NAVO: INVESTEREN & HERWAARDEREN
Ondergetekenden, vertegenwoordigers van vier politieke jongerenorganisaties, roepen de regering
en het parlement dringend op onderstaande punten te erkennen en na te streven.
De NAVO – opgericht op 4 april 1949 – verdient herwaardering en investering. De militaire alliantie
heeft de afgelopen 70 jaar zijn waarde voor Nederland dubbel en dwars bewezen.
Wij staan pal voor een sterke, eensgezinde en op gedeelde waarden gebaseerde NAVO, waarin
samengewerkt wordt ten behoeve van wereldwijde geopolitieke stabiliteit en een veilig Nederland.
1. INVESTEREN
 De NAVO is en blijft de hoeksteen van het Nederlandse defensie- en
veiligheidsbeleid;
 Nederland moet (net als alle andere NAVO-lidstaten) binnen afzienbare tijd zijn
belofte nakomen om 2 procent van het BBP te investeren in defensie; veiligheid
vraagt verantwoordelijkheid;
 Een kabinetsoverstijgend meerjarenplan voor uitgaven aan onze krijgsmacht is
nodig. De defensie-uitgaven moeten niet alleen hoger, maar ook stabiel worden.
2. HERWAARDEREN
 De waarde van het trans-Atlantisch bondgenootschap staat los van de politieke kleur
van regeringen in de 29 lidstaten. Tegelijkertijd behoren democratie en
mensenrechten tot de fundamenten van de NAVO. Voor landen die de
democratische rechtsstaat en mensenrechten niet eerbiedigen, is uiteindelijk geen
plaats binnen de NAVO. Kortom: eenheid in verscheidenheid, maar binnen kaders;
 Terugtrekking achter de grenzen van de EU is onwenselijk. Het trans-Atlantische
aspect geeft de NAVO een grote meerwaarde, die moet worden gekoesterd.
Europese landen moeten er hun uiterste best voor doen om de VS bij de NAVO te
blijven betrekken, onder meer door zelf ook voldoende defensiebudget vrij te
maken.
 Europese landen moeten werk maken van meer en betere defensiesamenwerking.
Hierbij valt te denken aan gebruik van dezelfde wapensystemen, logistieke
verbeteringen en gezamenlijke oefeningen. Er komt echter geen Europees leger.
Defensie-inzet blijft een nationale competentie, zoals gewaarborgd is in de NAVO.
Dit manifest is tot stand gekomen vanuit de overtuiging dat het erkennen en realiseren van
bovenstaande punten de waarde van de NAVO en de veiligheid van Nederland zullen vergroten.
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