acht het noodzakelijk dat er
effectieve controle wordt ingesteld op naleving
van de verplichtingen die een staat op zich heeft
genomen volgens de overeenkomst betreffende
kernwapenvrije zones.

Met haAr principiële standpunt ten gunste
van het instellen van kernwapenvrije zones als
uitgangspunt maakte de Sovjet-Unie zich in
1978 hard voor het verdrag tot verbod op
kernwapens in Latijns-Amerika. Vooralsnog is
dit de enige internationale overeenkomst, waar-
bij concreet een geograf,rsch gebied tot kernwa-
penvrije zone werd uitgernaakt.

De Sovjet-Unie houdt actief vast aan de
gedurende de afgelopepjaren in de VN bespro-
ken voorstellen inzake het scheppen van kern-
wapenvrije zones in Afrik'a en in het Nabije
Oosten.

In juni 1981 bevestigde L. I. Brezjnev in
antwoord op vragen van een correspondent van
de Finse krant "Suomen Sosialidemokraatti",
dat de Sovjet-Unie positief stond tegenover het
voorstel om Noord-Europa tot kernwapenvrije
zone te maken. De Sovjet-Unie spràk haàr
bereidheid uit zich te verplichten geen kernwa-
pens te gebruiken tegen de landen van Noord-
Europa die deel zouden uitmaken van de kern-
wapenvrije zone, dus die zouden afzien van
productie, aanschaf en plaatsing van kernwa-
pens op hun grondgebied. Een dergelijke garan-

tie van de Sovjet-Unie kon worden geregeld
door hèt afsluiten ofwel van een multilaterale
overeenkomst waaraan ook de Sovjet-Unie deel
zou nemen, ofwel van bilaterale overeenkom-
sten met elk van de landen die deel zouden
uitmaken van de zone. De Sovjet-Unie is hier te
allen tijde toe bereid. Het spreekt vanzelf, dat
het instellen van zo'n zone vooÍ'de deelnemers
hieraan aanzienlijk aan betekenis zou winnen,
als een dergelijke garantie er ook zou komen van
de kant van de NAVO.

Zoals bekend heeft men bij discussies in
Scandinavische landen met betrekking tot het
instellen van een kernwapenvrije zone in deze
landen de gedachte uitgesproken, dat de Sovjet-
Unie een Siidrage zou leveren tot de instelling
van een der§elijkè zone, als zij bereid zou zijn tot
enkele aanvullende verplichtingen met betrek-
king tot dàt deel van haar grondgebied, d-al_aa1
de ione zou srenzen. ln dit verband heeft L. I.
Brez,inev oppiemerkt, dat de garanties om geen

kernwapens te gebruiken tegen landen die deel
uit zouden maken van een kernwapenvrije zone
de hoofdzaak vormen, en dat voor deze landen
de verplichting, die de Sovjet-Unie bereid is op
zich te nemen, het belangrijkst is. Dat wil echter
niet zeggen. dat bestudering van eventuele
maatregt-len met betrekking tot het eigen grond-
gebied van de Sovjet-Unie, grenzend aan de
kernwapenvrije zone in Noord-Europa, niet tot
de mogèlijkheden behoort. De Sovjet-Unie is
bereid 

-de2e kwestie met de belanghebbende
'landen te bespreken.

Met de kwèstie van de instelling van kernwa-
penvrije zones hangt direct samen het voorstel dat
-de 

Soíjet-Unie in 1978 heeft ingediend bij de VI\
om ge"en kernwapens te stationeren op het grond-
gebíed van die staten, die er thans nog geen op hun
grondgebied hebben.- Er àqn over de hele wereld staten die steeds
nadrukkelijker ook wijzen op de kwestie van
regionale maatregelen, gericht op militaire ont-
spànning, waarbij ze in het bijzonder stellen, dat
de mogendheden die geen deel uitmaken van de
bedoeitle zones ervan moeten afzien daar hun
strijdkrachten te vergroten en er hun militaire
bases aan te leggen. Anders gezegd: het gaat hier
om het scheppen van vredeszones.

