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Wereldeconomie blijft problematisch

De leiders van de G8-landen (Verenigde Staten, Groot-Brittannië,
Canada, Italië, Frankrijk, Duitsland, Japan en Rusland) hebben de
Europese schuldencrisis besproken. Voor de aanvang van de top
beklemtoonden Van Rompuy, Barroso en Hollande dat alles moet
gedaan worden om Griekenland in de eurozone te houden. Obama

pleitte op de top voor meer stimuli voor de economie.
De onrust in de Eurozone blijft aanhouden.
De Grieken halen nog steeds massaal hun spaargeld van de banken
omdat ze vrezen voor een uitstap uit de Euro. Vooral de dollar werd
daardoor duurder. Alhoewel er de laatste weken een bankrun was werd
het toch rustig. Er lijkt dan ook geen sprake te zijn van paniek en
taferelen als lange rijen voor de banken zijn er dan ook niet. Maar de
laatste maanden was er al zo’n veertig miljard Euro verhuisd naar
banken in het buitenland. De kapitaalvlucht gaat wel gewoon door.
De vonk sloeg dan ook over naar Spanje.
De Bankia bank in Spanje kreeg ook te kampen met een bankrun. In de
afgelopen week hebben de klanten van de Bankia bank ruim 1 miljard
euro overgeboekt naar rekeningen bij andere Spaanse banken.
Ondanks de reddingspoging van de regering in Madrid lijkt het Spaanse
publiek het vertrouwen in de Bankia bank compleet te hebben verloren.
Bankia bank, behorend tot de grootste banken in Spanje, was financieel
in de problemen gekomen doordat zij enorme verliezen hebben
geleden op de vastgoedmarkt in Spanje, de afgelopen jaren.
De Spaanse regering besloot daarom de Bankia bank van de ondergang
te redden door de bank een lening te verstrekken van vele miljarden. In
ruil hiervoor verwierf de Spaanse overheid zich een belang van 45% in
de Bankia bank. Desondanks lijken de klanten van Bankia bank er niet
helemaal gerust op te zijn. De bankrun, die in de afgelopen weken is
ontstaan, sloeg over naar andere banken. De bevolking van Spanje,
Italië en Griekenland lijken het vertouwen in hun eigen banken te
hebben verloren. De angst voor een ware bankrun nam toe. Steeds
meer burgers beginnen zich af te vragen of hun spaargeld nog wel
veilig is, in handen van de banken en besluiten om het spaargeld af te
halen of om te zetten in Dollar. Het percentage Spanjaarden dat zijn
lening niet meer kan betalen staat op het hoogste peil sinds 1994.
Moody’s verlaagde de kredietscores van 16 Spaanse banken: het
ratingbureau twijfelt eraan of de Spaanse overheid nog in staat is de
banken te redden. De Spaanse centrale bank maakte ook bekend dat
het percentage landgenoten dat zijn banklening niet of slechts
gedeeltelijk kan afbetalen opnieuw gestegen is.
De probleemkredieten vertegenwoordigen een globale
betalingsachterstand van 147,97 miljard euro. Het gaat vooral op
leningen voor een woning. Als voornaamste reden verwijst het
ratingagentschap naar de dramatische economische toestand in Spanje,
'met een hernieuwde recessie, de niet aflatende vastgoedcrisis en de
hoge werkloosheid.' De Spaanse overheid heeft trouwens zelf
problemen om verdere steun aan de banken te verlenen. De toestand
van de Spaanse overheidsfinanciën wordt steeds problematischer met
een rente die boven 6 procent ligt.
Sinds 1 mei worden in de hele Duitse metaalindustrie schokstakingen
gehouden, dat wil zeggen: in een bedrijf leggen de verschillende
afdelingen beurtelings het werk neer. Na een paar dagen staat het
aantal schokstakers al op 115.000. De Duitse metaalpatroons hadden
in 2010 en 2011 het ene winstrecord na het andere, terwijl de
metaalarbeiders hun loon zagen slinken. Maandenlange
onderhandelingen voor een hoger loon hebben tot geen resultaat

