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Voor woord
Deze brochure bevat een toelichting over de algemene beginselen en de voornaamste
werkingsmechanismen van het Euro-Atlantisch Partnerschap. Er komen vijf onderwerpen aan
bod die bij de NAVO-activiteiten een centrale rol spelen – veiligheidsdialoog en -samenwerking,
vredesoperaties, defensiehervorming, rampenplannen en samenwerking inzake wetenschap en
milieu – om aan te tonen dat het Partnerschap bijdraagt tot de Euro-Atlantische veiligheid en dat
samenwerking voor de Partnerlanden van groot praktisch belang is. De Partnerschapsactiviteiten
dragen bij tot hervormingen, de ontwikkeling van democratische structuren en de participatie van
de Partnerlanden aan internationale samenwerking als leden van de internationale gemeenschap.
Wegens hun grote diversiteit is het helaas niet mogelijk alle activiteiten van samenwerking tussen
de NAVO en haar Partnerlanden volledig te behandelen in slechts één publicatie: we vermelden
kort als voorbeeld de bekende vredesondersteunende operaties in de Balkan en Afghanistan,
de samenwerkingsverbanden in de strijd tegen het terrorisme, de inspanningen op het vlak van
defensiehervorming, de economische aspecten van de veiligheidsproblematiek, rampenplannen,
wapenbeheersing, logistiek, luchtdefensie, luchtruimbeheer, wapenuitrusting, onderwijs en
opleiding, wetenschap en milieu, en informatieprogramma’s.
De NAVO onderhoudt ook bijzondere relaties met twee Partnerlanden (Rusland en Oekraïne)
en met de zeven landen die deelnemen aan de Mediterrane Dialoog. Daarnaast is in juni 2004
op de Top van Istanbul een initiatief gelanceerd om de samenwerkingsmogelijkheden na te gaan
met de landen in het Midden-Oosten. Hoewel deze relaties niet expliciet aan bod komen in deze
brochure, stellen wij vast dat de huidige en toekomstige samenwerking met deze landen in ruime
mate voortbouwt op de activiteiten en mechanismen die in het kader van het Euro-Atlantisch
Partnerschap tot stand zijn gekomen.
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Oorsprong en ontwikkeling
van het Partnerschap
Toen de val van de Berlijnse Muur in november
1989 het einde van de Koude Oorlog inluidde,
veranderde de situatie in Midden- en Oost-Europa
zo snel en fundamenteel dat de NAVO met een
reeks nieuwe en ongekende veiligheidsuitdagingen
werd geconfronteerd. De politieke aardverschuivingen vormden een uitgelezen kans om de
veiligheid in Europa te bevorderen, maar zouden
onvermijdelijk ook leiden tot nieuwe onzekerheid en
mogelijke instabiliteit.
Al snel rees de vraag hoe men deze kans moest
aangrijpen: hoe kon men de Europese veiligheidsinspanningen een nieuw en positief elan geven na de
conﬂicten van de Koude Oorlog? Welke stappen
moest men zetten om de relaties tussen de landen in
Oost- en West-Europa te normaliseren? Hoe kon men
de landen in Midden- en Oost-Europa helpen bij het
consolideren van hun pas herwonnen onafhankelijkheid en hun streven naar participatie als democratisch land in de aanpak van regionale en
mondiale veiligheidsproblemen?

De Bondgenootschappelijke leiders gaven
antwoorden op deze vragen tijdens de Top van
Londen in juli 1990, toen zij een “hand van
vriendschap” uitstaken over de Europese scheidslijn
heen en voorstelden een nieuw samenwerkingsverband aan te gaan met alle landen in Midden- en
Oost-Europa. Meteen was het pad geëffend voor de
oprichting van de Noord-Atlantische Samenwerkingsraad (NASR) in december 1991, waarin de
NAVO en de nieuwe Partnerlanden vraagstukken van
gemeenschappelijk belang met elkaar konden
bespreken. (Dat de historische omwentelingen in
Europa zich uitermate snel voltrokken, bleek al
meteen op de eerste vergadering van de NASR:
tijdens de gesprekken over het slotcommuniqué
kondigde de sovjetambassadeur plotseling aan dat
de Sovjet-Unie in de loop van de vergadering had
opgehouden te bestaan en dat hij bijgevolg alleen
nog de Russische Federatie vertegenwoordigde.)
In november 1991 nam het Bondgenootschap het
nieuwe strategische concept aan dat aan deze
radicale mentaliteitswijziging gestalte moest geven.

> Na de Koude Oorlog
ontstonden nieuwe
verbeteren van
de veiligheid en
het bevorderen
van samenwerking.
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kansen voor het

“Dit Partnerschap geeft gestalte aan onze
gezamenlijke overtuiging dat stabiliteit en
veiligheid in het Euro-Atlantische gebied
alleen door samenwerking en gezamenlijk
optreden verwezenlijkt kunnen worden. De
bescherming en bevordering van de
fundamentele vrijheden en mensenrechten
en de bescherming van vrijheid,
rechtvaardigheid en vrede via democratie
zijn waarden die wij allen delen en die
essentieel zijn voor het Partnerschap”.
(Partnerschap voor de Vrede: Raamwerkdocument – Top van Brussel, 10 januari 1994)

Er werd geopteerd voor een ruimere benadering van
het begrip veiligheid. Nog nooit was de kans zo groot
geweest om de doelstellingen van het Bondgenootschap via politieke middelen te verwezenlijken.
Defensie bleef uiteraard een wezenlijk onderdeel van
de activiteiten, maar daarnaast kon nu ook meer
aandacht worden besteed aan economische, sociale
en milieuvraagstukken, wat op zijn beurt de stabiliteit
en veiligheid in het hele Euro-Atlantische gebied zou
bevorderen. Om de diverse uitdagingen het hoofd te
kunnen bieden, zou het Bondgenootschap meer dan
voordien een beroep moeten doen op dialoog en
samenwerking. Nu de Koude Oorlog voorbij was,
moest tot elke prijs worden vermeden dat meningsverschillen of misverstanden nieuwe crises in de
hand zouden werken. De factoren die de veiligheid
van de Bondgenoten bedreigden, vergden een betere
aanpak; daarnaast moest het wederzijdse begrip en
vertrouwen tussen alle Europese staten groeien en
was er behoefte aan concrete partnerschappen om
de gemeenschappelijke veiligheidsproblemen het
hoofd te bieden.

Onmiddellijk na het einde van de Koude Oorlog werd
in de NASR voornamelijk gesproken over de
resterende veiligheidsrisico’s, zoals de terugtrekking
van de Russische troepen uit de Baltische landen. Er
ontstonden ook politieke samenwerkingsverbanden
voor een aantal veiligheids- en defensievraagstukken.
De NASR begaf zich in tal van opzichten op onbekend terrein maar legde nog steeds de klemtoon
op de multilaterale en politieke dialoog. Bovendien
konden de Partners geen individuele samenwerkingsverbanden met de NAVO aangaan.
Aan die situatie kwam een einde in 1994, toen het
Partnerschap voor de Vrede (PfP) werd opgericht. Het
PfP is een groots, bilateraal en praktijkgericht samenwerkingsprogramma tussen de NAVO en de afzonderlijke Partnerlanden, dat aanzienlijk heeft bijgedragen
tot de verbetering van het samenwerkingsproces.
In 1997 werd de NASR vervangen door de EuroAtlantische Partnerschapsraad (EAPC), die voortbouwde op de resultaten die de NASR in het verleden
had bereikt en de ontwikkeling van een versterkt en
meer operationeel partnerschap mogelijk maakte.
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Geregeld overleg en samenwerking staan centraal in
dit internationale partnerschap en samenwerkingsverband, en moeten bijdragen tot meer transparantie
en vertrouwen in het Euro-Atlantische gebied. Op
bilateraal niveau moet een praktijkgerichte werkrelatie
tussen de verschillende Partnerlanden en de NAVO
ontstaan, die is toegespitst op de speciﬁeke situatie
en omstandigheden van ieder land.
Het Partnerschap moet de dialoog en het wederzijdse
begrip tussen de betrokken landen bevorderen. Dit is
niet eenvoudig: sommige landen maakten vroeger
namelijk deel uit van rivaliserende bondgenootschappen en waren elkaars tegenstander, terwijl
andere al geruime tijd verwikkeld zijn in regionale,
territoriale, politieke, etnische of religieuze conﬂicten.
Dankzij gezamenlijke activiteiten, gericht op het
vinden van gemeenschappelijke oplossingen voor
gemeenschappelijke veiligheidsproblemen, heeft men
intussen tal van deze oude vooroordelen uit de
wereld geholpen en is de overtuiging gegroeid dat
iedereen baat heeft bij samenwerking.
Hoewel sinds de lancering van het Partnerschapsproces veel vooruitgang is geboekt, heeft men ook de
nodige tegenslagen en moeilijkheden gekend: de
politieke, economische en sociale omwentelingen in
Midden- en Oost-Europa en de voormalige SovjetUnie bleken in sommige gevallen toch complexer dan
aanvankelijk gedacht. De EAPC en het PfPprogramma hebben geleidelijk een eigen dynamiek
ontwikkeld, terwijl de NAVO en de Partnerlanden
blijven werken aan het verbeteren van de veiligheidssamenwerking op basis van de bestaande
partnerschapsregelingen. Net zoals de NAVO zich in
de loop der jaren heeft moeten aanpassen om de
nieuwe veiligheidsproblemen succesvol het hoofd te
kunnen bieden, moesten ook de activiteiten en
mechanismen van het Partnerschap worden
bijgestuurd op basis van de nieuwe NAVO-prioriteiten
(zie het hoofdstuk over de ‘Belangrijkste
mechanismen‘).
Het Partnerschap moest verdiept en verruimd worden
om de verwachtingen van de verschillende
Partnerlanden in te lossen en zijn aantrekkingskracht
niet te verliezen. Inmiddels zijn de verhoudingen
tussen de Bondgenoten en de Partners grondig
gewijzigd door twee NAVO-toetredingsgolven (zie
kader). Sinds maart 2004 zijn er meer Bondgenoten
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dan Partners en vormen de overblijvende Partners
een bijzonder heterogene groep. Deze bestaat uit
Balkanlanden die hun verleden nog aan het verwerken zijn, uit de strategisch belangrijke, maar
onderontwikkelde landen in de Kaukasus en
Centraal-Azië, en enkele West-Europese nietgebonden landen. Terwijl sommige landen nog
werken aan de ontwikkeling van hun defensiestructuren en -vermogens, kunnen anderen nu al op
grote schaal troepen inzetten bij NAVO-operaties en
de Partnerlanden op diverse vlakken ondersteunen
met advies, opleidingen en hulp.
De EAPC is uitgegroeid tot een forum waar de
20 Partners en 26 Bondgenoten regelmatig met
elkaar overleg plegen en kunnen bouwen aan samenwerking op het vlak van defensie en veiligheid – in de
ruime zin van het woord. Hun strijdkrachten houden
geregeld gemeenschappelijke militaire oefeningen;
hun soldaten werken naast en met elkaar in NAVOvredesoperaties; de Bondgenoten en Partners
strijden samen tegen het terrorisme. Toen de Koude
Oorlog aﬂiep, had niemand gedacht dat de EuroAtlantische strategische relaties zo snel en diepgaand
zouden evolueren.
Oorspronkelijk moest het partnerschapsbeleid van de
NAVO voornamelijk via dialoog en samenwerking de
hindernissen wegnemen en de veiligheid bevorderen.
Vandaag reiken de ambities echter veel verder: de
Partnerlanden en de NAVO pakken alle grote veiligheidsproblemen van de 21ste eeuw aan, met inbegrip
van terrorisme, de verspreiding van massavernietigingswapens en falende staten.

BONDGENOTEN EN PARTNERS
In de loop der jaren zijn 30 landen toegetreden tot
het Partnerschap – Albanië, Armenië, Oostenrijk,
Azerbeidzjan, Wit-Rusland, Bulgarije, Kroatië, de
Tsjechische Republiek, Estland, Finland, Georgië,
Hongarije, Ierland, Kazachstan, de Republiek Kirgizië,
Letland, Litouwen, Moldavië, Polen, Roemenië,
Rusland, Slowakije, Slovenië, Zweden, Zwitserland,
de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië*,
Tadzjikistan, Turkmenistan, Oekraïne en Oezbekistan.
Met Rusland en Oekraïne zijn speciale relaties ontstaan
sinds de ondertekening in 1997 van de NAVO-Rusland
Stichtingsakte betreﬀende de Wederzijdse Betrekkingen,
Samenwerking en Veiligheid en het Handvest over
een Distinctief Partnerschap tussen de NAVO en
Oekraïne. De betrekkingen met Rusland zijn inmiddels
verder uitgebouwd dankzij de oprichting van de
NAVO-Ruslandraad in 2002, waarin de Bondgenoten
en Rusland elkaar op voet van gelijkheid kunnen
ontmoeten. In november 2002 werd het NAVOOekraïne Actieplan goedgekeurd, dat een verdieping
en verruiming van de betrekkingen tussen de NAVO
en Oekraïne tot doel heeft en het land steunt bij de
hervormingen op weg naar de volledige integratie in de
Euro-Atlantische veiligheidsstructuren.