De Sovjet-Unie steunde en steunt onveran-
derliik het streven van de kuststaten van de
IndiËche Oceaan om dit gebied tot een vredeszo-
ne te maken, waar alle buitenlandse bases
zouden moeten worden opgeheven en niemand



een bedreiging zou mogen vormen voor de
veiligheid, ona{hankelijkheid en souvereiniteit
van deze kuststaten.

In 1911-19'78 voerden de Sovjet-Unie en de
Verenigde Staten bilaterale besprekingen over
beperking en daaropvolgend vermindering van
militaire activiteiten in de Indische Oceaan.
Maar deze onderhandelingen werden door de
Amerikanen afgebroken, omdat ze duidelijk
indruisten tegen de militaristische koers van de
Verenigde Staten in dat gebied.

Een ander gebied waar de militaire spanning
af en toe het kookpunt bereikt, is het
Middeilandse Zeegebied. In het bijzonder geldt
dit voor het Nabije Oosten. Daarom acht de
Sovjet-Unie het mogelijk en noodzakelijk dit
gebied van een plaats van militaire en politieke
confrontatie te maken tot een zone van stabiele
vrede en samenwerking. Tot dat doel zou kun-
nen dienen het bereiken van internationale
overeenstemming aangaande de volgende
kwesties:

het in het Middellandse Zeegebied uitbrei-
den van vertrouwenwekkende maatregelen op
militair gebied. Deze maatregelen hebben zich
in de internationale praktrjk reeds bewezen;

- een overeen te komen vermindering van
de strijdkrachten in dat gebied;

- verwijdering van met kernwapens uitge-
ruste schepen uit de Middellandse Zee;.- het afzien van plaatsing van kernwapens
op het grondgebied van kernwapenvrije
M iddellandse Zeelardery

- verplichting voor de kernmogendheden
geen kernwapens te gebruiken tegen enig
Middellandse Zeeland dat geen stationering van
zulke wapens op zijn grondgebied toestaat.

VERBOD OP CHE-
Chemische wapens horen thuis in de klasse van
de meest gevaarlijke middelen voor massaver-
nietiging. Al jarenlang ageert de Sovjet-Unie
consequent voor verschillende internationaleMISCHE WAPENS



forums om het gevaar van chemische wapens
volledig uit te bannen.

In 1972 diende de Sovjet-Unie samen met
andere socialistische landen bii de
Ontwapening,s c ommis sie ter bes tudering een ont -
werp in voor een conventíe betreffende het verbod
op uitwerking, productie en voorraadaanleg van
chemische wapens en betreJfende hun vernieti-
glng. Volgens het ontwerp legde de conventie de
ondertekenende staten de volgende verplichtin-
gen op: zij dienden zich te onthouden van
uitwerking. productie. voorraadaanleg.
aanschaf - hoe dan ook en bewaren van
bepaalde soorten en hoeveelheden chemische
agentia voor zover deze niet bestemd waren voor
vieedzame doeleinden. Die zelfde verplichtin-
gen zouden moeten gelden voor wapens, instal-
laties en transportmiddelen die bestemd waren
voor het gebruik van chemische agentia voor
vijandige doeleinden of in gewapende conflic-
ten. Verboden chemische agentia, wapens, in-
stallaties en transportmiddelen moesten worden
vernietigd of binnen afgesproken tijd geschikt
worden gemaakt voor vreedzame doeleinden.

ht 19'76 begonnen tussen delegaties van de
Sovjet-Unie en de Verenigde Staten bilaterale
besprekingen teneinde te komen tot uitwerking
van een gezamenhjk initiatief met betrekking tot
een verbod op en vernietiging van chemische
wapens. In 1980 braken de Amerikanen de
onderhandelingen af en tot op heden zljn ze
door hun schuld niet hervat.

In 198 I richtte de Algemene Vergadering van
de VN zich op initiatielvan de Sovjet-Unie tot
alle landen met de oproep zich te onthouden van
de productie en ontwikkeling van binaire en
andere nieuwe soorten chemische wapens, en
ook van plaatsing van chemische wapens op het
grondgebied van andere landen.