geleid.
Twee jaar geleden had de Duitse bondskanselier Angela Merkel nog lof
voor IG Metall toen de vakbond een loonstop aanvaardde. “In crisistijd
hebben de vakbonden buitengewoon samengewerkt met de
werkgevers”, zei ze toen.
Maar de “uitstekende samenwerking” van weleer is nu wel voorbij. Op 1
mei namen in Duitsland 400.000 mensen deel aan vakbondsmanifestaties om hun ongenoegen te tonen tegenover de crisispolitiek
van Merkel en de Europese overheid.
Het ongenoegen bij de Europeanen is bijzonder groot. Vooral omdat de
gewone burger geen schuld heeft aan de wereldwijde crisis en eindelijk
begint te beseffen dat ze door de banken en speculanten gepluimd
zijn. En dat terwijl hun “leiders” alles maar laten gebeuren hebben.
Zowel in Griekenland en Spanje zijn er belangrijke politieke kenteringen
te verwachten.
Ook Merkel kreeg bij de laatste verkiezingen een grote pandoering.
En in Frankrijk is de politieke machtswisseling al een feit.
De nieuwe president Hollande belooft het bedrag dat Franse spaarders
belastingvrij en met een staatsgarantie kunnen onderbrengen bij de
staatsholding Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) te
verdubbelen. Tevens stelt hij een aantrekkelijke rente in het
vooruitzicht, die hoger ligt dan de inflatie. De rente op de
spaarrekening bedraagt nu 2,25 procent.
Hollande wil met het geld dat bij de staatsholding CDC wordt
ondergebracht, infrastructuurprojecten financieren zonder dat het een
weerslag heeft op de Franse begroting en de overheidsschuld. Eind
maart controleerde CDC 295,1 miljard euro deposito's. Het geld dient
onder meer voor de financiering van de bouw van spoorwegen,
ziekenhuizen en sociale huisvesting.
De Franse grootbanken, zoals BNP Paribas en Société Générale, zijn niet
gelukkig met het voorstel. Zij dreigen het voornaamste slachtoffer te
worden van de geldhonger van de Franse staat. Volgens berekeningen
van analisten zou tot 83 miljard euro deposito's van bij de banken naar
CDC vloeien. Dat kapitaal kunnen de Franse banken zelf goed
gebruiken.
Het geld van de spaarders verzamelen, is voor een bank nog steeds de
goedkoopste manier om zich te financieren. De banken zijn dan ook
niet gelukkig met het plan van Hollande om meer Frans spaargeld naar
de staatsholding CDC te lokken.
De Franse banken zouden daarom in de problemen komen bij een
vlotte kredietverstrekking waardoor de economie zou afremmen.
Hollande zou ook de belasting voor de allerrijksten omhoog laten gaan.
Daardoor verhuist veel geld van de superrijken naar Zwitserland, België
en zelfs Londen of wordt omgezet in Dollar.
Maar Hollande verklaarde onlangs de oorlog aan de financiële wereld:
"Hij heeft geen naam, geen gezicht, geen partij en hij zal zich nooit
kandidaat stellen en daarom ook nooit worden gekozen. Toch is hij aan
de macht: het is de financiële wereld die bepaalt wat er gebeurt". Enige
jaren geleden zei hij in een TV-programma: "Ik hou niet van de rijken"!
Hollande zei diverse keren tijdens de verkiezingcampagne de belasting
van de superrijken naar 75% te zullen verhogen. Hij ziet die tarief als
een soort patriottische daad, “iets wat je voor je land kunt doen".

Slechts 1% van de bevolking heeft last van deze maatregel die de
Franse schatkist rond de 500 miljoen euro moet opleveren. Het ziet er
echter naar uit dat een groot deel van die 1% niet zo patriottistisch is en
het geld liever elders uitgeeft.
En Hollande liet er geen gras over groeien om aan te tonen dat hij wat
van plan is om orde op zaken te stellen.
Onmiddellijk liet hij de weddes van alle ministers en
volksvertegenwoordigers met 30 % (dertig procent) verminderen!
Onze parlementairen deden slechts een inspanning van 5%.
In België begint de verkiezingskoorts te stijgen.
Als we de laatste nationale peilingen mogen geloven verliezen de drie
traditionele partijen veel kiezers, gewoon omdat ze geen
geloofwaardigheid meer hebben. Dat komt nu al tot uiting bij de
voorbereidingen van de gemeenteverkiezingen. Vooral Open VLD zou
daarbij zware verliezen lijden, vooral in Antwerpen.
Het wordt in ieder geval tijd dat er eens een nieuwe wind waait door het
land.