Tien Partnerlanden zijn inmiddels Bondgenoten
geworden. De Tsjechische Republiek, Hongarije
en Polen zijn in 1999 toegetreden tot het Bondgenootschap, gevolgd door Bulgarije, Estland, Letland,
Litouwen, Roemenië, Slowakije en Slovenië in 2004.
Albanië, Kroatië en de voormalige Joegoslavische
Republiek Macedonië* bereiden zich intussen nog voor
op het toekomstige lidmaatschap.
Bosnië en Herzegovina en Servië en Montenegro
willen eveneens toetreden tot het Partnerschap voor
de Vrede en de Euro-Atlantische Partnerschapsraad.
Hoewel de NAVO hun ambities steunt, moet wel
eerst aan een aantal voorwaarden worden voldaan,
zoals volledige samenwerking met het Internationaal
Straftribunaal voor voormalig Joegoslavië (met name de
aanhouding van Radovan Karadzic en Ratko Mladic,
de twee bekendste verdachten van oorlogsmisdaden,
blijkt een heikel punt). De NAVO steunt de
defensiehervormingen in Bosnië en Herzegovina;
binnenkort gaat een beperkte veiligheidssamenwerking
met Servië en Montenegro van start. Door middel
van NAVO-oriëntatiecursussen wil men onder meer
militairen en burgers vertrouwd maken met het
Bondgenootschap, crisisbeheersing, vredesoperaties en
civiel-militaire samenwerking.
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Belangrijkste mechanismen
De Euro-Atlantische Partnerschapsraad (EAPC)
vormt het politieke kader voor de betrekkingen en
het overleg tussen de NAVO en haar Partners.
Daarnaast kunnen de Partners in het kader van het
Partnerschap voor de Vrede (PfP), een programma
bestaande uit concrete activiteiten, zelf hun samenwerkingsprioriteiten kiezen en op individuele basis
de betrekkingen met het Bondgenootschap
uitdiepen. Deze twee mechanismen van het
Partnerschap zijn essentieel voor de EuroAtlantische veiligheidsarchitectuur.

De samenwerking tussen de Bondgenoten en de
Partners is geleidelijk tot stand gekomen op de
topontmoetingen van Madrid (1997), Washington
(1999), Praag (2002) en Istanbul (2004). De
initiatieven die daar werden genomen, steunden op
de gemeenschappelijke waarden en beginselen die
echte samenwerking mogelijk maken. Zij toonden
aan dat het Partnerschap bleef streven naar de
verwezenlijking van zijn hoofddoel: het versterken
en uitbreiden van vrede en stabiliteit in en buiten
het Euro-Atlantisch gebied.

MIJLPALEN VAN HET PARTNERSCHAP
1991 Eerste vergadering van de Noord-Atlantische
Samenwerkingsraad
1994 Lancering van het Partnerschap voor de Vrede (PfP);
Partnerlanden vestigen Missies bij de NAVO;
Oprichting van een Partnerschapscoördinatiecel
bij het militaire hoofdkwartier van de Geallieerde
Mogendheden in Europa (SHAPE)
1995 Oprichting van een Internationaal Coördinatiecentrum bij SHAPE
1996 De Partnerlanden nemen deel aan een NAVOoperatie voor de uitvoering van het vredesakkoord
in Bosnië
1997 Eerste vergadering van de Euro-Atlantische
Partnerschapsraad (EAPC) in Sintra, Portugal;
op volgende topontmoetingen van de NAVO en
de EAPC in het Spaanse Madrid wordt de
operationele rol van het PfP verder uitgewerkt
1998 Oprichting van het Euro-Atlantisch Coördinatiecentrum voor Rampenbestrijding en de EuroAtlantische Eenheid voor Rampenbestrijding
1999 Drie Partners – de Tsjechische Republiek,
Hongarije en Polen – treden toe tot de NAVO;
Dialoog en samenwerking worden als essentiële
veiligheidstaken opgenomen in het Strategische
Concept van het Bondgenootschap;
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Op de Top van Washington wordt overeengekomen het PfP verder te verbeteren en zijn
operationele rol te versterken;
De Partnerlanden leveren troepen aan de NAVOKosovomacht (KFOR)
2001 Op 12 september veroordeelt de EAPC de
terroristische aanslagen tegen de Verenigde Staten
en belooft men de gesel van het terrorisme
te bestrijden
2002 Na een grondige herziening besluit men op de
Top van Praag de EAPC en het PfP te versterken;
Lancering van het Partnerschapsactieplan
tegen Terrorisme
2003 De Partnerlanden leveren troepen aan de
Internationale Veiligheidsmacht van de NAVO
in Afghanistan
2004 Zeven Partners – Bulgarije, Estland, Letland,
Litouwen, Roemenië, Slowakije en Slovenië –
worden lid van de NAVO;
Tijdens de Top van Istanbul worden verdere
stappen ter versterking van het Partnerschap
ondernomen;
Lancering van het Partnerschapsactieplan voor
de Opbouw van Defensie-instellingen

De Euro-Atlantische
Partnerschapsraad

> De vergaderingen van de Euro-Atlantische
Partnerschapsraad worden voorgezeten door
de secretaris-generaal van de NAVO.

De Euro-Atlantische Partnerschapsraad is een
belangrijke ontmoetingsplaats voor de NAVO-leden
en Partnerlanden. De Raad telt op dit ogenblik
46 leden en is een internationaal forum waar regelmatig overleg wordt gepleegd over vraagstukken
betreffende politiek of veiligheid. Verder vormt hij
het politieke kader voor de bilaterale relaties tussen
de NAVO en de landen die deelnemen aan het
Partnerschap voor de Vrede.
Uit het besluit tot oprichting van de EAPC in 1997
blijkt duidelijk dat dit veiligheidsforum een voortzetting
is van het werk van de Noord-Atlantische Samenwerkingsraad en moet leiden tot een versterkt en
operationeler partnerschap. De EAPC moest een
concreet antwoord bieden op de toegenomen complexiteit van de relaties tussen de Partners – iets wat
duidelijk was gebleken tijdens het PfP-programma en
de vredesoperatie in Bosnië en Herzegovina, waar in
1996 troepen uit 14 Partnerlanden waren ingezet aan
de zijde van hun geallieerde collega’s. Tezelfdertijd
werden stappen ondernomen om de rol van het
Partnerschap voor de Vrede te versterken. Zo wenste
men de Partnerlanden meer te betrekken bij de
besluitvorming en planning van de Partnerschapsactiviteiten. Het Partnerschap, dat oorspronkelijk in
het leven was geroepen voor de landen van het voormalige Warschaupact, werd door de EAPC ook opengesteld voor niet-gebonden West-Europese landen.
Naast actuele politieke en veiligheidsproblemen wordt
in de EAPC ook overleg gepleegd over de samenwerking op de lange termijn. De keuze van onderwerpen is zeer ruim en omvat onder andere crisisbeheersing, vredesoperaties, regionale kwesties,
wapenbeheersing en vraagstukken betreffende de
verspreiding van massavernietigingswapens, het
internationale terrorisme, defensiezaken (planning,
begroting, beleid en strategie), civiele noodplanning
en rampenplannen, samenwerking tussen strijdmachten, nucleaire veiligheid, civiel-militaire
coördinatie van het luchtverkeer en wetenschappelijke samenwerking.

Afhankelijk van het onderwerp organiseert de EAPC
vergaderingen tussen alle Bondgenoten en Partners
of bijeenkomsten van kleinere werkgroepen die
openstaan voor iedereen. Deze ﬂexibiliteit vormt de
sleutel tot zijn succes.
De meeste Partnerlanden beschikken over een
diplomatieke vertegenwoordiging op het NAVOhoofdkwartier in Brussel, dat als communicatiekanaal
en ad-hoc-overlegforum functioneert. De EAPC
vergadert maandelijks op het niveau van de ambassadeurs en jaarlijks op het niveau van de defensiestaf
en de ministers van Buitenlandse Zaken en Defensie.
Ook vinden af en toe topontmoetingen plaats. Vanaf
2005 zal een nieuw EAPC-Veiligheidsforum op hoog
niveau jaarlijks de belangrijkste veiligheidskwesties
aankaarten en bekijken hoe de NAVO en de
Partnerlanden deze het best kunnen aanpakken.
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Het Partnerschap voor de Vrede
Het Partnerschap voor de Vrede stoelt op dezelfde
praktische samenwerking en trouw aan de democratische beginselen die hebben geleid tot het ontstaan
van het Bondgenootschap. Het Partnerschap moet
leiden tot meer stabiliteit, minder vredesrisico’s en het
ontwikkelen van hechtere veiligheidsrelaties tussen de
individuele Partnerlanden en de NAVO, evenals tussen
de Partnerlanden onderling.
De afzonderlijke partnerschappen tussen elk
Partnerland en de NAVO vormen de kern van het
PfP-programma. Zij zijn op maat van de Partnerlanden gesneden en kunnen precies worden
uitgevoerd zoals elke deelnemende regering verkiest.
Achter het Partnerschap voor de Vrede schuilt een
rijk instrumentarium, dat bijdraagt tot de verwezenlijking van de PfP-doelstellingen en abstracte ideeën
in concrete maatregelen vertaalt. De hieronder
beschreven instrumenten en initiatieven vormen een
raamwerk voor zowel bilaterale als multilaterale acties
en bieden de Partners doeltreffende en transparante
programma’s die hen helpen bij het nakomen van hun
NAVO-verplichtingen.

Het Raamwerkdocument vormt de formele grondslag
van het Partnerschap voor de Vrede en somt de
verbintenissen op die elk Partnerland dient na te
komen. Elke Partner verbindt zich tot een aantal
verreikende politieke beloften: het behoud van een
democratische samenleving; handhaving van de
beginselen van het internationaal recht; eerbiediging
van de verplichtingen in het Handvest van de VN, de
Universele Verklaring van de Rechten van de Mens,
de Slotakte van Helsinki en de internationale
akkoorden betreffende ontwapening en wapenbeheersing; zich weerhouden van bedreigingen of
geweld tegen andere staten; eerbiediging van de
bestaande grenzen; en tot slot vreedzame geschillenbeslechting. Daarnaast bestaat ook een aantal
speciﬁeke verbintenissen: bevordering van transparantie in de nationale defensieplanning en
-begroting om een democratische controle van de
strijdkrachten mogelijk te maken; ontwikkeling van het
vermogen om in de context van de NAVO te kunnen
deelnemen aan gezamenlijke humanitaire operaties
en vredesoperaties. Verder beloven de Bondgenoten
overleg te zullen plegen met elk Partnerland waarvan
de territoriale integriteit, de politieke onafhankelijkheid
of veiligheid rechtstreeks worden bedreigd – van dit
mechanisme hebben bijvoorbeeld Albanië en de
voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië*
gebruik gemaakt tijdens de crisis in Kosovo.
De Partnerlanden kiezen, afhankelijk van hun ambities
en mogelijkheden, zelf welke activiteiten zij wensen te
ontplooien, waarna zij hun keuze in een Presentatiedocument voorleggen aan de Bondgenoten. Vervolgens wordt tussen de NAVO en elk Partnerland een
Individueel Partnerschapsprogramma van twee jaar
opgesteld, op basis van een breed keuzemenu van
verschillende activiteiten, waarbij rekening wordt
gehouden met de speciﬁeke belangen en behoeften
van elk land. Hoewel de klemtoon bij de samenwerking
voornamelijk ligt op defensie, defensiehervorming en
het omgaan met de gevolgen hiervan, wordt vrijwel
geen enkele NAVO-activiteit onberoerd gelaten: zo is er
ook aandacht voor defensiebeleid en defensieplanning,
civiel-militaire betrekkingen, onderwijs en opleiding,
luchtdefensie, communicatie- en informatiesystemen,
crisisbeheersing en civiele noodplanning.

> Kroatië ondertekent in mei 2000 het Raamwerkdocument van het Partnerschap voor de Vrede.
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Op de Top van Washington in 1999 werd een aantal
belangrijke initiatieven gelanceerd die de operationele
focus van het Partnerschap voor de Vrede en de
betrokkenheid van de Partnerlanden bij de PfPbesluitvorming en -planning moesten versterken. Zo
werden onder andere het Concept Operationele
Vermogens en het Politiek-Militair Raamwerk ingevoerd. Ook werd een Programma voor de
Verbetering van Training en Opleiding gelanceerd,
dat de operationele vermogens van de Partnerlanden
door middel van training en opleiding van hun
strijdkrachten moet verbeteren.
Het Concept Operationele Vermogens moet leiden tot
een betere samenwerking tussen de troepen van het
Bondgenootschap en de Partnerlanden bij PfPoperaties. In de toekomst zal dit de ﬂexibiliteit
verhogen, aangezien de NAVO-troepenmachten
speciﬁek zullen worden samengesteld voor elke PfPoperatie. Per operatie zal bijvoorbeeld worden
onderzocht welke troepenmachten kunnen worden
ingezet. De integratie van de strijdkrachten van de
Partners in de NAVO-troepenmachten verloopt vlot,
mede doordat de relatie tussen de Partners en het
Bondgenootschap en de door hen ingezette troepenmachten in deze tijd van vrede er alleen maar op is
vooruitgegaan. Op de Top van Istanbul werd besloten
in het kader van het Concept Operationele
Vermogens de interoperabiliteitsnormen en hiermee
samenhangende beoordelingen in overeenstemming
te brengen met de NAVO-mechanismen.
Het Politiek-Militair Raamwerk bepaalt volgens welke
beginselen, modaliteiten en richtlijnen de Partnerlanden kunnen deelnemen aan het politieke overleg,
de besluitvorming, operationele planning en
afspraken betreffende de commandovoering. In
Istanbul werd vooral beklemtoond dat de Partners
sneller bij de besluitvormingsprocedure betrokken
moeten worden. De bepalingen van dit raamwerkdocument krijgen vandaag hun praktische weerslag in
alle NAVO-operaties waaraan de Partnerlanden
deelnemen; daarnaast worden ze gebruikt als
richtlijnen voor de mogelijke deelname van de
Partnerlanden aan andere NAVO-activiteiten, zoals
oefeningen en PfP-Trustfondsen.

