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Samen met 50 landen ondertekende België in 1945 het VNHandvest. Voormalig Belgisch premier Paul-Henri Spaak
werd verkozen tot voorzitter van de eerste Algemene
Vergadering van de Verenigde naties in januari 1946.
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Een aantal van de meest prominente voorbeelden van
vredesoperaties zijn te vinden in de Democratische
Republiek Congo, de Centraal-Afrikaanse Republiek, Mali,
Zuid-Soedan, Darfoer, Libanon, Haïti evenals de politieke
VN-missie in Afghanistan.
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De recentste grote Belgische ontplooiing vond plaats in
UNIFIL II in Libanon met 400 manschappen.
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voor de ergste misdaden zoals genocide en
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In het kader van een actief mensenrechtenbeleid neemt
België de leiding in de afschaffing van de doodstraf, de
strijd tegen rassendiscriminatie en de bevordering van
gelijke rechten voor LGBT’s.

In het kader van een actief mensenrechtenbeleid neemt
België de leiding in de afschaffing van de doodstraf, de
strijd tegen rassendiscriminatie en de bevordering van
gelijke rechten voor LGBT’s.

6. …een voorvechter is van vrouwenrechten?

6. …een voorvechter is van vrouwenrechten?

België was meerdere malen lid van de Commissie voor
de Status van de Vrouw en steunt in het bijzonder
gendergelijkheid en empowerment van vrouwen.
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18de is op de lijst van belangrijke donoren?
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De Belgische Ontwikkelingssamenwerking merkt zich
op door haar volgehouden ‘core bijdrage’ aan VNinstellingen en richt minstens 50% van de hulp aan de
minst ontwikkelde landen.
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De Belgische regering heeft meer dan 40 miljoen €
vrijgemaakt om de humanitaire en gezondheidscrisis
het hoofd te bieden. B-FAST zette een mobiel labo op in
Guinea en onderzoekers onder leiding van het Tropisch
Instituut in Antwerpen intensifieerden onderzoek naar
een mogelijke kuur. Brussels Airlines was de enige
Europese luchtvaartmaatschappij die op Sierra Leone,
Liberia en Guinea bleef vliegen en zo die landen van
isolement spaarde.
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zetel in de VN-Veiligheidsraad voor de termijn 20192020?
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De kernboodschap is: consensus smeden, bouwen aan
vrede. We rekenen op jouw actieve steun en persoonlijk
engagement voor de VN-doelstellingen en –idealen!

De kernboodschap is: consensus smeden, bouwen aan
vrede. We rekenen op jouw actieve steun en persoonlijk
engagement voor de VN-doelstellingen en –idealen!