Dexia- en andere bonussen

Beleggers en grote aandeelhouders van de Britse bank Barclays
protesteerden tegen het vergoedingspakket van 8,2 miljoen pond, een
slordige 10 miljoen euro voor de ceo Bob Diamond, voor zijn prestaties
in 2011.
Diamond streek vorig jaar zo'n 2,5 miljoen pond aan salaris, bonus en
cash op.
En dat terwijl het aandeel vorig jaar 35 procent van zijn waarde verloor.
Diamond krijgt ook 5,7 miljoen pond om de extra belastingen die zijn
verhuis van de Verenigde Staten naar het Verenigd Koninkrijk
veroorzaakten, te compenseren. In 2008 kreeg hij een bonus van 14,8
miljoen pond als hoofd van Barclays Capital. Zijn afdeling maakte een
winst van 2,3 miljard pond, terwijl de Amerikaanse divisie in 2007 een
verlies van 1,6 miljard pond moest slikken door de kredietcrisis.
Volgens sommige kranten kon oud-premier Jean-Luc Dehaene (CD&V)
op 30 april een pakket opties (85.928 stuks van AB Inbev) op de
optiemarkt verkopen. Op basis van de slotkoers van AB InBev (55,10
euro) ging het om een bedrag van 2,87 miljoen euro. Dehaene kon die
centen belastingvrij opstrijken. Het gaat om geld dat hij kreeg als
'extraatje' als onafhankelijk bestuurder van de brouwerij.

Maar misschien heeft hij dat niet gedaan, want de opties zijn nog
uitoefenbaar tot eind april 2014. Sommige beursanalisten zien de
koers van AB InBev tegen die tijd verder stijgen. Sommige analisten zien
daartegen een koersdoel van 64 euro. Tegen die prijs zijn de opties van
Dehaene 5,75 miljoen waard.
We zullen nooit weten welke beslissing Dehaene genomen heeft.
Insiders die aandelen in een beursgenoteerd bedrijf verzilveren, moeten
dat normaal melden bij de beurswaakhond. Maar omdat de oudpremier geen bestuurder meer is, is hij vrijgesteld van die
meldingsplicht.
In zijn inkomstenverklaring, waartoe alle Europarlementsleden
verplicht zijn, zou Jean-Luc Dehaene (CD&V) de opties niet aangegeven
hebben. Misschien is dat een aanwijzing dat hij de opties nog niet
verkocht heeft.
Dehaene heeft zich nu duidelijk geopenbaard als een echte
zakkenvuller.
Iemand die het cashen van zoveel bonussen normaal vindt en die een
kwijting aan Dexia doorvoert, zonder blozen en blikken, verdient geen
respect meer.
En dan nog zijn Calimero-houding!
Met de steun van vrouwtje Celie en zoon:
"iedereen krijgt bonussen en alleen ons Jean-Lucske wordt geviseerd,
dat is niet eerlijk".
Dehaene is, of was, bestuurslid bij Telindus, Seghers, Domo, Lotus, AB
Inbev, Dexia, enz.
Vreemd dat geen enkele vakbondsleider tegen deze graaicultuur
protesteert.
De meeste politici doen niets tegen die bonuscultuur omdat ze zelf in
het netwerk zitten. Daarom moeten er maatregelen komen om
bonussen minstens te plafonneren, in de tijd te spreiden (bvb geen
uitbetaling binnen de 5 jaar) en ook zwaarder te belasten.
Het kan toch niet langer deze belangenvermengingen tussen politiek en
bedrijfsleven blijven bestaan.
Neutr-On wil de bonussen gewoon afgeschaft zien, vooral bij de
banken. Een beloningssysteem mag wel, maar het systeem moet wel
billijk, proportioneel en transparant zijn. CEO’s en directeurs moeten
volgens dezelfde criteria beoordeeld worden als hun medewerkers.
Volgens Neutr-On is het schandalig dat de bonussen van toplui
schommelen tussen 25 tot meer dan 100 procent van het jaarloon,
terwijl de indexering van de lonen door de bedrijven als een enorm
probleem wordt beschouwd.