bedoeling de Partnerlanden via deze stafelementen
meer te betrekken bij de dagelijkse werking van het
Partnerschap. In het Operationeel Commando van de
NAVO te Bergen in België bevindt zich een Partnerschapscoördinatiecel die de PfP-trainingen en
-oefeningen coördineert. Daarnaast is er een Internationaal Coördinatiecentrum, waar de brieﬁngs en
planning plaatsvinden voor alle niet-NAVO-landen die
troepen sturen naar NAVO-vredesoperaties (zie p. 23).
Het PfP-Plannings- en Toetsingsproces (PARP)
fungeert als leidraad voor alles wat te maken heeft
met interoperabiliteit en militaire vermogens en is
opgericht om de strijdkrachten van de Partnerlanden
en NAVO-troepen beter met elkaar te laten samenwerken tijdens vredesoperaties. De samenwerking
met de Partnerlanden in de NAVO-vredesoperaties in
de Balkan en Afghanistan is dankzij dit proces
aanzienlijk verbeterd. Het PARP-mechanisme is
geënt op het systeem dat de NAVO hanteert bij de
eigen planning van operaties; de Partners kunnen er
gebruik van maken indien zij dat wensen. Over de
doelstellingen van deze planning, ook wel Partnerschapsdoelen genoemd, wordt onderhandeld met elk
participerend land afzonderlijk. Een uitgebreide
herzieningsprocedure brengt daarna de geboekte
vooruitgang in kaart. De PARP-vereisten, die
gekoppeld zijn aan de door de Bondgenoten
vooropgestelde doelstellingen, zijn in de loop der
jaren almaar gecompliceerder en strikter geworden.
Ook de Partners gebruiken het PARP om efﬁciënte,
betaalbare en duurzame strijdmachten samen te
stellen en de defensiehervorming te stimuleren.
Dit mechanisme heeft bijvoorbeeld een sleutelrol
gespeeld tijdens de grootschalige defensiehervormingen in Oekraïne (zie p. 25).
De Partners kunnen ook een beroep doen op een
aantal Partnerschapsinitiatieven om de gevolgen
van de defensiehervormingen op te vangen.
Het bekendste hiervan is het PfP-Trustfondsbeleid
(zie kader op p. 28), dat praktische ondersteuning
verleent bij de veilige vernietiging van antipersoonsmijnen en overtollige wapens, bij de
omscholing van militair personeel en de herinrichting
van militaire bases.

In verschillende NAVO-hoofdkwartieren zijn PfPStafelementen opgericht die bemand worden door
ambtenaren van de Partnerlanden. Het is de
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> Een Zwitserse KFORhelikopter boven Pristina,
Kosovo: een van de
Partnerschap is het bevorderen
van samenwerking in door de
NAVO geleide vredesoperaties.
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hoofddoelstellingen van het

Uitdieping van de samenwerking
Op de Top van Praag in november 2002 werd een
aantal stappen ondernomen om de samenwerking
tussen de NAVO en de Partnerlanden verder uit te
diepen. Naar aanleiding van de herziening van de
EAPC en het Partnerschap voor de Vrede werd
aanbevolen de politieke dialoog met de Partners te
versterken en hen meer te betrekken bij de planning,
uitvoering en het toezicht op de activiteiten waaraan
zij deelnemen.
In Praag werd een nieuw samenwerkingsmechanisme
voorgesteld: het Partnerschapsactieplan. Het allereerste plan dat via dit mechanisme het licht zag, was
het Partnerschapsactieplan tegen Terrorisme
(zie p. 15), dat opgevolgd werd door het Individueel
Partnerschapsactieplan (IPAP). Dat laatste plan stelt
het Bondgenootschap in staat hulp op maat te verlenen aan belangstellende Partnerlanden die in het
kader van hun binnenlandse hervormingen – met
name op het vlak van defensie en veiligheid – om
meer gestructureerde ondersteuning verzoeken. In
plaats van gewoon een aantal activiteiten uit een lijst
te kiezen, kan het Bondgenootschap hen doelgericht
bijstaan afhankelijk van hun speciﬁeke behoeften en
omstandigheden (zie kader).
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Voortbouwend op de in Praag geboekte vooruitgang,
werd op de Top van Istanbul in juni 2004 een aantal
stappen ondernomen om het Euro-Atlantisch
Partnerschap verder te versterken en nog beter af te
stemmen op de belangrijkste vraagstukken en
speciﬁeke behoeften en mogelijkheden van de
Partnerlanden. Zo werd het Partnerschapsactieplan
voor de Opbouw van Defensie-instellingen gelanceerd, dat de Partners moet stimuleren en helpen bij
de opbouw van doeltreffende en democratisch
verantwoorde defensie-instellingen (zie p. 24).
Door de landen die troepen leveren aan NAVOoperaties in een vroeger stadium bij de besluitvormingsprocedure te betrekken, ontstaat er meer
ruimte voor politiek overleg en verbetert de samenwerking tussen de troepen. Bovendien kan het
Concept Operationele Vermogens bijgestuurd
worden en kunnen de Partners zich laten vertegenwoordigen in het Geallieerd Commando voor
Transformatie, dat verantwoordelijk is voor de
bevordering van en het toezicht op de transformatie
van de Geallieerde troepenmachten en hun vermogens. Hierdoor zal de militaire interoperabiliteit
tussen de NAVO-strijdmachten en die van de
Partnerlanden toenemen.

Tevens kan men op deze manier de transformatie
van de defensie-instellingen koppelen aan de
steeds wijzigende operationele rol en vermogens
van de NAVO.
Er werd ook besloten dat de banden met de Partnerlanden in twee strategisch belangrijke gebieden
moesten worden aangehaald: de Kaukasus (Armenië,
Azerbeidzjan en Georgië) en Centraal-Azië
(Kazachstan, de Republiek Kirgizië, Tadzjikistan,
Turkmenistan en Oezbekistan). De NAVO heeft voor
beide regio’s een speciale vertegenwoordiger en twee

verbindingsofﬁcieren aangesteld, die hun bijstand en
advies verlenen bij de tenuitvoerlegging van
belangrijke onderdelen van de Individuele Partnerschapsactieplannen (indien van toepassing), de
Partnerschapsactieplannen voor de Opbouw van
Defensie-instellingen, de Partnerschapsactieplannen
tegen Terrorisme en de samenwerking in het kader
van het PARP-mechanisme.
Meer informatie:
www.nato.int/issues/eapc/index.html
www.nato.int/issues/pfp/index.html

INDIVIDUELE PARTNERSCHAPSACTIEPLANNEN
De Individuele Partnerschapsactieplannen (IPAP’s) zijn
gelanceerd op de Top van Praag in november 2002 en
staan open voor landen die hun relatie met de NAVO
verder willen uitdiepen. De plannen zijn opgesteld voor
een periode van twee jaar. Zij brengen alle verschillende
samenwerkingsmechanismen tussen de Partner in kwestie
en het Bondgenootschap onder één noemer, waardoor
men doelgerichte ondersteuning kan verlenen aan het
democratische hervormingsproces in het Partnerland.
Een IPAP moet duidelijk vermelden welke samenwerkingsdoelstellingen en -prioriteiten de Partner
nastreeft en op basis daarvan de juiste mechanismen
hanteren. Aangezien de NAVO per land advies verstrekt
over de hervormingsdoelstellingen, ziet men in het kader
van een IPAP-procedure zeer vaak een intensieve
politieke dialoog ontstaan over de belangrijkste kwesties.
IPAP’s dragen niet alleen bij tot de coördinatie van

bilaterale hulp die individuele Bondgenoten en Partners
verlenen; zij bevorderen tevens de coördinatie met
andere internationale instellingen.
De doelstellingen zijn onder te brengen in één of meer
van de volgende categorieën: politieke en veiligheidsvraagstukken; vraagstukken betreﬀende defensie,
veiligheid en militaire aangelegenheden; openbare
informatie; wetenschap en milieu; civiele noodplanning;
administratieve aangelegenheden, beveiliging en
vraagstukken betreﬀende de beschikbare middelen.
Georgië heeft in november 2004 als eerste land een IPAP
afgesloten met de NAVO. Op dit moment wordt
gewerkt aan IPAP’s met Azerbeidzjan en Oezbekistan.
Armenië heeft ook al belangstelling laten blijken voor
een dergelijk plan.

> Het Euro-Atlantische
Partnerschap werd in
juni 2004 versterkt op
de Top in Istanbul.
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Veiligheidsdialoog
en -samenwerking
Het Euro-Atlantisch Partnerschap wordt voortdurend
geconfronteerd met tal van nieuwe veiligheidsvraagstukken. Daarom bespreken de Bondgenoten
en de Partners op gezette tijdstippen de veiligheidssituatie in de Balkan en Afghanistan – twee regio’s
waar vredesmachten van de Bondgenoten en de
Partners actief zijn. Daarnaast stimuleert men de
praktische samenwerking en uitwisseling van knowhow in belangrijke kwesties, zoals de strijd tegen het
terrorisme en de verspreiding van massavernietigingswapens en kleine en lichte wapens.
Om de uitdagingen zo efﬁciënt mogelijk aan te
pakken, wordt nauw samengewerkt met de naburige
landen in deze regio’s. De EAPC en het PfPprogramma vormen in dit opzicht een kader waarbinnen de samenwerking met de Partnerlanden op
regionaal en subregionaal niveau kan worden
bevorderd – met name in Zuidoost-Europa,
de Kaukasus en Centraal-Azië.

De strijd tegen het terrorisme
De strijd tegen het terrorisme is een van de topprioriteiten van de NAVO. Naar aanleiding van de
aanslagen van 11 september 2001 tegen de
Verenigde Staten heeft de NAVO voor het eerst in
haar bestaan een beroep gedaan op Artikel 5 (de
collectieve defensieclausule in het stichtingsverdrag
van het Bondgenootschap). De dag na de aanslagen
veroordeelden de ambassadeurs van de NAVO- en
Partnerlanden deze aanslagen onvoorwaardelijk
tijdens een spoedvergadering. Zij beloofden plechtig
alles in het werk te stellen om de gesel van het
terrorisme te bestrijden.

“Wij zijn vervuld met afgrijzen over deze
barbaarse daden en veroordelen ze
onvoorwaardelijk. Deze daden vormen een
aanval op onze gemeenschappelijke waarden.
We zullen niet toestaan dat onze waarden in
gevaar worden gebracht door degenen die de
weg van het geweld volgen. Wij beloven al het
mogelijke te doen om de gesel van het
terrorisme te bestrijden. Wij zijn er unaniem
van overtuigd dat de idealen van partnerschap
en samenwerking zullen zegevieren”.
(Verklaring van de EAPC, 12 september 2001)
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De solidariteit tussen alle EAPC-leden – van NoordAmerika over Europa tot Centraal-Azië – en de manier
waarop men sindsdien de strijd tegen het terrorisme
voert, tonen aan dat de Partnerschapsinitiatieven van
de NAVO de grondslagen voor een tastbare EuroAtlantische veiligheidscultuur hebben gelegd.
De vastbeslotenheid om het terrorisme met
vereende krachten te bestrijden kreeg concreet vorm
op de Top van Praag met het Partnerschapsactieplan tegen Terrorisme. Dit Actieplan vormt een
kader voor samenwerking en uitwisseling van
knowhow via politiek overleg en praktische
maatregelen en leidt tot een vlottere uitwisseling van
geheime informatie en samenwerking inzake de
veiligheid aan de grenzen, opleidingen en
oefeningen in de strijd tegen terreur en de ontwikkeling van verdedigingsmechanismen tegen
terroristische aanvallen en procedures om de
gevolgen van een dergelijke aanval op te vangen
(zie p. 32). Daarnaast bevordert het de veilige
opslag en vernietiging van overtollige munitie en
kleine en lichte wapens, zoals draagbare
raketlanceerders en granaatwerpers.

kan groeien. Verscheidene Partnerlanden zijn bovendien goed voorbereid op een eventuele aanval met
massavernietigingswapens. Hun ervaring is dan ook
van cruciaal belang voor een betere samenwerking
op dit gebied.
Een aantal speciﬁeke vraagstukken is uitvoerig
onderzocht tijdens enkele seminars en workshops. Zo
werd naar aanleiding van de gebeurtenissen in onder
andere de Verenigde Staten in het najaar van 2001
een gesprekkenronde georganiseerd onder de titel
‘Anthrax – lessons learned’, waaruit bleek dat
sommige aspecten in de verschillende eventualiteitsplannen onderbelicht bleven. Het gesprek ging ook
over de schade die industriële activiteiten aan het
milieu kunnen berokkenen en over andere medischoperationele uitdagingen.

