US Africa Command
(bron: http://www.africom.mil/)
Het United States Africa Command, ook wel bekend als de Amerikaanse AFRICOM, is een van de
negen joint hoofdkwartieren van het Amerikaanse Department of Defense (DoD). Zes hiervan
hebben een specifiek regionale taak. AFRICOM richt zich in deze context specifiek op het
Afrikaanse continent. US AFRICOM is namens de minister van Defensie verantwoordelijk voor de
Amerikaanse militaire betrekkingen met de 54 Afrikaanse landen. US AFRICOM stelt het
ministerie van Defensie beter in staat om met andere elementen van de Amerikaanse regering en
anderen samen te werken aan een meer stabiele omgeving waar de politieke en economische groei
kan plaatsvinden. US AFRICOM heeft als doelstelling om met behulp van
samenwerkingsprogramma's de Afrikaanse landen hun eigen veiligheid te garanderen en ze zo beter
in staat te stellen om voor hun eigen verdediging zorg te dragen. Het commando werd officieel
geactiveerd op 1 oktober 2007. Het werd volledig operationeel op 1 oktober 2008, met generaal
William E. ‘Kip’ Ward als eerste commandant. US Army General F. Carter Ham werd de tweede
bevelhebber van de Amerikaanse AFRICOM op 9 maart 2011. Het hoofdkwartier is gevestigd in
Stuttgart, Duitsland.
AFRICOM Mission Statement:
“Africa Command beschermt en verdedigt de nationale veiligheidsbelangen van de Verenigde
Staten door de versterking van de militaire vermogens van de Afrikaanse staten en regionale
organisaties en, indien nodig, leidt militaire operaties, die transnationale bedreigingen moeten
ontmoedigen en teniet doen om zo een veilige omgeving te creëren die een goede basis moet bieden
aan goed bestuur en ontwikkeling”.
Afrikaanse Unie
(bron: http://nl.wikipedia.org/wiki/Afrikaanse_Unie)
De Afrikaanse Unie (AU) is een intergouvernementele en supranationale politieke unie van
Afrikaanse landen en de opvolger van de Organisatie van Afrikaanse Eenheid. Net als zijn
voorganger is het hoofdkantoor van de Afrikaanse Unie in Addis Abeba, Ethiopië gevestigd.
De AU heeft een parlement (ook wel Pan-Afrikaans Parlement genoemd) in Midrand (Zuid-Afrika)
en een Vrede & Veiligheidsraad.
De Afrikaanse Unie is opgericht op 9 juli 2002. De eerste voorzitter was de Zuid-Afrikaanse
president Thabo Mbeki.
Gemodelleerd naar de Europese Unie zijn de doelen van de Unie het bevorderen van democratie,
mensenrechten en ontwikkeling. Het New Partnership for Africa's Development (NEPAD)
programma maakt deel uit van de AU.
Eastern standby forces
(bron: http://easfcom.org/)
De Eastern Africa Standby Forces (EASF) is een deelorganisatie van de African Standby Force
(ASF), een interventiemacht die valt onder de verantwoordelijkheid van Afrikaanse Unie (AU). De
oprichting van de organisatie in 2004 volgde op de ratificatie van het AU Vrede & Veiligheid
Protocol tijdens de 1e zitting van de Vergadering van de Afrikaanse Unie in Durban op 9 juli 2002.
Dit werd gedaan zodat de AU Vrede & Veiligheidsraad zijn verantwoordelijkheden uit kan voeren
met betrekking tot de inzet van de Peace Support Operations (PSO) of missies en interventies op
grond van artikel 4 (h) en (j) van het oprichtingsverdrag. Momenteel bestaat de EASF bestaat uit 10
actieve lidstaten: Burundi, de Comoren, Djibouti, Ethiopië, Kenia, Rwanda, de Seychellen,
Somalië, Soedan en Oeganda.
Het doel van de EASF is het tijdig uitvoeren van (militaire) interventies om daarmee de handhaving
van vrede en veiligheid namens de Afrikaanse Unie zeker te stellen.
De EASF is samengesteld uit diverse multidisciplinaire groepen, met civiele, politie en militaire
componenten in hun land van herkomst. Deze zijn klaar voor een snelle inzet op basis van een
redelijk korte Notice to Move. De EASF laat zich in beginsel leiden door het Handvest van de

Verenigde Naties, de Universele Verklaring Rechten van de Mens, de oprichtingsakte van de
Afrikaanse Unie, het Afrikaans Handvest van de mens en de volkeren, het Protocol met betrekking
tot de oprichting van de Vredes-en Veiligheidsraad van de Afrikaanse Unie, en andere regionale en
internationale juridische instrumenten.