Onderwijs



Terbeschikkingstelling onderwijspersoneel

Persbericht Kabinet
Vlaams minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel
Vrijdag 11 mei 2012

Op 27 februari 2012 nam de Vlaamse regering de principebeslissing
om de TBS in te korten met twee jaren voor kleuteronderwijzers en af te
schaffen voor de andere personeelsleden.
Op 6 maart 2012 werd tussen de Vlaamse regering (vertegenwoordigd
door de minister-president, de viceminister-presidenten en de minister
van Onderwijs) en de vakorganisaties afgesproken om onder leiding
van de Vlaamse Minister van Onderwijs onderhandelingen te voeren
naar aanleiding van de principebeslissing van de Vlaamse regering om
de TBS regeling grondig te hervormen en uit te doven. In tussentijd
(23/3/’12) werd beslist om voor de groep gerechtigden op TBS met
instapdatum 1/4/2012 en wiens aanvraag uiterlijk op 31 maart 2012
werd ingediend, de oude TBS-regeling onverkort te laten doorlopen.
Vandaag rondde de Vlaamse regering vertegenwoordigd door de
Vlaams minister-president, de Minister van Bestuurszaken en de
Minister van Onderwijs en de vakorganisaties nav de afschaffing van de
TBS de onderhandelingen over de overgangsmaatregels af en kwamen
overeen :
De personeelsleden die op 1 april 2012 aan alle voorwaarden voldeden
om op TBS te gaan maar dit nog niet deden, krijgen alsnog de
mogelijkheid om dit te doen, en dit met behoud van de bestaande
berekening van het wachtgeld. Ook de personeelsleden die bij de
vorige hervorming een overgangssysteem aangeboden kregen, kunnen
nog steeds instappen aan dezelfde voorwaarden ( de zogenaamde
‘bonusgroep’).
Daarnaast komt er een overgangsperiode voor die personeelsleden die
aan de vooravond van hun TBS stonden:




Voor kleuteronderwijzers:
o Een P-4 regeling voor de groep geboren voor 1/1/1958
o Een P-3 regeling voor de groep geboren voor 1/1/1959
Voor de andere personeelsleden:
o Een P-2 regeling voor de groep mensen geboren voor 1/1/57
o Een P-1 regeling voor de groep mensen geboren voor 1/1/58

Er wordt een reductie van het wachtgeld doorgevoerd voor de personeelsleden binnen de overgangsregeling en
voor de personeelsleden in de nieuwe generieke regeling.






Het verlaagde wachtgeld bedraagt de huidige berekening van het wachtgeld X 0,75 wanneer TBS
wordt opgenomen voor de volledige gerechtigde periode.
Het verlaagde wachtgeld bedraagt de huidige berekening van het wachtgeld X 0,775 wanneer TBS
wordt opgenomen voor de volledige gerechtigde periode – 1 jaar.
Het verlaagde wachtgeld bedraagt de huidige berekening van het wachtgeld X 0,8 wanneer TBS wordt
opgenomen voor de volledige gerechtigde periode – 2 jaar.
Het verlaagde wachtgeld bedraagt de huidige berekening van het wachtgeld X 0,825 wanneer TBS
wordt opgenomen voor de volledige gerechtigde periode – 3 jaar.

Er wordt een engagement genomen na de bevoegdheidsoverdracht om
mogelijkheden om de loopbaan voltijds of deeltijds te onderbreken te
behouden, zonder dat dit een voorafname is over de voorwaarden
waaronder dit kan blijven behouden.
De Vlaamse regering zal samen met de sociale partners onderwijs
onderzoeken op welke wijze het instrument “werkbaarheidsindex”
inzetbaar kan zijn in onderwijs.