De strijd tegen de verspreiding
van wapens
Massavernietigingswapens
De strijd tegen de verspreiding van massavernietigingswapens (MVW) is een van de belangrijkste
veiligheidsuitdagingen van de 21ste eeuw. De dialoog
tussen de NAVO en de Partners draagt in ruime
mate bij tot het verwezenlijken van de nonproliferatiedoelstellingen van het Bondgenootschap.
Om de inspanningen op het vlak van non-proliferatie
te doen slagen, moeten alle partijen elkaar ten volle
kunnen vertrouwen en geloven – iets wat enkel
mogelijk is via openheid en transparantie.
Het Bondgenootschap probeert via overleg met de
Partners te zorgen voor meer eensgezindheid en
uitwisseling van informatie over deze problematiek.
Hierbij wordt ingegaan op de geleverde politieke en
defensie-inspanningen; zowel het Ministerie van
Buitenlandse Zaken als dat van Defensie zijn hierbij
actief, zodat het wederzijdse vertrouwen geleidelijk

> De verspreiding van massavernietigingswapens
vormt een grote bedreiging voor de veiligheid in
de 21ste eeuw.
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In een aantal EAPC-workshops hebben de Partners
informatie uitgewisseld over de potentiële risico’s van
het gebruik van biologische en chemische wapens en
een lijst van ‘best practices’ opgesteld. Er vinden
gesprekken plaats over de ontwikkeling van nieuwe
toepassingen en uitrustingen die bij een MVW-aanval
kunnen worden ingezet. Niet alleen bevorderen al die
contacten de eensgezindheid, men is hierdoor ook
beter voorbereid op een dergelijke aanval.
Op vergaderingen tussen de ontwapeningsdeskundigen van de NAVO- en Partnerlanden zijn de politieke
aspecten van MVW-verspreiding en informatieuitwisseling aan bod gekomen. De belangrijkste
tendensen op het vlak van proliferatie zijn tijdens deze
discussies behandeld. Sommige landen die geen lid
zijn van de EAPC (waaronder China, Japan, Israël en
Zuid-Korea) hebben hier toelichting gegeven op de
toestand in hun regio. De Partners hebben informatie
uitgewisseld over de inspanningen inzake
exportcontrole en de uitvoering van een aantal recente
initiatieven op het vlak van non-proliferatie, zoals
Resolutie 1540 van de VN-Veiligheidsraad.
De leden van het Bondgenootschap hebben de
Partners een brieﬁng gegeven over de chemische,
biologische, radiologische en nucleaire (CBRN)
defensieactiviteiten van de NAVO – er werd met
name ingegaan op de oprichting en werking van
het NAVO-Bataljon voor Defensie tegen
Chemische, Biologische, Radiologische en
Nucleaire Wapens (CBRN).

> De verspreiding
van kleine en lichte
wapens leidt tot
groeiende internationale
bezorgdheid.
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Maatregelen tegen landmijnen en
kleine wapens
De internationale gemeenschap maakt zich steeds
meer zorgen over de gevaren van de verspreiding
van goedkope oorlogswapens die geen onderscheid
maken tussen soldaten en burgers. Kleine wapens
zijn vlot te verkrijgen, gemakkelijk te gebruiken en
vormen een bijkomende voedingsbodem voor
gewapende conﬂicten waarvan de burgerbevolking
maar al te vaak het doelwit of slachtoffer is. Uit cijfers
van onder meer de Verenigde Naties blijkt dat er in de
loop van de jaren negentig vier miljoen mensen het
slachtoffer werden van oorlogssituaties; 90 procent
van hen waren burgers, 80 procent vrouwen en
kinderen. Volgens ramingen circuleren er wereldwijd
meer dan een half miljard kleine en lichte wapens –
één per 12 personen – die elke dag meer dan
1000 mensen doden. Verder vermoedt men dat
op dit ogenblik nog ongeveer 100 miljoen antipersoonsmijnen begraven liggen. Gemiddeld
ontploft er om de 22 minuten ergens een landmijn;
zij doden of verminken jaarlijks niet minder dan
26.000 mensen.

Op mondiaal, regionaal en lokaal niveau lopen er
multilaterale initiatieven om de verspreiding van
kleine wapens tegen te gaan en een humanitaire
oplossing te vinden voor de landmijnenproblematiek.
De NAVO- en Partnerlanden stellen hun politiekmilitaire expertise ter beschikking om in het EuroAtlantische gebied een oplossing te vinden voor dit
enorme probleem.

> Vredeshandhavers van de NAVO en haar
Partners werken vaak mee aan humanitaire
ontmijningsoperaties.

De landmijnenproblematiek staat niet enkel op de
agenda van de hierboven vermelde werkgroep, maar
komt ook aan bod in het PfP-programma en is reeds
behandeld in een aantal seminars en workshops.
Hoewel in eerste instantie de VN-Diensten voor
Mijnopruiming bevoegd zijn voor humanitaire
ontmijningsoperaties, hebben troepen van de NAVO
en haar Partners tijdens de vredesoperaties in de
Balkanlanden en Afghanistan geregeld hulp verleend
aan humanitaire ontmijningsactiviteiten van civiele
organisaties. In de Balkanlanden werd in totaal
26 miljoen vierkante meter ontmijnd; in Afghanistan
helpt ISAF, de Internationale Veiligheidsmacht, bij het
ontmijnen van de Internationale Luchthaven van
Kaboel en elders in de operatiezone.

© SHAPE

De EAPC heeft een Ad-hoc-Werkgroep Kleine en
Lichte Wapens en Mijnopruiming in het leven
geroepen, waar informatie wordt uitgewisseld over
hoe men het wapenverkeer het best kan controleren,
bijvoorbeeld via nationale exportcontroles en
handhavingsmechanismen. Het PfP-programma
verschaft opleidingen over het beheer van wapenvoorraden en veilige wapenopslag, de verwijdering en
vernietiging van overtollige voorraden en de inzameling en vernietiging van wapens tijdens vredesoperaties. Bovendien kunnen landen op verzoek
aangepaste hulp krijgen.

In 2000 werd een PfP-Trustfondsmechanisme (zie
p. 28) opgericht om het geld van de donorlanden in te
zetten voor de vernietiging van anti-persoonsmijnen.
Tegen december 2004 waren al meer dan twee
miljoen anti-persoonsmijnen vernietigd – er zijn
intussen ook al plannen voor andere projecten. Sinds
zijn oprichting is het toepassingsgebied van het
Trustfondsbeleid uitgebreid tot het vernietigen van
overtollige munitie en kleine en lichte wapens.
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NAVO-LANDEN
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België (1)

Litouwen (14)

Bulgarije (2)

Luxemburg (15)

Canada (3)

Nederland (16)

Tsjechische Republiek (4)

Noorwegen (17)

Denemarken (5)

Polen (18)

Estland (6)

Portugal (19)

Frankrijk (7)

Roemenië (20)

Duitsland (8)

Slowakije (21)

Griekenland (9)

Slovenië (22)

Hongarije (10)

Spanje (23)

IJsland (11)

Turkije (24)

Italië (12)

Verenigd Koninkrijk (25)

Letland (13)

Verenigde Staten (26)
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PARTNERLANDEN
Albanië (27)

Republiek Kirgizië (37)

Armenië (28)

Moldavië (38)

Oostenrijk (29)

Rusland (39)

Azerbeidzjan (30)

Zweden (40)

Wit-Rusland (31)

Zwitserland (41)

Kroatië (32)
Georgië (34)

Tadzjikistan (42)
de voormalige Joegoslavische Republiek
Macedonië* (43)
Turkmenistan (44)

Ierland (35)

Oekraïne (45)

Kazachstan (36)

Oezbekistan (46)

Finland (33)

* Turkije erkent de Republiek Macedonië onder haar constitutionele naam.
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Vredesoperaties

> Partnerlanden leveren een fundamentele
bijdrage aan de Internationale
Veiligheidsmacht in Afghanistan.

De Partnerlanden hebben een essentiële rol gespeeld
in door de NAVO geleide vredesoperaties in de
Balkan. Op dit moment leveren ze ook een onmisbare
bijdrage aan de NAVO-missie in Afghanistan.
De deelname van Partnerlanden aan die operaties
verhoogt de veiligheid in het Euro-Atlantische
gebied en daarbuiten. Op die manier kunnen de
Partnerstrijdkrachten praktische ervaring opdoen in
de samenwerking met hun bondgenoten en
bevorderen zij de stabiliteit in crisisgebieden. Zo
wordt ook de last van het toenemende aantal missies
voor de leden van het Bondgenootschap verlicht.
Bovendien geeft de deelname van Partnerlanden aan
NAVO-operaties blijk van de brede internationale
consensus om crises te helpen beheersen en de
uitbreiding van instabiliteit te voorkomen.
Soldaten uit een groot aantal Partnerlanden zijn
gewoon geraakt aan samenwerking met hun NAVOcollega’s en ondervinden zo hoe het Bondgenootschap functioneert in complexe en moeilijke
omstandigheden. Deze factor was meer dan alle
andere bepalend voor het verbeteren van de relaties
en het scheppen van vertrouwen en begrip tussen
strijdkrachten die tot aan het einde van de Koude
Oorlog op een verdeeld continent als vijanden
tegenover elkaar stonden. Vandaag werken de NAVO
en haar Partnerlanden samen in de praktijk om de
uitdagingen van de 21ste eeuw het hoofd te bieden.
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De missie in Afghanistan
Sinds augustus 2003 leidt de NAVO de Internationale
Veiligheidsmacht (ISAF) in Afghanistan. Doel van
deze missie onder VN-mandaat is de Afghaanse
autoriteiten te steunen in hun inspanningen om vrede
en stabiliteit te bewerkstelligen in een land dat zich
geleidelijk herstelt van twee decennia van burgeroorlog en te voorkomen dat het opnieuw wordt
gebruikt als uitvalsbasis voor terrorisme.
Het oorspronkelijke mandaat beperkte de ISAFoperaties tot Kaboel en omgeving, maar is sindsdien
onder een nieuw VN-mandaat uitgebreid tot buiten de
hoofdstad. De aanwezigheid van ISAF werd
geleidelijk uitgebreid naar het noorden van het land
via de oprichting van Provinciale Wederopbouwteams
(PWT’s) – teams van burgers en militairen die in de
provincies de autoriteit van de centrale regering
helpen uit te breiden om ontwikkeling en wederopbouw mogelijk te maken. In de herfst van 2004
werd begonnen met voorbereidingen om het gebied
ten westen van Kaboel te bestrijken. Bovendien
werden gedurende acht weken extra troepen ingezet
om voor en tijdens de presidentsverkiezingen in
oktober 2004 het verkiezingsproces te ondersteunen.

In september 2004 namen tien Partnerlanden deel
aan ISAF, in sommige gevallen met waardevolle
gespecialiseerde strijdkrachten zoals militaire politie
en ontmijningsteams. Bovendien hebben de
Partnerlanden in Centraal-Azië een essentiële rol
vervuld bij het verzekeren van de logistieke
bevoorrading van de ISAF-troepen, aangezien de
uitrusting verschillende Partnerlanden moest
doorkruisen om Afghanistan te bereiken. De betrekkingen die voortvloeiden uit het Partnerschap voor de
Vrede vormden voor de Bondgenoten de basis voor
het afsluiten van bilaterale akkoorden betreffende de
transit van materieel door die staten en het plaatsen
van troepen of voorraden op hun grondgebied.
Zo hebben Duitsland en Oezbekistan een formeel
akkoord gesloten voor het gebruik van het militaire
vliegveld in Termez, bij de grens met Afghanistan,
om een luchtbrug mogelijk te maken naar Kaboel en
het noorden van Afghanistan; dankzij een akkoord
tussen Nederland en de Republiek Kirgizië kunnen
Nederlandse F-16-gevechtsvliegtuigen opereren
vanaf de luchthaven in Bisjkek; Frankrijk heeft een
gelijksoortig akkoord met Tadzjikistan, waardoor het
een logistiek knooppunt kan gebruiken in Dushanbe.
Gezien het bestaan van diverse etnische groepen in
Afghanistan kunnen verscheidene CentraalAziatische Partners hun invloed op belangrijke
plaatselijke actoren aanwenden om de ISAFdoelstellingen te ondersteunen.

Bosnië en Herzegovina
Soldaten uit 14 Partnerlanden maakten deel uit van
de Implementatiemacht (IFOR), die werd ingezet in
Bosnië en Herzegovina na de ondertekening van het
Dayton-Vredesakkoord op 14 december 1995. IFOR
had een mandaat van de Verenigde Naties om de
militaire aspecten van het vredesakkoord uit te
voeren en moest een einde maken aan de
vijandelijkheden, de strijdmachten van de nieuwe
entiteiten in het door oorlog verscheurde land uit
elkaar houden (de Federatie van Bosnië en
Herzegovina en de Republika Srpska) en zorgen
voor de overdracht van grondgebied tussen de
twee gebiedsdelen.
IFOR werd in december 1996 afgelost door de
kleinere Stabilisatiemacht (SFOR). Haar taak bestond
er aanvankelijk in het hervatten van de vijandelijkheden te voorkomen en een klimaat te bevorderen
waarin het vredesproces vooruitgang kon boeken. De
opdracht van SFOR werd achteraf uitgebreid met het

Het type ondersteuning dat de Partners aan ISAF
geven, een operatie ver buiten het traditionele
actieterrein van de NAVO, is een van de redenen
waarom het Partnerschap zo belangrijk is voor
het Bondgenootschap.

Sinds het begin van de allereerste vredesmissie in de
geschiedenis van het Bondgenootschap in Bosnië en
Herzegovina, vormen de Partnerlanden een integraal
bestanddeel van de door de NAVO geleide vredesoperaties in de Balkan. In de loop der jaren werd niet
minder dan 10 procent van de troepen die deelnamen
aan de vredesoperatie van de NAVO in Bosnië en
Herzegovina en 18 procent van de troepen van
vredesmacht van de NAVO in Kosovo (KFOR)
geleverd door Partnerlanden en andere nietNAVO-landen.

