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EUROMIL exchanges views with the members of the European Security and Defence Assembly (ESDA) Political and
Security Committee on 23 March in Brussels.

EUROMIL wisselt van gedachten met de leden van het Politiek en Veiligheidscomité, van de Europese Veiligheid- en
Defensieorganisatie en de Militaire staf van de Europese Unie op 23 maart in Brussel.

Op dinsdag 23 maart 2010 hebben de heren Emmanuel JACOB en Bernhard Gertz, respectievelijk de voorzitter en
vicevoorzitter van EUROMIL, parlementsleden van de Europese Veiligheid- en Defensieorganisatie (ESDA) gebrieft.
Tijdens deze briefing werd het door EUROMIL ontwikkelde tienpuntenplan gepresenteerd. Hierna meer daarover.
EUROMIL is dé Europese organisatie van militaire verenigingen waarbij de AFMP/ FNV en de MARVER/FNV zijn
aangesloten.

De European Security and Defence Assembly (ESDA) is een onderdeel van de West Europese Unie (WEU.) De WEU is
opgericht in 1948 en bestond tot 1954 uit de landen België, Frankrijk, Luxemburg, Nederland en het Verenigd Koninkrijk.
Op 23 oktober 1954 is het zogenaamde Verdrag van Brussel uitgebreid met Duitsland en Italië. Later voegde ook
Portugal, Spanje en Griekenland zich tot deze organisatie.

Gezien de recente ontwikkelingen in Europa, met name de oprichting van een permanent EU-hoofdkwartier, zorgt ervoor
dat de WEU echter niet aan bod komt voor eventuele troepen levering. Daarnaast is de EU momenteel ook bezig om op
militair gebied haar taken en vooral ook middelen uit te breiden. Hierdoor wordt de WEU steeds meer op de achtergrond
gedrukt, volgens de mening van de AFMP/FNV en MARVER/FNV.

De eerder genoemde tien aanbevelingen zijn mede door de leden van de AFMP/FNV en MARVER/FNV tot stand
gekomen en worden periodiek geüpdate. De tien punten zijn aanbevelingen welke voor, tijdens en na een multinationale
crisisbeheersings-operaties en vredesmissies toegepast dienen te worden. Deze tien punten zijn samengevat in een
&ldquo;gouden boekje&rdquo; met daarin klip en klaar omschreven de minimale eisen en voorwaarden die een militair
verwacht tijdens een missie of uitzending. Met deze aanbevelingen vraagt EUROMIL constant de aandacht van de
politieke en militaire top in organisaties, zowel in Brussel bij de EU, WEU en de NATO, als ook in Wenen bij de OVSE.

EUROMIL is constant in dialoog met elke organisatie in Europa die zich bezighoudt met niet alleen die inzet, maar ook
de ondersteuning van onze soldaten en steeds vaker ook de zorg tijdens missies en de nazorg na een inzet.
De laatste versie van het gouden boekje is [HIER] te downloaden van onze site.
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