Op de tweede bijzondere zitting over ontwa-
pening van de Algemene Vergadering van de
VN diende de Sovjet-Unie de "basisstatuten
voor een conventie betreJfende een verbod op
uitwerking, productie en voawaadaanleg van
chemische wapens en betreffende hun vernieti'
ging" ín.In deze statuten wordt rekening gehou-
den met de wensen van andere staten, o.a. ten
aanzien van de controle. Dit document voorziet
in strenge controle, die naast het gebruik van de
eigen technische middelen van elk land tevens
internationale procedures zou omvatten, waar-
onder controle ter plaatse.

VERBOD OP
NIEUWE
WAPENTYPES
VOOR MASSA-
VERNIETIGING

De noodzaak voor een en voor altijd paal en
perk te stellen aan het verschijnen van wapgqs
voor massavernietiging komt voort uit het feit
dat de bewapeningswedloop, die voorheen
voornamelijk èen kwantitatief karakter. droeg,
steeds meei de kant op gaat van kwalitatieve
perfectie van de wapens en van ln pnnclpe
nieuwe soorten vernietigingsmiddelen. Btj de
snelle vooruitgang van wetenschap en techniek
kunnen er reeds binnen afzienbate tijd nieuwe
soorten wapens verschijnen. die wat hun effect
betrelt misichien niet àlleen te vergelijken zijn
met kernwapens, maar die ze zelfs aanzienlijk
kunnen overtreffen.

De tendenties en perspectieven in de ontwik-
keling van het onderzoék op wetenschappelijk
en militair gebied gaven de Soviet-Unie aanlei'
díng om ii 1975 met een voorstel te komen
betie.ffende een verhod op het vervaardigen van

níeuwe soorten wapens voor massa1)ernietiging en

van nieuwe systemen van dergeliike wapens, en

om een ontwerp roor te leggen voor een toepasse-
li ik e in t er na t ional e overeenk oms t." 

Sedertdien houden de Algemene Vergadering
van de VN en de Ontwapeningscommissie zich
voortdurend bezig met bestudering van dit
probleem. De Sovjet-Unie heeft daarbij het
initiatiel in handen, diende herhaaldelijk voor-
stellen in over diverse kwesties en legde in 197'7

een herzien ontwerp voor tot een overeenkomst,



waarin rekening was gehouden met de opvattin-
gen en wensen van andere deelnemers aan de
besprekingen. De belangrijkste vernieuwing in
het aangevulde ontwerpverdrag bestond uit een
artikel dat niet alleen voorzag in een allesomvat-
tende overeenkomst betreffende het verbod op
uitwerking en productie van nieuwe wapentypes
en nieuwe wapensystemen voor massavernieti-
ging. maar ook voorzag in afzonderlijke
overeenkomsten tot verbod van concrete types
van dergelijke wapentuig.

Op de 36 zitting van de Algemene
Vergadering van de VN in 1981 werd op
voorstel van de Sovjet-Unie een beroep gedaan
op alle staten om bij wijze van eerste stap tot het
sluiten van een allesomvattende overeenkomst
te verklaren afte zullen zien van vervaardiging
van nieuwe wapentypes enwapensystemen voor
massavernietiging. met de bedoeling, dat derge-
lijke verklaringen daarna mogelijkerwijs zóu-
den worden goedgekeurd bij besluit van de
Veiligheidsraad.

Op de tweede bijzondere zitting van de
Algemene Vergadering van de VN over ontwa-
pening stelde de Sovjpt-Unie de kwestie aan de
orde van de afwijzing van gebruik van nieuwe
ontdekkingen en verworvenheden op gebied
van wetenschap en techniek voor militaire
doeleinden.