© SFOR

De operaties in de Balkan

> Een Zweedse SFOR-vredeshandhaver en zijn hond
speuren naar mijnen.
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ondersteunen van de civiele agentschappen die
bijdroegen tot de inspanningen van de internationale
gemeenschap om een duurzame vrede te vestigen in
het land. De vredestroepen hielpen vluchtelingen en
ontheemden terug te keren naar hun huizen en
werkten mee aan de hervorming van het Bosnische
leger. Naarmate de veiligheidstoestand beter werd,
kon het aantal vredeshandhavers in het land
geleidelijk aan worden verminderd van de oorspronkelijke 60.000 soldaten tot ongeveer 7000 in 2004.
De NAVO-operatie in Bosnië en Herzegovina liep ten
einde in december 2004, toen de verantwoordelijkheid voor het handhaven van de veiligheid werd
overgedragen aan een missie, geleid door de
Europese Unie. Het succes van de SFOR bewijst dat
het verstandig is vredeshandhaving en wederopbouw
vanuit een ruim langetermijnperspectief te bekijken.
Het vormt ook de beloning voor het geduld en de
volharding die de Bondgenoten en de Partnerlanden
tijdens de afgelopen tien jaar in het hele Balkangebied aan de dag hebben gelegd en nog steeds aan
de dag leggen in Kosovo.
Het einde van SFOR betekende niet het einde van
de NAVO-aanwezigheid in Bosnië en Herzegovina.
De NAVO handhaaft een eigen militair hoofdkwartier in het land, dat de Bosnische autoriteiten
helpt bij de defensiehervorming en bij hun voorbereiding op het lidmaatschap van het Partnerschap
voor de Vrede. Het houdt zich ook bezig met
contraterrorisme, jaagt op verdachten van oorlogsmisdaden en verzamelt inlichtingen.

Kosovo
Een door de NAVO geleide vredesmacht werd ingezet in de Servische provincie Kosovo, nadat de
78 dagen durende geallieerde luchtcampagne tegen
doelwitten in de Federale Republiek Joegoslavië het
regime van Milosevic had gedwongen in te stemmen
met de eisen van de internationale gemeenschap,
namelijk dat de Servische troepen zouden worden
teruggetrokken uit Kosovo en dat er een einde zou
komen aan de gewelddadige onderdrukking van de
etnische Albanezen, zodat de vluchtelingen naar huis
konden keren.
Dankzij een Militair-Technisch Akkoord tussen de
NAVO en de Joegoslavische bevelhebbers kon de
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vredesmacht van de NAVO in Kosovo (KFOR) in juni
1999 in de provincie tussenbeide komen met een VNmandaat. Haar taak bestond erin de wederopleving
van de vijandelijkheden te voorkomen, een veilige
omgeving te scheppen en de internationale
humanitaire inspanningen en het werk van de Missie
van de Verenigde Naties in Kosovo (UNMIK)
te ondersteunen.
De oorspronkelijke troepenmacht van KFOR bestond
op volle sterkte uit ongeveer 43.000 soldaten. Een
geleidelijke troepenafbouw heeft dit cijfer met meer
dan de helft verminderd. In oktober 2004 bestond de
18.000 man tellende troepenmacht uit soldaten van
de meeste NAVO-lidstaten, negen Partnerlanden en
twee andere niet-NAVO-landen, met name Argentinië
en Marokko.
In nauwe samenwerking met UNMIK draagt KFOR bij
aan de opbouw van een veilige omgeving in Kosovo,
waar de groei van de democratie kan worden
bevorderd met internationale steun. De civiele
wederopbouw is volop aan de gang en de provincie
kent weer een zekere mate van veiligheid en
normaliteit. Maar zoals is gebleken bij de uitbarsting
van interetnisch geweld in maart 2004 blijven de uitdagingen groot en is de aanwezigheid van een
robuuste troepenmacht in Kosovo nog altijd vereist.

Samenwerking
Een van de hoofddoelen van het Partnerschap voor
de Vrede is het ontwikkelen van de troepenmacht van
het Partnerland zodat deze kan samenwerken met de
NAVO-strijdkrachten bij vredesoperaties (zie ook
p. 10-11). Bilaterale programma’s en legeroefeningen
helpen troepen van de Partnerlanden zich voor te
bereiden om samen met NAVO-troepen deel te
nemen aan vredesoperaties. Het is van fundamenteel
belang dezelfde taal te leren spreken, namelijk
Engels, en voor interoperabiliteit te zorgen. De soldaten van de Partnerlanden zijn zich meer en meer
aan het aanpassen aan de operationele normen van
het Bondgenootschap om zo de efﬁciëntie in het
operatiegebied mee te helpen garanderen. Zij ontwikkelen ook procedures en systemen die verenigbaar zijn met die van de NAVO. Het Concept
Operationele Vermogens speelt een fundamentele rol
in dit verband. Een Partnerschapscoördinatiecel,

gevestigd bij SHAPE in 1994, steunt het strategische
commando van de NAVO bij het coördineren van
PfP-opleidingen en -oefeningen.
De deelname van Partners en andere niet-NAVOlanden aan door de NAVO geleide vredesoperaties
wordt gestuurd door het Politiek-Militair Raamwerk.
Dat werk verloopt vlotter dankzij het Internationaal
Coördinatiecentrum, dat is opgericht bij SHAPE in
oktober 1995 om brieﬁng- en planningfaciliteiten te
verlenen aan alle niet-NAVO-landen die troepen
leveren. De individuele deelname van de verschillende staten wordt geregeld door een ﬁnancieel en
technisch akkoord, afgesloten tussen elk land dat
troepen levert en de NAVO, zodra de voorgestelde
bijdragen aan zulke operaties zijn beoordeeld. Elk
Partnerland is verantwoordelijk voor de inzet van zijn
eigen contingenten en voor de ondersteuning die is
vereist voor een efﬁciënte werking. In sommige
gevallen kan die ondersteuning op bilaterale basis
worden geleverd door een NAVO-lidstaat.

Hoewel de meeste niet-NAVO-landen die troepen
leveren aan NAVO-vredesoperaties deel uitmaken
van het PfP-programma en uit Europa komen, zijn
sommige eenheden afkomstig van andere
continenten. Sommige hebben zelfs geen enkele
formele relatie met het Bondgenootschap. Zo heeft
Argentinië vredestroepen geleverd voor zowel SFOR
als KFOR en heeft ook Chili een bijdrage geleverd
aan SFOR. Als landen die deelnemen aan de
Mediterrane Dialoog van de NAVO hebben Jordanië
en Marokko vredestroepen geleverd aan SFOR en
KFOR. Egyptische vredeshandhavers hebben
gediend in de NAVO-troepenmacht in Bosnië en
Herzegovina. Een ander Arabisch land, de Verenigde
Arabische Emiraten, heeft ook een groot contingent
gestuurd voor KFOR. Uit Zuidoost-Azië heeft
Maleisië deelgenomen aan zowel IFOR als SFOR.
En in het kader van uitwisselingsprogramma’s met
het Verenigd Koninkrijk hebben Australië en NieuwZeeland soldaten als vredeshandhavers naar de
Balkan gestuurd. In ISAF dient ook een kleine groep
van Nieuw-Zeelanders.

Russische vredestroepen
Gedurende meer dan zeven jaar, tot hun
terugtrekking uit SFOR en KFOR in de zomer
van 2003, leverde Rusland de grootste nietNAVO-contingenten aan de vredestroepen in
de Balkan, waar Russische soldaten samen
met hun collega’s van het Bondgenootschap
en andere Partners hebben bijgedragen
tot de internationale inspanningen om
duurzame veiligheid en stabiliteit in de
regio te bewerkstelligen.
De Russische vredestroepen werden voor het eerst ingezet in Bosnië en Herzegovina in januari 1996, waar ze deel
uitmaakten van een multinationale brigade in de noordelijke sector en dagelijks patrouilleerden, veiligheidscontroles
uitvoerden en hun medewerking verleenden aan de wederopbouw en aan humanitaire opdrachten. Ze hebben een
essentiële rol gespeeld bij het beëindigen van het conﬂict in Kosovo, ondanks de meningsverschillen over de
luchtaanvallen van de NAVO in 1999. In juni 1999 werden Russische troepen ingezet in Kosovo, waar zij deel
uitmaakten van multinationale brigades in het oosten, noorden en zuiden van de provincie. Zij hielpen er bij het
beheer van de luchthaven van Pristina en leverden medische faciliteiten en diensten.
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Defensiehervorming
Met het einde van de Koude Oorlog verdween ook
de dreiging van een oorlog tussen Oost en West.
Massalegers en reusachtige voorraden wapens en
munitie waren niet langer nodig. Velen keken uit naar
een vredesdividend als gevolg van lagere uitgaven
voor defensie. Het hervormen van defensie is echter
goedkoop noch gemakkelijk. Bovendien werden de
NAVO en haar Partnerlanden al snel geconfronteerd
met nieuwe dreigingen voor de veiligheid en moesten
ze hun strijdkrachten aanpassen aan de gewijzigde
veiligheidsomstandigheden, wat onvermijdelijk een
economische weerslag zou hebben.
Geleidelijk aan hebben de NAVO-lidstaten hun militair
personeel, uitrusting en bases afgebouwd. De legers
zijn omgevormd om beter te kunnen inspelen op de
hedendaagse defensiebehoeften. Vele Partnerlanden
zijn nog maar net begonnen met dat lange en lastige
proces, vaak met schaarse middelen en weinig
expertise. Zij staan voor de loodzware taak hun
strijdkrachten te herstructureren en om te scholen,
strijdkrachten die ooit deel uitmaakten van een sterk
gemilitariseerd geheel maar niet langer betaalbaar
zijn of niet meer passen in de context van een
democratisch veranderingsproces. Van prioritair
belang bij die legerhervormingen is het ontwikkelen
van vermogens die hen in staat moeten stellen op
efﬁciënte wijze bij te dragen tot crisismanagement en
vredesoperaties in het Euro-Atlantische gebied.
Bovendien wordt ook grote aandacht besteed aan
het behoorlijk opvangen van de gevolgen van
defensiehervormingen.
Een van de belangrijkste bijdragen van het
Partnerschap voor de Vrede is het PfP-Plannings- en
Toetsingsproces (PARP, zie p. 11) met zijn doelomschrijvingen en toetsingsmechanismen, verder
aangevuld met programma’s die bilateraal zijn opgesteld tussen de NAVO en individuele Partnerlanden
en waardoor de NAVO-landen en de West-Europese
partners expertise kunnen delen en elkaar kunnen
ondersteunen bij het aanpakken van de aanzienlijke
conceptuele en praktische problemen van
defensiehervormingen.
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Het bevorderen van alomvattende
defensiehervormingen
Efﬁciënte instellingen creëren
Concrete en efﬁciënte staatsdefensie-instellingen
onder civiele en democratische controle zijn van
fundamenteel belang voor de stabiliteit in het EuroAtlantische gebied en onmisbaar in de internationale
veiligheidssamenwerking. Daarom is een nieuw
Partnerschapsactieplan voor de Opbouw van
Defensie-instellingen opgericht op de Top van
Istanbul in juni 2004 en goedgekeurd door de staatshoofden en regeringsleiders van de EAPC-landen.
Dit nieuwe mechanisme moet de inspanningen
versterken die de Partnerlanden ondernemen om hun
defensie-instellingen te hervormen en te herstructureren teneinde deze aan te passen aan hun
nationale en internationale verplichtingen. Het deﬁnieert gemeenschappelijke doelstellingen voor het
optreden van het Partnerschap op dit gebied, bevordert het uitwisselen van relevante ervaringen en
helpt bij het opzetten en oriënteren van bilaterale programma’s voor defensie- en veiligheidsondersteuning.
Het Actieplan huldigt de volgende doelstellingen:
concrete en transparante regelingen voor het
uitoefenen van democratische controle op defensieactiviteiten; de deelname van burgers aan het
ontwikkelen van een defensie- en veiligheidsbeleid;
een concreet en transparant wetgevend en gerechtelijk
toezicht op de defensiesector; een intensere
beoordeling van veiligheidsrisico’s en nationale
defensievereisten, in combinatie met het ontwikkelen
en handhaven van betaalbare en interoperabele
vermogens; het optimaliseren van het bestuur van
Ministeries van Defensie en andere agentschappen
met geassocieerde strijdkrachtstructuren; het naleven
van internationale normen en praktijken in de defensiesector, met inbegrip van controle op de uitvoer;
concrete en doorzichtige ﬁnanciële procedures en
procedures voor planning en middelentoewijzing op
defensievlak; een doelmatig beheer van defensieuitgaven en van de sociaal-economische gevolgen
van defensieherstructureringen; concrete en
transparante personeelsstructuren en praktijken in de

strijdkrachten; en concrete internationale
samenwerking en goede nabuurschapsrelaties in
defensie- en veiligheidsaangelegenheden.
Bij de uitvoering van het Actieplan zal optimaal
gebruik worden gemaakt van de bestaande EAPCen PfP-instrumenten en -mechanismen. Het PARPmechanisme moet dienen als kerninstrument voor de
tenuitvoerlegging van de doelstellingen van het
Actieplan en zal worden aangepast met het oog op
die doelstelling. Een concrete uitvoering vereist een
gemeenschappelijk begrip van defensienormen en
-concepten, defensiemanagement en defensiehervormingen. Het verwezenlijken van die
‘conceptuele’ interoperabiliteit vereist aanzienlijke
investeringen in opleiding en een intensere
onderlinge uitwisseling van relevante kennis en
ervaring tussen Bondgenoten en Partners.

