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29 mei 2004: tweede “Dag van de Blauwhelmen “   
 

De “Dag van de Blauwhelmen” is het geschikte ogenblik om de waarden die onze 
soldaten in opdracht van de Verenigde Naties (VN) verdedigen te onderlijnen en te 
toetsen aan de evolutie van de huidige wereldgedachte.  

De VN werd opgericht na de Tweede Wereldoorlog als hoogste internationale 
veiligheidsorganisatie. De vier pijlers van het Charter van de Verenigde Naties  zijn:  

- het handhaven van de internationale vrede en veiligheid; 
- het ontwikkelen van goed nabuurschap tussen naties, gegrond  op eerbied voor 

het beginsel van gelijke rechten en van zelfbeschikking van volkeren;  
- samenwerking voor het oplossen van internationale vraagstukken in het licht 

van het respect voor de mensenrechten;   
- het bevorderen van de harmonisering van het optreden van de naties. 
 
Teneinde de internationale vrede te bevorderen, te bewaren of te herstellen, kan 

de VN naast diplomatieke ook vredesoperaties opzetten. De lidstaten worden gevraagd 
hiervoor troepen te leveren. Deze soldaten die onder rechtstreeks bevel van de VN deze 
vredesoperatie uitvoeren noemt men “Blauwhelmen” 

België, als ondertekenaar van het eerste uur van het VN Charter en als fervent 
verdediger van de VN als hoogste internationale organisatie, heeft steeds zijn actieve 
bijdrage geleverd aan deze vredesoperaties. De vier basisgedachten van het VN Charter 
van 1945  zijn nu, in 2004, nog steeds actueel en de inzet van Belgische  blauwhelmen in 
vier VN-operaties - UNTSO (Libanon, Israël en Syrië), UNMOGIP (India Pakistan), 
UNMIK (Kosovo) en MONUC (Democratische Republiek Congo) - zijn daar een 
getuigenis van.  

Momenteel zijn  er wereldwijd 14  VN-vredesoperaties aan de gang die de 
permanente inzet van 51.000 militairen vergen. Onze Belgische blauwhelmen 
bestendigen hiermee het werk dat reeds in 1945 door hun voorgangers aangevat werd 
en waarvoor tot op heden 21 Belgische blauwhelmen hun leven lieten. Wellicht worden 
er in de nabije toekomst operaties in Burundi, Haïti of Soedan opgestart. Het aantal 
ingezette VN blauwhelmen zou dan kunnen oplopen tot 78.000. 

Naast de inzet van onze blauwhelmen onder rechtstreekse VN-bevelvoering 
steunt België ook de VN-gedachte door het sturen van troepen in operaties die 
gemandateerd zijn door een  VN-Veiligheidsraadresolutie maar uitgevoerd worden door 
regionale veiligheidsorganisaties of coalities zoals in Afghanistan en in de Balkan.  
Hierbij plaatst België zich als één van de voortrekkers inzake de eis dat een 
vredesoperatie slechts kan plaats grijpen indien in de VN hiervoor een VN-
Veiligheidsraadresolutie gestemd werd.  

De VN-idealen kunnen slechts verder ontwikkeld en bestendigd  worden  mits de 
permanente steun van de 191 VN- lidstaten,  dit zowel door de inzet van blauwhelmen als 
door nationale financiële bijdragen.  

Onze soldaten die als “Blauwhelmen” de wereldvrede mee helpen opbouwen 
bevestigen de ondersteuning van de VN-idealen door ons land en zijn tevens dankzij  hun 
dagelijks werk onze vredesambassadeurs in door conflicten verscheurde landen. 

 