Op initiatief van de Sovjet-Unie werd uitge-
werkt en ter bestudering bij de Ontwape-
ningscommissie ingediend een gezamenlijk ont-
werp van de Sovjet-Unie en de Verenigde Staten
voor een verdrag tot een verbod op de uitwer-
king, productie, voorraadaanleg en toepassing
van radiologische wapens. Op veel punten van
het verdrag is al overeenstemming bereikt en
thans zijn alle omstandigheden aànwezig om de
zaakbinnenzeer korte tijd af te kunnen ronden.
Het sluiten van een dergelijk verdrag zou prak-
tisch gezien een belangrijke stap betekenen in de
richting van een allesomvattend verbod op
nieuwe wapentypes voor massavernietiging.

De Sovjet-Unie streeft ook vastbesloten naar
een verbod op nog een ander wapentype voor
massavernietiging, nl. de neutronènbom.

In 1978 dienden de Sovjet-Unie en andere
socialistische landen bij de Ontwapenings-
commissie een ontwerp in voor een internationale
conventie betreffende een verbod op productie,
voorraadaanleg, ontwikkeling en gebruik van
neutronenwapens.Ín 1981 werd op initiatief van
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de socialistische landen in de VN voor het eerst
een resolutie aangenomen met de oproep onver-
wijld eenbegin te maken met onderhandelingen,
teneinde te komen tot een internationale over-
eenkomst die van de neutronenbom een onwet-
tig wapen moest maken.

AFWENDING VAN
EEN
BEWAPENINGS-
WEDLOOP IN DE
RUIMTE
Als verstandig alternatief voor militaire rivali-
teit in de ruimte stelt de Sovjet-Unie voor te
komen tot vreedzame internationale samenwer-
king bij het onderzoek en de exploitatie van de
ruimte.

Een kwart eeuw geleden, na de lancering van
de eerste aardse kunstmaan in de geschiedenis
van de mensheid, stelde de Sovjet-Unie, die op
dat moment de enige "kosmische mogendheid"
ter wereld was, met uiterste vastberadenheid de
kwestie aan de orde van een verbod zonder
uitzonderingen op élk gebruik van de ruimte
voor militaire doeleinden.

Sindsdien zijn de inspanningen van de Sovjet-
Unie er consequent en nadrukkelijk op gericht
van de ruimte een arena te maken waar staten
elkaar op vreedzame wijze beconctrreren. De
Soujet-Unie heeft actief rge^egewerkt aan een
verdrag tot vaststelling van de beginselen waar-
aan staten zich hebben te houden bij onderzoek en
exploitatie van de ruimte met inbegrip van de
maan en andere hemellichamez, waarbij het
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verbod werd uitgevaardigd kernwapens en an-
dere wapentypes voor massavernietiging in een
baan om de aarde te brengen. Dit verdrag werd
in 1961 gesloten.

Op beperking van gebruik van de ruimte voor
militaire doeleinden waren ook gericht de on-
derhandelingen over anti-satellietsystemen tus-
sen de Sovjet-Unie en de Verenigde Staten in

1918-19'79,maar deze besprekingen werden van
Amerikaanse zijde bevroren.

In 1981 deed de Sotiet-Unie in de VN het
voorstel een internatíonale overeenkomst te slui-
ten betreffende het niet in de ruimte stationeren
van wapens van enigerlei type en zii díende een

ontwerpplan in voor een dienovereenkomstig
verdrag.

,,
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In de ogen van de Sovjet-Unie zijn maatregelen
ten aanzien van de kernontwapening onloima-
kelijt verbonden met stappen die moéten leiden
tot beperking en vermindering van de strijd-
krachten en van conventioneliwapens.

In 1946 stelde de SovjeÍ-Unie ali eerste in rle
VN de kwestie aan de orde van het algemeen
reguleren en verminderen van de bewapàing en
van de srrijdkrachten. In 1948 srelde de Soíier-
Unie alle permanente leden van de VN-
Veiligheidsraad voor om bij wijze van eerste
stap hun land-, zee- en luchimaèht in een iaar
trjd tot een derde rerug re brengen. tn mei i955
diende de Sovjer-Uniebr.1 de VN rer besrudering
een gedetailleerd plan in. dar er in her biizonde-r
in voorzag in de loop van I 956 de troepeàslerkre
ygq de Sovjet-Unie, de Verenigde Staten en
China te reduceren tot I à 1,5 mïtjoen man, en.
die van Engeland en Frankrijk toi OSO duizend
man.