Voorbeeld: Oekraïne
Het samenwerkingsprogramma dat de NAVO heeft
ontwikkeld met Oekraïne op het gebied van defensiehervorming is uitgebreider dan dat met enig ander
Partnerland. Het is een voorbeeld van de brede
keuze van samenwerkingsmogelijkheden waarover
de Partnerlanden op dit gebied beschikken.
Toen Oekraïne in 1991 zijn onafhankelijkheid uitriep,
erfde het land delen van de militaire structuur en het
leger van de voormalige Sovjet-Unie. Oekraïne
vroeg de NAVO om steun om zijn leger, een erfenis
uit de Koude Oorlog, om te vormen tot een kleinere,
modernere en efﬁciëntere strijdmacht, in staat om
aan de nieuwe veiligheidsvereisten van het land te
beantwoorden en om de zelfgekozen rol van
Oekraïne als actieve verdediger van stabiliteit en
veiligheid in Europa te ondersteunen. Voor de NAVO

ligt de prioriteit bij een sterkere democratische en
civiele controle op de Oekraïense strijdkrachten
en bij een betere interoperabiliteit met de
NAVO-strijdkrachten.
Na de toetreding tot het Partnerschap voor de Vrede
in 1994 kon Oekraïne dankzij de toegenomen
contacten en samenwerking met de NAVO uitgebreid
gebruik maken van advies en praktische ondersteuning. De samenwerking werd nog intenser met
de ondertekening van het Handvest over een
Distinctief Partnerschap tussen de NAVO en
Oekraïne in 1997. Een jaar later werd een gemeenschappelijke werkgroep voor defensiehervorming
opgericht om het overleg en de praktische samenwerking te regelen bij de hervorming van de defensieen veiligheidssector, en in april 1999 werd in Kiev
een NAVO-Verbindingskantoor opgericht ter
ondersteuning van de inspanningen op het vlak
van defensiehervorming.
De deelname aan het Partnerschap voor de Vrede
komt de hervormingsinspanningen van Oekraïne en
zijn streven naar betere operabiliteit ten goede. De
grote verdienste van het PARP-mechanisme ligt in
het helpen benoemen van de kernbehoeften op het
vlak van defensieplanning. Van cruciaal belang hierin
was de technische bijstand en het advies die werden
verstrekt bij het uitvoeren van een defensiedoorlichting, wat Oekraïne heeft geholpen bij het opstellen
van een routekaart voor defensiehervorming. Een
defensiedoorlichting is een complexe en objectieve
analyse, gericht op het identiﬁceren van de defensiebehoeften van een land op basis van zijn eigen
nationale veiligheidsbeleid. De analyse tracht een
evenwicht te bepalen tussen die eisen en de beschikbare middelen en levert voorstellen op om de strijdkrachten en bestaande vermogens optimaal te

> De Voorzitter van het Militaire
Comité van de NAVO (midden)
op bezoek in Kiev, Oekraïne, in
februari 2004, om de vooruitgang
te beoordelen op het vlak van
onderlinge militaire samenwerking
en de hervorming van defensie.
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benutten met het beschikbare belastinggeld. Het
resultaat van een dergelijke doorlichting vormt het
conceptuele kader voor verdere hervormingen, die
per deﬁnitie onafgebroken inspanningen vereisen
gedurende een langere periode.
In het kader van de samenwerking krijgt Oekraïne
onder meer hulp bij het ontwerpen van een nieuw
veiligheidsconcept en een nieuwe militaire doctrine,
een efﬁciëntere en transparantere defensiebegroting
en -planning en bij het ontwikkelen van versterkte
civiel-militaire betrekkingen, zoals het bevorderen van
de rol van burgers in de Oekraïense defensiestructuren. De inspanningen van Oekraïne op het vlak
van herstructurering en hervorming worden ook
ondersteund met gefundeerd advies over militaire
afslanking en herbestemming en het professionaliseren van de strijdkrachten alsook over het
opbouwen van snelle reactiemachten. Deze inspanningen beperken zich niet tot de gewapende
strijdkrachten of het Ministerie van Defensie, maar
slaan ook op de Oekraïense grensbewaking en de
troepen onder het bevel van het Ministerie van
Binnenlandse Zaken.
Opleiding en onderwijs zijn van cruciaal belang in
het hele proces van defensiehervorming. Hoge
Oekraïense ofﬁcieren nemen regelmatig deel aan
cursussen die open staan voor de Partnerlanden op
het NAVO-Defensiecollege in Rome, Italië, en de
NAVO-School in Oberammergau, Duitsland. Dankzij
een ruime keuze aan activiteiten en legeroefeningen
kunnen militairen ook praktijkervaring opdoen tijdens
hun samenwerking met strijdkrachten van NAVOlanden en andere Partners.
Om Oekraïne te helpen bij het opvangen van de
gevolgen van defensiehervorming heeft de NAVO
taal- en managementcursussen betaald en georganiseerd in samenwerking met het Oekraïens
Nationaal Coördinatiecentrum, dat belast is met de
maatschappelijke herintegratie van overtollig geworden militairen. Bovendien wordt de steun van
individuele Bondgenoten aan demilitariseringsprojecten
gekanaliseerd via het PfP-Trustfondsmechanisme
(zie p. 28).

Omgaan met de gevolgen
van defensiehervorming
Bij het uitvoeren van defensiehervormingen is het van
essentieel belang meteen ook maatregelen te treffen
om de gevolgen op te vangen en de negatieve
effecten te verzachten. Werkloos geworden militairen
moeten hulp krijgen bij hun overstap naar het burgerleven. Het sluiten van militaire bases kan plaatselijke
gemeenschappen en economieën ontwrichten en
daarom is er behoefte aan projecten voor de herinrichting van die bases. Voorraden overtollige of
verouderde wapens en munitie vormen een ernstig
risico voor veiligheid en milieu en moeten op veilige
wijze worden opgeruimd.
De NAVO heeft op dit gebied een aantal initiatieven
ontplooid om advies en expertise te verstrekken aan
de Partnerlanden. Hoewel ze slechts in beperkte mate
kredieten kan verstrekken voor projecten en programma’s probeert de NAVO extra ﬁnancieringsbronnen
aan te boren via samenwerking en uitwisseling van
informatie met andere internationale instellingen en
non-gouvernementele organisaties, en met individuele
landen die bereid zijn bilaterale hulp te verlenen.

Omscholing van soldaten
Sinds het einde van de Koude Oorlog zijn in de
Partnerlanden meer dan vijf miljoen militairen
afgezwaaid. Er bestaat bijzonder veel vraag naar
mogelijkheden op het vlak van opleiding en alternatieve werkgelegenheid. Begin 2000 bood de NAVO
de Partnerlanden haar steun aan bij de inspanningen
om militairen om te scholen en hun herintegratie in het
burgerleven te vergemakkelijken.
Zo ontstond een NAVO-team van deskundigen om de
nationale autoriteiten te voorzien van advies, analysen
en richtlijnen met het oog op beleid en programma’s
voor het omscholen van personeel. Het team geeft
onder meer advies aan afzwaaiende militairen over
het zoeken naar een baan of het starten van een
onderneming, over taalopleidingen en het oprichten
van omscholingscentra.
In Zuidoost-Europa, waar tegen 2010 naar verwachting 3000 militaire locaties en bases zullen
verdwijnen en naar schatting 175.000 mensen hun
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Steun aan ontslagen personeel
Het NAVO-Rusland Centrum voor de om- en bijscholing van
ontslagen militair personeel is operationeel sinds maart 2002 en
helpt mee de sociale aspecten op te vangen van het inkrimpen
van het Russische leger. Dat gebeurt door ontslagen militairen
overal in Rusland een referentiepunt voor omscholings- en
herintegratieadvies te bieden. Het centrum is gevestigd in Moskou
en heeft in 2003 ook regionale kantoren geopend in Yaroslavl,
Sint-Petersburg, Tsjita, Perm, Kaliningrad en Rostov aan de Don.
Het Centrum heeft websites ontwikkeld met praktische informatie
over mogelijkheden tot omscholing en het vinden van een baan.
Het geeft ook advies over het oprichten van een kleine onderneming. Daarnaast organiseert het Centrum ook
rechtstreekse opleidingen, leidt het deskundigen op inzake om- en bijscholing en organiseert het conferenties
waarop over dergelijke vraagstukken van gedachten wordt gewisseld. Tijdens de eerste 18 maanden had het al
210 trainers opgeleid, die nu volop bezig zijn met om- en bijscholingsactiviteiten en ongeveer 200 mensen
onderrichten in computervaardigheden, management en boekhouding.

baan zullen verliezen, bestaat veel belangstelling voor
zulke programma’s. Roemenië en Bulgarije – toen nog
Partnerlanden – konden als eerste gebruikmaken van
dit soort hulp; tegen 2004 hadden in elk land ongeveer
20.000 ofﬁcieren deelgenomen aan omscholingsprogramma’s. Albanië, de voormalige Joegoslavische
Republiek Macedonië* en Servië en Montenegro
onderzoeken mogelijkheden tot samenwerking met de
NAVO op dit gebied. Daarnaast steunt de NAVO ook
omscholingsinitiatieven in Rusland en Oekraïne.

Nieuwe bestemmingen voor militaire bases
In het kader van een NAVO-initiatief voor de herinrichting van militaire locaties in Zuidoost-Europa
verstrekt een deskundigenteam van de NAVO advies
en aanbevelingen aan de nationale autoriteiten in hun
zoektocht naar productieve nieuwe functies voor
militaire bases die voortaan een civiele bestemming
moeten krijgen. Het initiatief wil ook regionale samenwerking en uitwisseling van informatie stimuleren
tussen de deelnemende landen, waaronder verscheidene Partners en twee nieuwe NAVO-leden:
Albanië, Bulgarije, Kroatië, Moldavië, Roemenië,
Servië en Montenegro, en de voormalige
Joegoslavische Republiek Macedonië*.
Verschillende proefprojecten steunen de ontwikkeling van
een strategische visie op het sluiten van militaire bases
en het creëren van nieuwe bestemmingen. Kernprioriteiten zijn schoonmaak van het milieu, het bevorderen
van werkgelegenheid en het diversiﬁëren van lokale

economieën in gebieden waar militaire bases de enige
voornaamste bron van werkgelegenheid vormden.
Sommige bases worden bijvoorbeeld omgebouwd tot
woningcomplexen, onderwijsinstellingen, gezondheidscentra, gevangenissen en parken of natuurreservaten.

Het vernietigen van mijnen, munitie
en wapens
PfP-Trustfondsen (zie kader p. 28) steunen de
Partnerlanden bij de veilige vernietiging van voorraden
anti-persoonsmijnen, munitie en kleine en lichte
wapens. Met de individuele landen wordt gewerkt aan
op maat gesneden projecten om te garanderen dat de
vernietiging veilig, milieuvriendelijk en in overeenstemming met de internationale normen geschiedt.
Waar mogelijk proberen de projecten gebruik te
maken van lokale hulpmiddelen om zo de
operationele kosten te verminderen en ook de
plaatselijke bevolking op te leiden in het vernietigen
van deze wapens, wat werkgelegenheid schept en
nieuwe vaardigheden bijbrengt.
Tegen begin 2005 waren dankzij zulke projecten al
ongeveer 1,6 miljoen anti-persoonsmijnen met succes
opgeruimd in Albanië; 12.000 landmijnen en 7000 ton
overtollige munitie en raketbrandstof in Moldavië;
400.000 anti-persoonsmijnen in Oekraïne; 1200 landmijnen in Tadzjikistan; en meer dan 300 raketten in
Georgië. Meer demilitariseringsprojecten zijn gepland
in Albanië, Azerbeidzjan, Oekraïne, Servië en
Montenegro, en Wit-Rusland.
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TRUSTFONDSEN VOOR HET PARTNERSCHAP VOOR DE VREDE
Het PfP-Trustfondsbeleid werd oorspronkelijk ingevoerd
in september 2000 als een mechanisme om de
Partnerlanden bij te staan bij het veilig opruimen van
voorraden anti-persoonsmijnen. Op die manier wilde het
de ondertekenende landen van de conventie van Ottawa
assisteren bij het gebruik, de opslag, de productie en
overdracht van anti-persoonsmijnen en hun vernietiging.
Dankzij het welslagen van verschillende mijnvernietigingsprojecten werd de toepassingssfeer van het Fonds
uitgebreid tot andere demilitariseringsprojecten, gericht
op het vernietigen van munitie en kleine en lichte wapens.
Sinds kort ondersteunt het Fonds de Partnerlanden bij het
omgaan met de gevolgen van defensiehervorming via
initiatieven als omscholing en herinrichting van militaire
bases. Trustfondsen kunnen ook worden opgericht voor
de landen die lid zijn van de Mediterrane Dialoog.

