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De Verenigde Naties bestaan 75 jaar 

 

Op 24 oktober 1945 werden de Verenigde Naties (VN) opgericht. 75 

jaar later zijn bijna alle landen van de wereld lid van deze 

organisatie. De VN zorgt voor vrede en vrijheid in de wereld.  

 

De Verenigde Naties 

De Verenigde Naties is een internationale organisatie van 193 landen. De naam 5 

Verenigde Naties wordt vaak afgekort tot VN. De VN werd opgericht in 

1945, toen de Tweede Wereldoorlog net was afgelopen. Niemand wilde 

ooit nog zo’n oorlog. Nederland is ook al lid sinds 1945. De landen van 

de VN overleggen en onderhandelen samen. In 2001 wonnen de Verenigde Naties de Nobelprijs voor de 

Vrede. De Verenigde Naties zijn ook bekend van de ‘Universele Verklaring van de Rechten van de Mens’. 10 

Hierin staan de mensenrechten van alle mensen op de wereld.  

 

Wat doet de VN? 

De VN doet een heleboel dingen met en in alle landen die lid zijn van de VN. Ze hebben vier grote 

doelen. Ten eerste: zorgen dat er overal op de wereld vrede en veiligheid is en blijft. Ten tweede: zorgen 

dat landen vriendschappelijk met elkaar omgaan. Ten derde: problemen oplossen als die er zijn. 15 

Bijvoorbeeld armoede of honger. Tot slot: zorgen dat de mensenrechten worden nageleefd. 

Nederland zit ook in de VN. We geven onder andere leningen aan andere landen van de VN die in de 

problemen zitten. Ook werkt Nederland mee aan het beschermen van de mensenrechten en het 

beschermen van het milieu.  +  

 

Vredesmissies 20 

Voor vrede en veiligheid hebben de Verenigde Naties een Veiligheidsraad. Wanneer ergens in de wereld 

een conflict is, probeert de Veiligheidsraad dat eerst met praten op te lossen. Wanneer dit niet lukt, kan 

de raad soldaten naar het gebied sturen voor een vredesmissie. Er zijn drie soorten vredesmissies. Eén 

waarbij de soldaten alleen kijken wat er gebeurt. Bijvoorbeeld of verkiezingen eerlijk verlopen. Bij een 

ander soort missie gaan de soldaten tussen twee vechtende partijen staan, zonder zelf te vechten. Tot 25 

slot kan de missie inhouden dat soldaten zelf vechten, want soms kun je geweld alleen maar stoppen met 

geweld.  

De VN heeft zelf geen soldaten in dienst. Als er een vredesmissie nodig is, sturen landen die lid zijn van 

de VN soldaten. Zij vormen samen een vredesmacht. De VN-soldaten dragen speciale blauwe helmen 

met het logo van de VN erop. Ook rijden ze in speciale, witte voertuigen. Daaraan kun je zien dat je die 30 

militairen en voertuigen niet mag beschieten. Ook Nederland stuurt regelmatig soldaten op missie.  +  

+  

 

Eren van vredessoldaten 

Helaas gebeurt het weleens dat VN-soldaten omkomen tijdens een vredesmissie. Het Veteranen Platform 

wil de omgekomen Nederlandse soldaten eren. Daarom worden er de komende jaren zo’n veertig 35 

bruggen en viaducten vernoemd naar soldaten die vanaf 1960 zijn gesneuveld tijdens vredesoperaties. 

Een ecoduct over de A28 bij Spier werd in april van dit jaar voor het eerst vernoemd. Op dit ecoduct staat 

nu de naam van de omgekomen marinier Marc Harders. Hij overleed in 2010 in Uruzgan (Afghanistan).  

 

Bron: wikikids.nl/Verenigde_Naties, docukit.nl/spreekbeurt/vredesmissies, veteraneninstituut.nl.  

 

Het logo van de VN 
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