Mídden vffiiger, begin zesriger jaren heeft cle
Sovje t - U n ie he rhaa I del ij k aa n ii e n I íj k e. een2 i id i -
ge. Íro?penverminderíngen ondernomen, allei bi1
etk_aar _genomen me! meer dan 3 mil.joen man.

In 1978 wendde de Sovjet-Unie zióh tot staten
met een groot oorlogspotentieel met de oproep
een programma onder de loep te nemen dai
ertoe moest dienen binnen een niet al te lans
trjdsbestek een reeks maarregelen te verwezenlií
kerr lot volledige sropzertiàg van de bewapË-
nrngsgroer. om zodoende de juiste voorwaarden
te scheppe.n voor een daarópvolgende wapen-
vermindering. Naast stopzetting vàn de proàuc-
tie van kernwapens en andere riapentypes voor
massavernietiging stelde de Sovjei-Uniè voor te
stoppen.met de vervaardiging van nieuwe types
convenl"ionele wapens met grote vernietieinss-
kracht en af re zien van uirbréidins van deTesórs
en o pv oe r i n g. v a n d e co n ve n t i o nel"e bew a pe n"i n g
van staten die permanent zetelden in dè VX-_
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Veiligheidsraad en ook van staten die met deze
staten een pact hadden gesloten.

Op de 35e zitting van de Algemene
Vergadering van de VN in de herfst van 1980
deed de Sovjet-Unie het voorstel aan alle staten,
met op de eerste plaats de staten met een
permanente zetel in de Veiligheidsraad en de
landen díe meÍ deze staten deel uitmaakten van
een pact, om met ingang van I januari 19Bl hun
strijdkrachten niet meer uit te breiden en de
conventionele wapenarsenalen niet verder op te
voeren, bij v,ijze valx eerste stap tot een daaropvol-
gende vermindering van de troepensterkte en van
conyentíonele wapens.

Op de tweede bijzondere zitting van de
Algemene Vergadering van de VN over ontwa-
pening in 1982 stelde de Sovjet-Unie voor tot
een afspraak te komen de strijdkrachten en de
conventionele bewapening niet verder op te
voeren. Hiermee legde zrj de basis voor toekom-
stige onderhandelingen over troepen- en
wapenreductie.

§w
VERLAGING DER
D EFENSIE-
B U DG ETTEN
Verlaging van de defensiebestedingen kan in de
praktijk werken als een sterke rem op de
bewapeningswedloop. Aan de oplossing van dit
probleem schonk en schenkt de Sovjet-Unie
onveranderlijk grote aandacht.

In de eerste jaren na de oorlog diende de
Sovjet-Unie voor verschillende internationale
forums concrete voorstellen in met betrekking
tot verlaging van de defensiebudgetten. In een
Sovjet-ontwerp voor een resolutie aangaande
"het op algemene schaal verminderen en regule-

ren van de bewapening", in 1946 ingediend op
de eerste zítting van de Algemene Vergadering
van de VN, werd benadrukt, dat het tot stand
brengen van een algemene wapenvermindering
in overeenstemming zouzijn met het belang dat
de verschillende naties hebben bij verlichting
van hun zware economische last, veroorzaakt
door buitengewoon hoge uitgaven ten behoeve
van de bewapening. Deze gedachte is de rode
draad die ook loopt door de meest recente
documenten van de Sovjet-Unie over
ontwapening.

In 1973 diende de Sovjet-Unie bij de 28e zitting
van de Algemene Vergadering van de VN ter
bestudering een voorstel in, volgens hetwelk de
staten met een permanente zetel in de VN-
Veiligheidsraad hun defensiebudget met l0 pro-
cenÍ zouden verlagen en een deel van de bespaarde
middelen zouden aanwenden voor hulp aan
ontwikkelingslanden.