Via het Fonds werken de NAVO-leden samen met
individuele Partnerlanden om speciﬁeke projecten op te
zetten en uit te voeren. Telkens neemt een NAVO- of
Partnerland het voortouw bij het sponsoren en
ontwikkelen van een ontwerpproject en het identiﬁceren
van mogelijke deelnemers. Van het Partnerland dat
rechtstreeks baat heeft bij het project wordt binnen de
bestaande mogelijkheden een actieve rol en maximale
steun aan het project verwacht. NAVO-deskundigen
verstrekken hierbij advies en richtlijnen.
De ﬁnanciering gebeurt op vrijwillige basis door NAVOleden en Partnerlanden. Bijdragen kunnen ook in de
vorm van materieel of in natura worden geleverd. Vaak
fungeert het NAVO-Onderhouds- en Bevoorradingsagentschap, gevestigd in Luxemburg, als uitvoerder van
projecten en is het verantwoordelijk voor de uitvoering
van de technische en ﬁnanciële aspecten.
Meer informatie: www.nato.int/pfp/trust-fund.htm

Het vernietigen van oude raketten
Ongeveer 300 oude luchtdoelraketten zijn op
veilige wijze vernietigd in Georgië, dankzij
een PfP-Trustfondsproject dat begin 2005 is
voltooid. Raketten die opgeslagen lagen in
de bases van Ponichala en Chaladid werden
ontmanteld, de koppen werden verwijderd en
naar een andere locatie gebracht om daar
op gecontroleerde wijze tot ontplofﬁng te
worden gebracht.
Het project heeft de veiligheid aanzienlijk
verhoogd in de gebieden waar de raketten
waren opgeslagen en heeft ook mogelijke
milieuschade door die wapens voorkomen.
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Rampenplannen en -bestrijding
Natuurlijke en door de mens veroorzaakte rampen
kunnen op elk moment gebeuren en elk land kan
geconfronteerd worden met de gevolgen van een
ramp. Grote civiele noodsituaties vormen mogelijk
ook een gevaar voor de veiligheid en de stabiliteit.
Hoewel elk land zelf verantwoordelijk is voor de
aanpak van noodsituaties op het eigen grondgebied
en voor de opvang van de slachtoffers, is het mogelijk
dat de omvang en duur van een ramp de krachten
van het getroffen land te boven gaan en dat de
gevolgen zich tot over de grens laten gevoelen.
Daarom is internationale samenwerking in geval van
noodsituaties en ter versterking van de reactievermogens van essentieel belang.
De NAVO-landen werken al jaren samen aan
rampenplannen en rampenbestrijdingsscenario’s,
door de NAVO ‘civiele noodplanning’ geheten. In de
jaren 90 werden ook de Partnerlanden bij deze
samenwerking betrokken en deze vormt nu de
grootste niet-militaire component van de activiteiten
binnen het Partnerschap voor de Vrede. Op basis
van een Russisch voorstel werd in 1998 een EuroAtlantisch Coördinatiecentrum voor Rampenbestrijding (EADRCC) opgericht om de rampenbestrijding in het Euro-Atlantische gebied te
coördineren tussen de EAPC-landen.

Bevordering van doelmatige
coördinatie
Doelmatig kunnen reageren op rampen vereist coördinatie van vervoer, medische hulp, communicatie,
rampenbestrijding en andere civiele hulpmiddelen. Elk
land moet zorgen voor nationale plannen die zijn
afgestemd op noodsituaties. Maar door het potentieel
grensoverschrijdende karakter van rampen en de
noodzaak om efﬁciënt te kunnen reageren op
verzoeken om internationale hulp zijn internationale
samenwerking en planning onontbeerlijk.
De samenwerking tussen de NAVO- en Partnerlanden bij de civiele noodplanning omvat activiteiten
als seminars, workshops, oefeningen en opleidingen,
waaraan burgers en militairen uit de verschillende
echelons van locale, regionale en nationale
regeringen deelnemen. Andere internationale
organisaties, zoals het VN-Bureau voor de
Coördinatie van Humanitaire Zaken en het Bureau
van de VN-Hoge Commissaris voor Vluchtelingen
(UNHCR), het Internationale Agentschap voor
Atoomenergie en de Europese Unie leveren
eveneens een belangrijke bijdrage, evenals nongouvernementele hulporganisaties.
Dankzij de terbeschikkingstelling van eventualiteitsplannen, geëigende procedures en noodzakelijke
uitrusting, naast gemeenschappelijke opleidingen en
oefeningen, hebben de NAVO- en Partnerlanden na
verschillende natuurrampen op efﬁciënte wijze de
hulp weten te coördineren via het EADRCC: overstromingen in Albanië, Azerbeidzjan, Hongarije,
Roemenië, de Tsjechische Republiek en Oekraïne;
aardbevingen in Turkije; bosbranden in de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië* en
Portugal; en extreme weersomstandigheden in
Moldavië en Oekraïne.

> Medewerkers van de Rode Halve Maan nemen deel
aan een oefening van het Partnerschap voor de Vrede.
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Hulp na overstromingen
Het westen van Oekraïne werd de afgelopen eeuw
geteisterd door 13 grote overstromingen. NAVO- en
Partnerlanden hebben Oekraïne hulp verleend na de
zware overstromingen van 1995, 1998 en 2001.
Sedert 1997 heeft een uitgebreid samenwerkingsprogramma, overeenkomstig een Gemeenschappelijke
Verklaring van Intentie betreffende civiele noodplanning
en rampenplannen, Oekraïne op dit gebied directe
voordelen opgeleverd. Daarbij ging het vooral om hulp
die Oekraïne in staat moest stellen zich beter voor te
bereiden op zulke noodsituaties en om de gevolgen van
dergelijke rampen efﬁciënter te kunnen opvangen.
Vooral het westen van Oekraïne is kwetsbaar voor zware
overstromingen. PfP-oefeningen, zoals in de Oekraïense
regio Transkarpathië in september 2000, vormen een
goede test voor de verschillende rampenbestrijdingsprocedures: daarbij ging het om luchtverkenning,
slachtofferevacuatie en het gebruik van waterzuiveringsapparatuur. Bovendien heeft een in 2001 afgesloten
proefproject meer dan 40 overstromingsdeskundigen uit
twaalf landen samengebracht om praktische aanbevelingen uit te werken met het oog op een doelmatig
waarschuwings- en reactiesysteem in het geval van overstromingen in het stroomgebied van de rivier de Tisza.

EURO-ATLANTISCH COÖRDINATIECENTRUM VOOR RAMPENBESTRIJDING
In juni 1998 werd op basis van een Russisch voorstel
een Euro-Atlantisch Coördinatiecentrum voor
Rampenbestrijding (EADRCC) opgericht in het
hoofdkwartier van de NAVO. Het Centrum is 24 uur
per dag operationeel. Het fungeert als contactpunt
voor de uitwisseling van informatie en coördineert
de reactie van de NAVO- en de Partnerlanden op
rampen in het Euro-Atlantische gebied. Het centrum
organiseert ook grootschalige oefeningen voor
civiele noodsituaties, waarbij gereageerd wordt op
gesimuleerde natuurlijke en door de mens veroorzaakte
rampen, en de reactie op de gevolgen van terroristische
aanslagen met chemische, biologische of radiologische
wapens wordt getest.
Het Centrum werkt nauw samen met internationale
agentschappen die een leidende rol spelen in de
respons op internationale rampen en in het omgaan
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met de gevolgen ervan – het VN-Bureau voor de
Coördinatie van Humanitaire Aangelegenheden en de
Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens
– en andere organisaties.
De landen worden aangemoedigd om bilaterale of
multilaterale afspraken te maken op het vlak van
visumovereenkomsten, grensovergangsregelingen,
transitakkoorden, douane-inklaring en de status
van personeel. Zulke maatregelen voorkomen
bureaucratische vertragingen bij het inzetten van
noodhulp en teams op de plaats van de ramp. Er bestaan
ook afspraken voor een Euro-Atlantische Eenheid voor
Rampenbestrijding, bestaande uit diverse nationale
eenheden die de landen meteen ter beschikking willen
stellen wanneer zich een ramp voordoet.
Meer informatie: www.nato.int/eadrcc/home.htm

Vluchtelingenhulp
Het EADRCC is oorspronkelijk opgericht om te
reageren op natuurlijke en technologische rampen,
maar kwam voor het eerst in actie bij een hulpoperatie voor vluchtelingen, toen de internationale
gemeenschap zich in de loop van 1998 steeds meer
zorgen begon te maken over de uit de hand lopende
humanitaire crisis in en rond Kosovo. Tegen het einde
van dat jaar had het openlijke conﬂict tussen het
Servische leger en politie en de Kosovaarse
Albanezen het leven gekost aan vele etnische
Albanezen en meer dan 300.000 van hen uit hun
woongebied verdreven.
Het EADRCC werd ingezet meteen na zijn oprichting
begin juni 1998, toen het UNHCR om hulp verzocht
voor het leveren van 165 ton dringende noodhulp aan
vluchtelingen in Albanië. Toen de crisis zich de daaropvolgende maanden uitbreidde, kwam een solide
basis voor samenwerking tot stand tussen het
EADRCC en het UNHCR. Het personeel van het
EADRCC is zelfs verscheidene keren ter plaatse
poolshoogte komen nemen om de situatie beter te
leren kennen. Dankzij dat veldwerk kon de deelname
aan de hulpoperaties worden uitgebreid toen de crisis
in de lente van 1999 escaleerde met het begin van de
geallieerde luchtaanvallen en de verdrijving van
honderdduizenden etnische Albanezen door
Servische troepen.
Het Centrum fungeerde als contactpunt voor het uitwisselen van informatie tussen de EAPC-landen en
hielp bij het coördineren van de reacties op de
verzoeken om hulp. Op die manier konden hulpmiddelen worden geleverd in de vorm van medische
goederen en uitrusting, telecommunicatie-apparatuur,
schoeisel, kleding en tenten voor meer dan
20.000 mensen. Het EADRCC zorgde ook voor de
aankomst ter plaatse van hulp uit niet-Partnerlanden
zoals Israël, dat een volledig toegerust en bemand
veldhospitaal leverde, en de Verenigde Arabische
Emiraten, die hielpen bij de heraanleg van het
vliegveld van Kukes in Noordoost-Albanië.

> Het Euro-Atlantisch Coördinatiecentrum
voor Rampenbestrijding ondersteunde mee de
vluchtelingenhulp tijdens de crisis in Kosovo.

doordat het de belangrijkste verantwoordelijken voor
de luchtverkeersleiding bij elkaar bracht voor het
ontwikkelen van geëigende procedures. Het zorgde
ook voor de detachering van luchtverkeersdeskundigen naar de VN-Coördinatiecel voor het Luchtruim.
Het EADRCC fungeerde bovendien als gesprekspartner van de andere NAVO- en niet-NAVOinstanties namens de twee landen die het ergst
waren getroffen door de crisis, Albanië en de
voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië*,
en dit door het vermelden en toelichten van speciﬁeke
zorgpunten. Een van die zorgen was de dringende
behoefte aan mechanismen om een evacuatie naar
derde landen mogelijk te maken, als een soort
humanitaire uitlaatklep, naarmate de vluchtelingencrisis erger werd.

Er werden vliegtuigen, helikopters, cargobehandelingsteams en logistiek advies geleverd om te helpen
bij het vervoeren en verdelen van de hulp. Het
EADRCC speelde ook een prominente rol bij het
coördineren van de prioritaire humanitaire vluchten
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Voorbereiding op terroristische aanvallen
De gebeurtenissen van 11 september 2001 brachten
de noodzaak aan het licht om samen te werken in het
geval van mogelijke terreuraanslagen tegen burgerdoelwitten met chemische, biologische, radiologische
of kernwapens (CBRN). Het Partnerschapsactieplan
tegen Terrorisme (zie p. 15) stimuleert de uitwisseling
van relevante informatie en de deelname aan civiele
noodplanning ter beoordeling van de risico’s en om
de burgerbevolking minder kwetsbaar te maken voor
terrorisme en massavernietigingswapens.

Voor de opleiding, planning en uitrusting worden
minimumnormen ontwikkeld en in het kader van het
Partnerschap voor de Vrede vinden geregeld
praktische oefeningen plaats om te garanderen dat
de landen zo efﬁciënt mogelijk samenwerken in hun
respons op een terroristische aanslag en in de
omgang met de gevolgen ervan. Het gaat meer bepaald om het interoperabeler maken van de verschillende teams die medische en eerste hulp moeten
verstrekken en zich toeleggen op reiniging en ontsmetting. Een ander vraagstuk dat nader bestudeerd
wordt, is de optimale verstrekking van overheidsinformatie in het geval van chaotische noodsituaties.

Zo is een Actieplan Civiele Noodplanning goedgekeurd om de nationale autoriteiten te helpen zich
beter te wapenen tegen mogelijke terreuraanslagen
met CBRN-wapens. De NAVO en haar Partnerlanden
hebben een lijst opgesteld van de beschikbare
nationale vermogens in het geval van een dergelijke
aanslag en die lijst wordt permanent bijgesteld. Die
vermogens variëren van medische bijstand tot
radiologische detectie, identiﬁcatielaboratoria en
medische evacuatie via de lucht. Van de meest
noodzakelijke hulpmiddelen worden voorraden
aangelegd. Ook wordt gewerkt aan betere
grensovergangsprocedures om de hulp in geval
van nood zo snel mogelijk ter plaatse te krijgen.

‘Vuile bom’-oefening
In oktober 2003 werd in
Piteşti, Roemenië (toen een
Partnerland) een simulatieoefening gehouden van de
internationale reactie op
een terreuraanslag met
een ‘vuile bom’ (die radioactieve straling verspreidt).
Ongeveer 1300 Roemenen
en 350 andere nationaliteiten namen aan deze
oefening deel.
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Veiligheid, wetenschap en milieu
In het kader van twee afzonderlijke NAVOprogramma’s buigen wetenschappers en deskundigen uit NAVO- en Partnerlanden zich regelmatig
samen over gemeenschappelijke problemen.
Samenwerking is een traditie onder wetenschappers
en een vereiste voor wetenschappelijke vooruitgang.
De aldus ontstane netwerken zijn ook politiek van
belang omdat ze begrip en vertrouwen creëren
tussen groepen mensen met verschillende culturen
en tradities.
Het Programma Veiligheid door middel van
Wetenschap van het Wetenschappelijk Comité van
de NAVO wil bijdragen tot de veiligheid, stabiliteit en
solidariteit tussen landen, door de wetenschap in te
zetten bij het oplossen van problemen. Het programma steunt de samenwerking, netwerkvorming en
capaciteitsopbouw tussen actieve wetenschappers in
de NAVO-landen, de Partnerlanden en de landen van
de Mediterrane Dialoog. Het Programma Veiligheid
door middel van Wetenschap geeft vooral steun aan
onderzoeksprojecten op het vlak van de strijd tegen
terrorisme of tegen andere gevaren voor de veiligheid. Het programma stelt zich verder tot doel de
uitwisseling en overdracht van technologie te bevorderen om de Partnerlanden bij te staan bij het invullen
van hun speciﬁeke prioriteiten.
Het programma van het Comité voor de Uitdagingen
van de Moderne Maatschappij (CUMM) behandelt
milieuproblemen en maatschappelijke problemen
door nationale agentschappen op die gebieden te
laten samenwerken in het kader van studieprojecten
op korte en lange termijn. Het is een uniek forum voor
het uitwisselen van technische, wetenschappelijke en
beleidsmatige kennis en ervaring t.a.v. sociale en
milieuvraagstukken tussen de NAVO- en Partnerlanden, zowel in civiele als militaire sectoren. Een
aantal veiligheidgerelateerde doelstellingen liggen
ten grondslag aan deze activiteiten.

