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Er komt een draaginsigne ‘Nobelprijs VN-militairen’.
De onderscheiding is voor (oud-) militairen die tussen
1956 en 1988 zijn ingezet voor VN-vredesmissies. Het
meer dan 9.000 Libanon-veteranen tellende UNIFILdetachement is veruit de grootste groep die in
aanmerking komt voor dit eremetaal.
De ‘Nobelprijs VN-militairen’ wordt vanaf een nog
nader vast te stellen datum in 2015 verstrekt. Buiten
de voormalige Libanon-gangers is het insigne ook
voor (oud-) militairen die tot 1988 deelnamen aan
een VN-vredesmissie in onder meer Congo (UNOC),
India/Pakistan (UNIPOM), Syrië/Jordanië (UNTSO) of
Yemen (UNYOM).
ERKENNING
In 1988 kregen de VNvredesmachten de
Nobelprijs voor de Vrede
voor deelname aan
vredesmissies na 1956.
Hierop gebaseerd en als
erkenning voor de
(oud-)militairen die namens Nederland in die
periode zijn uitgezonden, besloot minister van
Defensie Jeanine Hennis-Plasschaert het nieuwe
draaginsigne in te stellen. Vandaag meldde ze dit per
brief aan de Tweede Kamer.
Er is inmiddels een conceptontwerp van het
draaginsigne. Dit en het bijbehorende
instellingsbesluit zijn door de Nederlandse UNIFILvereniging positief ontvangen. Defensie neemt, in
samenwerking met deze vereniging, de uitwerking en
verstrekking van het draaginsigne voor haar
rekening. Meer informatie KLIK HIER en/of HIER.

Every soldier must know, before he goes
into battle, how the little battle he is to
fight fits into the larger picture, and how
the success of his fighting will influence the
battle as a whole.
Bernard Law Montgomery
Read more at
http://www.brainyquote.com/quotes/authors/b/bernar
d_law_montgomery.html#LMxqPspFx4gJvhr6.99
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Security of Europe and NATO's Responsibilities”
De aanleiding hiervoor wordt natuurlijk gevormd
door de ontwikkelingen in Oost-Oekraïne
in het afgelopen jaar. Deze staan niet op zichzelf,
maar maken deel uit van een groter
geheel . Waardoor worden deze ontwikkelingen
ingegeven? Wat is het hogere (Russische)
doel? Wat zijn de mogelijke korte en lange termijn
gevolgen van deze crises en wat betekent dit voor
de veiligheid en stabiliteit voor Europa? Wat kan
of moet Europa i.c., de NATO, doen? lees verder
Inschrijfformulier Winterseminar 2015 Duitsland.
lees verder
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