De laatste jaren heeft de Sovjet-Unie in haar
streven de oplossing van het vraagstuk van
verlaging der defensiebudgetten dichterbij te
brengen haar voorstel in een concrete vorm
gegoten en zich bereid verklaard te komen tot
afspraken over verlaging van het niveau van de
defensiebestedingen, mits uitgedrukt in procen-
ten of in absolute cijfers van een eensluidende
groolheid. Bij wijze van eerste stap is voorge-
steld te beginnen met bevriezing van de
defensiebudgetten.

De Soviet-Unie en de andere staten van het
Warschàupact laten zich in hun handelingen
leiden door een gedetailleerd programma, dat
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beoogt ertoe bij te dragen de problemen als
gevolg van de verdeling van Europa in militair-
politieke blokken te overkomen. Het was in
1951, dat de Sovjet-Unie op de 6e zittingvan de
Algemene Vergadering van de VN een voorstel
indiende om lidmaatschap van het agressieve
NAVO-blok onverenigbaar te verklaren met
het lidmaatschap van de VN. Het is veelzeg-
gend, dat bil de oprichting van het
Warschaupact in 1955 de leden van deze verde-
digingsorganisatie tegelijkertijd aanboden om
de beide tegenover elkaar staande blokken in
Europa te ontbinden. In 1966 boden de leden van
lrct I|/arschaupact opnieuw aan de militaire bond-
genooÍschappen te ontbinden. In een memoran-
dum over de kwesties van het beëindigen van de
bewapeningswedloop en van ontwapening. ge-
dateerd op 28 september 1976, uitte de Sovjet-
Unie de bereidheid om bij wijze van eerste stap
naar ontbinding van de militaire blokken over
te gaan tot liquidatie van hun militaire organisa-
ties. In november 1976 opperden de socialisti-
sche landen om het aantal deelnemers aan het
Warschaupact en de NAVO niet verder uit te
breiden. Tijdens de jubileumzitting van het
Warschaupact in mei 1980 stelden de landen
van het sociaiistische vriendschapsverbond
voor om het erover eens te worden dat met
ingang van een bepaalde overeen te komen
datum noch één afzonderlijke staat, noch een
groep van staten, in Europa de getalsterkte van
zijn strijdmacht zou opvoeren in een gebied,
bepaald door de Slotakte van de Conférentie
voor Veiligheid en Samenwerking in Europa. Iir
de herJst van 1980 diende de Sovjet-Unie bij de
VN ter bestudering een voorstel in om de bestaan-
de militaire bondgenootschappen niet uit te brei-
den en geennieuwe op te richten.In 1982 stelde de
Sovjet-Unie voor, dat de bestuursorganen van
de NAVO en het Warschaupact zouden verkla-
ren de werkingssfeer van deze bondgenoot-
schappen niet uit te breiden naar Azië, Afrika en
Latijns-Amerika.

Bijzondere aandacht verdient het probleem
van de beperking van kernwapens in Europa.
De Sovjet-Unie ondersteunt metterdaad haar
wens om op dit punt met de Verenigde Staten
tot overeenstemming te komen. Zoals bekend
heeft de Sovjet-Unie een eenzijdige maatregei
genomen door een eind te maken aan de verdere
stationering van raketten voor de middellange
afstand in het Europese deel van de Sovjet-
Unie. Sterker nog, een deel van deze wapens
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wordt zelfs gereduceerd. En tenslotte worden er
ook geen raketten voor de middellange afstand
meer bijgeplaatst achter de Oeral, yarlwaat ze
alleen maar West-Europa zouden bestrijken.

De Sovjet-Unie is beieid bij de onderhande-
lingen over beperking van kernwapens in
Europa met de Amerikanen tot een overeen-
komst te komen, waarbij beide partijen volledig
afzien van alle soorten wapens voor de middel-
lange afstand. De Sovjet-Unie wil nog verder
gaan: zij is bereid een overeenkomst aan te gaan
die Europa vrij zal maken van zowel kernwa-
pens voor de middellange afstand als tactische
kernwapens. Als het Westen vooralsnog niet
bereid is tot radicale stappen, dan kan de Sovjet-
Unie zich vinden in een overeenkomst tot
geleidelijke, maar wel volledig wederzijdse ver-
mindering van het aantal kernwapens voor de
middellange afstand. Met name heeft de Sovjet-
Unie zich bereid verklaard om in Europa slechts
zoveel van haar raketten te handhaven als
waarover Engeland en Frankrijk beschikken, en
niet één exemplaar meer.

