Vrede en veiligheid en het Ministerie van
Buitenlandse Zaken
Het Ministerie van Buitenlandse
Zaken en een mondiaal
perspectief
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Comprehensive approach: (3D = Development, Diplomacy and
Defense)
EU heeft een grote eigen verantwoordelijkheid
Er is meer behoefte aan nieuw materieel door innovatieve en
nieuwe aanvalswapens
Inzet op een brede krijgsmacht, ook bij BuZa
Meer internationaal samenwerken, met name tussen EU
partners
Nederland kiest zelfbewust voor democratisch en welvarend
Europa
Juist in een wereld van grote veranderingen en nieuwe
uitdagingen heeft Nederland die Europese samenwerking
nodig. Alleen als wij actief meepraten bepalen we mede de
richting waarin dat gebeurt, aldus het kabinet in de Staat van
de unie.
Een EU gericht op kerntaken: de kerntaken zijn gericht op
welvaart, vrijheid en veiligheid (staat van de Unie)

Voor internationale handel zijn twee voorwaarden van
belang: Een veilige, stabiele wereld en een welvarende
wereld. Want zonder veiligheid is het lastig zakendoen.
En zonder welvaart is er geen afzet mogelijk voor onze
goederen en diensten.
Renée Jones-Bos

“Producten als kleding, mobieltjes of televisies die over
zee naar Nederland komen, zouden zeker duurder zijn als
ze een veel langere route moeten afleggen omdat die wel
veilig is”
Jeanine Hennis Plasschaert, april 2013

Veilig handelsverkeer: “Van die resultaten plukken we
allemaal de vruchten“
Minister President Rutte , 6 april 2013
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Wie die onze vrijheid en
welvaart wil behouden, en
zelfs wil laten groeien, moet
bereid zijn in actie te komen.
Voor onze koopvaardij en
tegen piraterij bij Somalië,
tegen drugshandel aan
de grens met Caribisch
Nederland, ter bescherming
van NAVO-bondgenoten
met onze Patriots in Turkije,
tegen terreur in Afghanistan,
tegen identiteitsfraude en
mensensmokkel op Schiphol
en ga zo maar door.
Zo wijd de wereld strekt. Zo
ver ons Koninkrijk reikt!
Jeanine Hennis-Plasschaert, 4 maart
2013

Met de collega’s van
Buitenlandse Zaken en
Veiligheid en Justitie wordt
een volledig geïntegreerde
aanpak op de mat gelegd. De
Nederlandse aanpak wordt
internationaal geprezen.
Jeanine Hennis-Plasschaert, 4 maart
2013