Beleidsnota Mediawijsheid

Persbericht Kabinet
Vlaams minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel
Donderdag 10 mei 2012
De Vlaamse regering heeft de conceptnota Mediawijsheid van ministers
Ingrid Lieten en Pascal Smet goedgekeurd. Mediawijsheid is een brede
thematiek die uitdagingen omhelst zoals de toegankelijkheid van de
(nieuwe) media, omgaan en interpretatie van deze media en implicaties
zoals privacy op sociale netwerksites. Ministers Lieten en Smet reiken
met de conceptnota hun visie voor mediawijsheid aan, en formuleren
veertig concrete acties.
Bijna elke Vlaming van 18 jaar en ouder heeft een televisie in huis
(98%). Ook een radiotoestel (98%) en een gsm of smartphone (93%) zijn
in bijna ieder gezin aanwezig. 43% Vlamingen beschikt thuis over een
krant. Voor het bezit van een computer en een breedbandaansluiting
voor televisie scoort het Vlaamse huisgezin minstens even goed als het
Europees gemiddelde. Media zijn alom aanwezig, en bepalen mee onze
blik op de werkelijkheid. Hoe we naar bepaalde mensen of groepen in
de samenleving kijken, wat we voor waar aannemen, hoe we onze stem
laten horen in de samenleving.
’s Ochtends op de radio wordt al verwezen naar ‘tweets’ van publieke

figuren. Jong en oud vinden mekaar de dag door online. Ongeveer twee
op drie Vlaamse kinderen (64%) hebben een profiel op een sociale
netwerksite. Bij de 13- tot 14-jarigen is dat 84 procent. Het internet is
het medium dat de meeste invloed heeft op hun leefwereld en
identiteit.
“De ontsluiting van informatie is nog nooit zo groot geweest. Een
positieve zaak voor een democratische samenleving”, onderstreept
Ingrid Lieten. “Toch als de informatie voor iedereen toegankelijk is.
Mediawijsheid stopt niet bij het kunnen werken met een computer of
het hebben van een krant, televisie of internet. Je moet ook met de
vloed aan informatie kunnen omgaan, kunnen inschatten of de
informatie betrouwbaar is. Vlaanderen hinkt achterop wat betreft
effectieve computervaardigheden. 19 procent Vlamingen scoort
ondermaats op pc-vaardigheden, waar het EU15-gemiddelde 13
procent is.”
“Gezien de impact van de media, is het de verantwoordelijkheid van de
overheid om te handelen en te helpen voorkomen dat er mechanismen
van maatschappelijke uitsluiting ontstaan. Iedereen moet bijvoorbeeld
kunnen profiteren van de voordelen van online dienstverlening. Denk
maar aan Tax-on-web.”
Ook in het onderwijs is er nog werk voor de boeg wat de concrete
implementatie van digitale vaardigheden betreft. In vergelijking met
andere Europese landen zijn Belgische leraren minder actief bezig met
mediawijsheid en veilig internet in de klas. Een minderheid biedt een
luisterend oor na een negatieve ervaring van leerlingen op het internet.
“Leraren moeten goede ondersteuning krijgen over hoe mediawijsheid
meer in hun lessen te integreren”, zegt Pascal Smet.
Mediawijsheid is het geheel van kennis, vaardigheden en attitudes die
we nodig hebben om bewust en kritisch te kunnen bewegen in een
complexe, veranderende en gemediatiseerde wereld. Het is het
vermogen tot een actief en creatief mediagebruik dat gericht is op
maatschappelijke participatie. Ingrid Lieten en Pascal Smet leggen
verder uit: “Het internet is tot een plek uitgegroeid waar we mekaar
ontmoeten, waar we winkelen, waar we muziek luisteren, waar we
discussiëren. Wat anderzijds ook inhoudt dat we er niet langer anoniem
zijn, dat we sporen en persoonlijke gegevens achterlaten. We kunnen
niet altijd overzien wat er met die gegevens gebeurt, wie er toegang tot
heeft. De overheid moet mensen leren kritisch omgaan met media.
Daarin willen we een positieve focus leggen op kinderen en jongeren.
Zij moeten ten volle kunnen profiteren van de mogelijkheden van de
media. Als overheid kunnen we dat stimuleren. We geloven ook in hun
veerkracht. Dat sluit niet uit dat we hen kunnen leren omgaan met
online risico’s zoals cyberpesten en seksueel getinte beelden. Als
overheid moeten we evenzeer waken over de basisrechten zoals die op
privacy en veiligheid.”
De ministers geven een overzicht van de beleidsacties die ze willen
opzetten aan de hand van vier strategische doelstellingen:
Het creëren van een duurzaam en strategisch kader voor
mediawijsheid. Waaronder het oprichten van een kenniscentrum
Mediawijsheid.