De landen van het Warschaupact spreken
zich ook uit voor het nemen van een aantal
stappen die zouden voeren tot versteviging van
het politieke en juridische fundament, dat op het
continent zorgdraagt voor naleving van het
principe dat geen geweld wordt toegepast en er
niet met geweld wordt gedreigd. Daarop doel-
den de socialistische landen, toen zij in 1976
voorstelden, dat alle staten die de Slotacte van
Helsinki hadden ondertekend zich zouden ver-
plichten niet a1s eerste kernwapens tegen elkaar
te gebruiken. In 1979 kwam de Sovjet-Unie met
een nieuw initiatief. Het betrol een voorstel tot
een overeenkomst waarbij men er niet alleen van
afzag als eerste kernwapens te gebruiken, maar
ook conventionele wapens. Anders gezegd
kwam dit neer op een soort niet-aanvalsverdrag
tussen de deelnemers aan de algemene Europese
Conferentie. Injanuari 1983 werd op een bijeen-
komst van het Politieke Consuitatieve Comite
van de landen van het Warschaupact een belan-
grijk nieuw voorstel naar voren gebracht, nl. om
een verdrag te sluiten dat geen enkele partij
oorlogsgeweld za1 gebruiken en dat vreedzame
betrekkingen onderhouden zullen worden tus-
sen de landen van het Warschaupact en de
NAVO-lidstaten.

Enige vooruitgang op de Weense conferentie
voor vermindering van de strijdkrachten en de
ontwapening in Centraal-Europa zou bijdragen
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tot afzwakking van de militaire tegenstellingen
op het Europese continent en tot vordering op
het gebied van de ontwapening. Deze onderhan-
delingen slepen al meer dan negenjaar voort -ze begonnen op 31 oktober 1973 - zonder
tastbaar resultaat.

De gezamenlijke voorstellen der socialistische
landen scheppen een solide basis voor het
maken van afspraken. Deze voorstellen hebben
het karakter van een compromis en onderschei-
den een aantal fasen. De eerste fase houdt
vermindering in van troepen en wapens van de
Sovjet-Unie en de Verenigde Staten in Centraal-
Europa. Men onderstreept dat deze maatrege-
len in nauw verband dienen te staan met de
tweede fase, waarin de andere directe deelne-
mers aan de onderhandelingen hun troepen en
wapens zouden moeten terugbrengen met een
evenredig deel van hun militaire potentieel.
Uiteindelijk wil men bereiken dat wordt overge-
gaan tot vermindering van de gezamenlijke,
inmiddels op gelijk niveau gekomen getalsterk-
ten van de strijdkrachten van de NAVO en het
Warschaupact in dit gebied.

De Sovjet-Unie en de andere socialistische
landen treden consequent op voor verbreding
en verdieping van vertrouwenwekkende maat-
regelen en evenzo voor het nemen van effectieve
stappen tot afzwakking van de militaire span-
ning op het Europese continent. In dit verband
wordt bijzondere betekenis toegekend aan het
bijeenroepen van conferenties over militaire
ontspanning en ontwapening in Europa als
wezenlijk onderdeel van de ontwikkeling van
een algemeen Europees proces, dat is begonnen
met de conferentie in Helsinki. Zoals bekend is.
werd het voorstel voor het instellen van een
dergelijk forum tijdens een ontmoeting te
Boedapest in mei 19J9 naar voren gebracht
door een comité van ministers van buitenlandse
zaken van de landen van het Warschaupact. In
een reeks gezamenlijke documenten ontwikkel-
den en concretiseerden de socialistische landen
vervolgens hun benadering van de belangrijkste
punten die verband hielden met de oproep en de
inhoud van de conlerentie.