Wetenschap in dienst
van veiligheid
Verdediging tegen terrorisme
De strijd tegen terrorisme is een absolute prioriteit
voor de Bondgenoten en hun Partners. De NAVO
ondersteunt wetenschappelijk onderzoek naar
efﬁciënte methoden om chemische, biologische,
radiologische en kernwapens of agentia te detecteren
en om de fysieke bescherming ertegen te verbeteren.
Onderzoek wordt ook aangemoedigd naar betere toepassingen voor de veilige vernietiging van dergelijke
wapens, naar ontsmettingstechnieken en medische
hulpmiddelen met inbegrip van chemische en
vaccintechnologieën.
Zo kunnen wetenschappers zich in het kader van
workshops en seminars buigen over onderwerpen
zoals het minder kwetsbaar maken van essentiële
infrastructuur (met inbegrip van energiebevoorrading,
communicatie, vervoer en systemen voor levensondersteuning); de bescherming tegen eco-terrorisme
en cyber-terrorisme; het verbeteren van de veiligheid
aan de grenzen; het bestrijden van illegale handel; en
het ontwikkelen van efﬁciëntere instrumenten voor
het opsporen van explosieven.
Daarnaast worden ook ruimere vraagstukken
bestudeerd – zoals het doorgronden van de oorzaken
van terrorisme, de sociale en psychologische
gevolgen van terrorisme en het versterken van het
weerstandsvermogen van de bevolking tegen de
terreurdreiging – met het oog op het ontwikkelen
van beleidsaanbevelingen.

De aanpak van veiligheidsrisico’s
Op het eerste gezicht minder gevaarlijke dreigingen,
die echter wel een risico kunnen vormen voor
veiligheid en stabiliteit, schuilen in de schaarste aan
niet-hernieuwbare bronnen en de aftakeling van het
milieu – zoals woestijnvorming, bodemerosie of
vervuiling van waterwegen – en kunnen regionale of
grensoverschrijdende conﬂicten veroorzaken. Voor
het oplossen van dergelijke problemen zijn naast
wetenschappelijke knowhow vaak ook multilaterale
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inspanningen vereist. Daarom ondersteunt de NAVO
projecten en studies ter bevordering van het
toepassen van wetenschappelijke ‘best practices’
waarbij de landen in kwestie worden betrokken.
De wereld zou ook veiliger worden als we natuurrampen zouden kunnen voorspellen en hun gevolgen
zouden kunnen beperken of beter nog voorkomen.
Dit onderwerp is voor vele Partners een grote zorg.
De NAVO heeft een aantal projecten uitgevoerd met
het oog op het beperken van de impact van grote
aardbevingen, en dus ook van het verlies van levens,
van de materiële schade en de economische en
sociale ontwrichting die ermee gepaard gaat.
Dergelijke projecten onderzoeken manieren om
bijvoorbeeld de weerstand van gebouwen tegen
aardbevingen te verhogen of verzamelen gegevens
over de seismologische en geologische kenmerken
van een bepaald gebied. Hiermee kunnen seismologische risicokaarten worden opgesteld, aan de
hand waarvan stadsplanners kunnen bepalen welk
type gebouw het best op een bepaalde plaats kan
worden opgetrokken. De NAVO steunt ook projecten
ten behoeve van efﬁciëntere early warning-systemen
en overstromingsbeheersing.
De moderne samenleving hangt af van veilige
voedselvoorziening of van veilige en betrouwbare
informatie en daarom moet de beschikbaarheid
daarvan worden gegarandeerd. Ook deze onderwerpen moeten nader worden onderzocht om de
maatschappij een grotere veiligheid te garanderen.

MILIEU EN VEILIGHEID
Het grensoverschrijdende karakter van milieuproblemen heeft de internationale gemeenschap ertoe gebracht
een actieve rol te spelen in het lanceren van milieuprojecten, niet alleen ter bevordering van de sociale en
economische ontwikkeling maar ook ter ondersteuning
van veiligheid en stabiliteit. Zulke projecten staan
centraal in het programma van het Comité voor de
Uitdagingen van de Moderne Maatschappij (CUMM)
en spelen een belangrijke rol in het Programma
Veiligheid door middel van Wetenschap.
In 2002 werd een belangrijke stap gezet bij het
koppelen van milieuvraagstukken aan veiligheid en
stabiliteit in de vorm van een gemeenschappelijk
Initiatief Milieu en Veiligheid (ENVSEC), dat uitging
van de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking
in Europa, het Milieuprogramma van de Verenigde
Naties en het Ontwikkelingsprogramma van de
Verenigde Naties. Het initiatief spitst zich toe op
kwetsbare regio’s zoals de Balkan, de Kaukasus
en Centraal-Azië.
Omdat het Programma Veiligheid door middel van
Wetenschap en het CUMM-programma een bijdrage
leveren tot het bevorderen van veiligheid via wetenschappelijke en milieusamenwerking met de
Partnerlanden in deze regio’s, zijn ze nu geassocieerd
met het ENVSEC. De activiteiten worden gecoördineerd, informatie wordt uitgewisseld en de resultaten
worden verstrekt aan de relevante autoriteiten in de
regio’s, waardoor de activiteiten een veel groter eﬀect
kunnen sorteren.

Aardbevingsschade
voor alle gebouwen
in Bisjkek

Hulp na aardbevingen

Aardbevingen vormen
een grote bedreiging voor
de dichtbevolkte gebieden
van Centraal-Azië. In het
kader van een door de
NAVO gesteund project
helpen Turkse seismologen hun collega’s uit
Oezbekistan en de
Republiek Kirgizië bij het
opstellen van risicokaarten
voor de hoofdsteden Tasjkent en Bisjkek. Deze kaarten zullen dienen als instrumenten voor stadsplanning en het
versterken van bestaande gebouwen.
Kanalen, rivieren
Meren
Verwoeste gebouwen, %
0
‹ 10%
10-20%
20-30%
30-40%
40-50%
50-70%
70-85%
85-95%
› 95%
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Mensen met elkaar verbinden
Wetenschappers hangen af van toegang tot
informatie om op de hoogte te blijven van de jongste
ontwikkelingen en onderzoeken. Maar niet alle
wetenschappers en academici hebben al kunnen
proﬁteren van het aanbreken van het informatietijdperk of hebben het potentieel van het internet
kunnen aanboren. Bovendien wordt het wegvallen
van een monopolie op informatie vaak beschouwd
als een voorwaarde voor een bloeiend en
democratisch maatschappelijk middenveld.

Zo zijn stadsnetwerken opgericht om een betere
internettoegang te verzekeren voor academici in de
oostelijke regio’s van Rusland en in Oekraïne en ook
nationale netwerken in Moldavië, Roemenië en de
voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië*.
Het grootste en meest ambitieuze door de NAVO
gesteunde project in deze regio is de Virtuele
Zijderoute, die internettoegang via satelliet verstrekt
aan academici en wetenschappers in de Zuidelijke
Kaukasus en Centraal-Azië.

Om die situatie te verhelpen heeft het NAVOprogramma voor civiele wetenschap een aantal
onderzoeks- en onderwijsinstellingen in
Partnerlanden de nodige netwerkinfrastructuur
geleverd voor internetaansluitingen.

De Virtuele Zijderoute
Het project Virtuele Zijderoute werd
opgestart in oktober 2001 (de naam
verwijst naar de Grote Zijderoute die
Europa verbond met het Verre Oosten
en zo de uitwisseling bevorderde van goederen, kennis en ideeën). Het project geeft internettoegang aan
academici en wetenschappers van acht Partnerlanden in de Zuidelijke Kaukasus en Centraal-Azië – Armenië,
Azerbeidzjan, Georgië, Kazachstan, Oezbekistan, de Republiek Kirgizië, Tadzjikistan en Turkmenistan – en werd in
2004 uitgebreid met Afghanistan.
Kostenefﬁciënte en hypermoderne satelliettechnologie verbindt nu wetenschappers en academici in de betreffende
landen met het internet via een gemeenschappelijke satellietfrequentie. De NAVO-beurs ﬁnancierde de satellietbandbreedte en de installatie van tien schotelantennes. Andere projectsponsors leveren materiële bijdragen. Met
een investering van 3,5 miljoen Amerikaanse Dollar gedurende vier jaar is dit het grootste project dat ooit is
gesteund door het NAVO-programma voor civiele wetenschap.
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Een tastbare Euro-Atlantische
veiligheidscultuur
Het evoluerende Partnerschapsconcept van het
Bondgenootschap bleek een enorm succes bij de
inspanningen om het strategische landschap in het
Euro-Atlantische gebied te wijzigen. Door het
stimuleren van politieke dialoog en militaire interoperabiliteit bevordert het Partnerschap de
totstandkoming van een tastbare Euro-Atlantische
veiligheidscultuur – de vaste wil om samen te werken
in de strijd tegen grote gevaren voor de veiligheid
binnen en buiten de Euro-Atlantische gemeenschap
van naties.
Dankzij de praktische samenwerking bij het voorbereiden van de strijdkrachten van Bondgenoten en
Partners op onderlinge samenwerking, staan soldaten
uit NAVO- en Partnerlanden schouder aan schouder
in de Balkan en in Afghanistan. Het Partnerschap
levert het geschikte kader aan Bondgenoten en
Partners om samen te reageren op de dreiging van
het terrorisme en om cruciale vraagstukken zoals het
proliferatieprobleem aan te pakken.
Door het bevorderen en ondersteunen van defensiehervormingen in vele Partnerlanden levert het
Partnerschap ook een bijdrage tot het democratiseringsproces. Het steunt de oprichting van modernere,
efﬁciëntere en democratisch ingestelde strijdkrachten
en andere defensie-instellingen. Bovendien steunt het
die landen bij het opvangen van de sociale en
materiële gevolgen van dergelijke hervormingen.
Deze praktische samenwerking heeft ook op heel wat
andere vlakken rechtstreekse voordelen voor de
burgers van zowel NAVO-lidstaten als Partnerlanden,
zoals het ontstaan van rampenplannen en wetenschappelijke en milieusamenwerking.
Het Partnerschap heeft al tien landen geholpen bij
hun voorbereiding op de verantwoordelijkheden die
het NAVO-lidmaatschap met zich meebrengt en de
deur van de NAVO blijft openstaan voor nieuwe
leden. Maar het Partnerschap vormt ook een uniek
kader voor West-Europese niet-gebonden landen, die
geen lid willen worden, maar op deze wijze wel
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kunnen bijdragen tot de Euro-Atlantische veiligheid
zonder te tornen aan de beginselen van hun eigen
buitenlands en veiligheidsbeleid.
De uitdagingen voor de Euro-Atlantische veiligheid
zijn aan het veranderen. De evoluerende dreigingen,
met inbegrip van terrorisme en falende staten,
hebben interne en externe oorzaken en vertonen een
transnationaal karakter. Terwijl de stabiliteit kwetsbaar
blijft in de strategisch belangrijke Balkanregio, hebben
de gebeurtenissen in Afghanistan aangetoond dat in
het randgebied van het Euro-Atlantische gebied
nieuwe gevaren ontstaan voor onze gemeenschappelijke veiligheid. In die context zal de internationale
stabiliteit en veiligheid meer en meer worden bepaald
door een samenspel van interne hervormingen en
brede internationale samenwerking. Concrete veiligheidssamenwerking is onmogelijk zonder fundamenteel democratische basisdoctrines en instellingen. Het Euro-Atlantische Partnerschap heeft op
beiderlei gebied een sleutelrol te vervullen.
Dankzij die gezamenlijke evolutie zullen Bondgenoten
en Partners steeds beter kunnen reageren op
gemeenschappelijke uitdagingen en zo op basis van
begrip en samenwerking de veiligheid van de
toekomstige generaties kunnen garanderen.

“Op deze tiende verjaardag kunnen we terugblikken op een succesvol parcours. Het EuroAtlantische Partnerschap heeft gewerkt als katalysator voor interne verandering en internationale
veiligheidssamenwerking en dat is een historisch unicum. De NAVO stond altijd vooraan in dat
streven. Het Partnerschap is ook geëvolueerd in de richting van de kerntaken van de NAVO.
Het heeft zowel de Bondgenoten als de Partners diensten bewezen.
Het heeft een dienst bewezen aan de democratie en de vrede”.
Secretaris-generaal van de NAVO Jaap de Hoop Scheﬀer op
de 10de verjaardag van het Partnerschap voor de Vrede in zijn toespraak
tijdens de Euro-Atlantische Partnerschapsraad op 14 januari 2004
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