ALG EM EN E EN
ALG EH ELE
ONTWAPENING

Op 18 september 1959 díende de Sovjet-Unie bij
de l4e zitting van de Algemene Vergaderíng van
de VN ter bestudering een declaraÍie in yoor
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algemene en algehele ontwapening. Deze declara-
tie bleek een vredesiniliatief bii uitstek. De
Sovjet-Uníe stelde voor alle strijdkrachten te

, de oorlogsindustrie en militaire bases op te
"en en te stoppen met het beschikbaar stellen

vanfinanciële middelen voor militaire doeleinden.
Verwezenlijking van dit voorstel van de Sovjet-
Unie zou de mogelijkheid tot het ontketenen
van oorlogen bij de wortel uitroeien. want geen
slaat zou over de middelen beschikken om ze te
voeren.

ontbinden en alle yormen van wapens te vernieti-

Een grote stap in de ontwikkeling van dit
programma van de Sovjet-Unie was het ont-
werpverdrag voor algemene en algehele ontwa-
pening onder strenge internationale controle,
door de Sovjet-Unie h 1962 ter bestudering
ingediend bij de Ontwapeningscommissie. Dit
tot in detail uitgewerkte ontwerp voorzag in de
verwezenlijking van een algemene en algehele
ontwapening in drie stadia in een tijdsbestek
van vijf jaar.

Het eerste stadium voorzag in vernietiging
van alle transportmiddelen voor gerichte kern-
wapens en tegelijkertijd opheffing van buiten-
landse militaire bases op het grondgebied van
anderen; vermindering van de getalsterkten van
de strijdkrachten van de Sovjet-Unie en de
Verenigde Staten tot 1,9 miljoen man; overeen-
komstige vermindering in de conventionele be-
wapening en de defensiebestedingen.

In het tweede stadium moet vernietiging
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plaatsvinden van alle voorraden kernwapens,
chemische en bacteriologische wapens en hun
productie moet volledig worden gestaakt; ver-
dere vermindering van de getalsterkten van de
strijdkrachten van de Sovjet-Unie en de
Verenigde Staten tot 1 miljoen man; overeen-
komstige verdere vermindering van de conven-
tionele bewapening en defensiebestedingen.

Het derde stadium moet de voltooiing beteke-
nen van het ontwapeningsproces: volledige op-
heffing van de strijdkrachten en de hele oorlogi-
machine van alle staten, waarbij men in e1k land
slechts de beschikking houdt over een strikt
beperkt aantal manschappen militie of politie,
gewapend met lichte handvuurwapens.

Alle ontwapeningsmaatregelen zouden vol-
gens het voorstel van de Sovjet-Unie vergezeld
moeten gaan van een effectief georganiseerde
internationale controle, noodzakelijk voor het
vereiste toezicht op de uitvoering van deze
maatregelen.

Tijdens de daaropvolgende studie van het
Sovjet-ontwerpverdrag in de
Ontwapeningscommissie, die enige jaren in be-
slag nam, heeft de Sovjet-Unie herhaalde malen

veranderingen en preciseringen aangebracht,
gedreven door haar wens, tegemoet te komen
aan de onderhandelingspartners.

In 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 Tsjechoslowakije
verdere belangrijke voorstellen in. Deze zljn
erop gericht tot afspraken te komen over ver-
mindering van de strijdkrachten van de NAVO
en het Warschaupact in Europa tot gelijke
collectieve niveaus van 900.000 man beide kan-
ten, waarvan niet meer dan 700.000 man in de
landstrijdkrachten.

De Sovjet-Unie stelde ook voor dat, buiten
het kader van een verdrag, zowel de Russische
als de Amerikaanse strijdkrachten op basis van
een wederzijds voorbeéld met resp. 20.000 en
13.000 soldaten ingekrompen zouden worden,
tezamen met hun bewapening. Hierbij is de
Sovjet-Unie bereid haar strijdkrachten te redu-
ceren 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 heeft.