Het stimuleren en verhogen van competenties. Door onder meer het
verder verankeren van media- en beeldgeletterdheid in het
onderwijscurriculum en vormingsaanbod van leerkrachten. Maar
bijvoorbeeld ook het lanceren van educatieve games. Het creëren van
een e-inclusieve samenleving. Zoals het zorgen voor betaalbare
internettarieven. De sociale tarieven voor internet dienen in overleg met
de federale regering en andere betrokken actoren te worden
opgevolgd.
Het creëren van een veilige en verantwoorde mediaomgeving: Een
voorbeeld van een actie is het sensibiliseren van ouders en opvoeders,
onder meer door de e-safety campagne 2012 en 120 ouderavonden
van nu tot september 2013.
Beide ministers ondernamen al actie. Ingrid Lieten heeft eind vorig jaar
650.000 euro subsidies gegeven aan zes projecten rond mediawijsheid,
die onder meer mensen uit de sector, kansarmen en jongeren training
en begeleiding aanbieden op het vlak van mediawijsheid. In de nieuwe
beheersovereenkomst van de VRT (2012-2016) werd opgenomen dat
Ketnet onze kinderen mediawijsheid moet bijbrengen door hen in een
veilige omgeving vertrouwd te maken met online toepassingen. De net
vernieuwde website van Ketnet biedt intussen met succes een
kindvriendelijke sociale netwerksite aan.
Pascal Smet heeft mediawijsheid aan het begin van zijn legislatuur laten
opnemen in de vakoverschrijdende eindtermen. “Dat is zeker geen
eindpunt”, zegt Pascal Smet. “Daar waar de focus van onze leraren
vandaag vaak op technische vaardigheden en praktische hulp bieden
ligt, moeten we naar een brede aanpak met oog voor
beeldeninterpretatie, veiligheid op het internet en de creatieve
mogelijkheden van (nieuwe) media.” Verder biedt het online platform
INgeBEELD een open leeromgeving vol praktijkvoorbeelden voor
leerlingen, studenten, leerkrachten en lectoren. Sinds vorig schooljaar
kunnen scholen dankzij een grootschalig programma voor
internetvoorzieningen tegen gunsttarieven gebruikmaken van hoge
brandbreedtes en beveiligingsdiensten. "Maar we denken ook al verder
over een 'school van de toekomst' die de jongeren en volwassenen van
het midden van de 21st e eeuw de nodig competenties bieden waarmee
ze zich steeds opnieuw kunnen aanpassen aan nieuwe evoluties."

Sectoren



Het was weer 1 mei en Rerum Novarum

Het was weer 1 mei, de dag die ook als "Dag van de Arbeid" bekend
staat. Wie de film “Daens” gezien heeft weet wat de doelstellingen van
de arbeidsbewegingen zijn. Een beter lot voor de werkende mensen,
met goede gezondheidszorg, goede en veilige werkomstandigheden,
een eerlijk loon en waardering voor hun bekwaamheden.
Dit is een strijd waar constant aandacht aan besteed moet worden.
Er is al wel veel ten goede verbeterd, maar door de huidige crisis
proberen liberale ideeën de verworvenheden te bedreigen.
Aan de 1 mei-viering als viering van de arbeidersbeweging is de
invoering van de achturige werkdag een belangrijke stap geweest. Op
18 februari 1856 werd voor het eerst overeengekomen de arbeidsdag
te beperken tot acht uur, maar het duurde nog decennia eer die er in
alle sectoren kwam.
Pas na de tweede wereldoorlog kwamen er wetten rond weekendrust
en één week vakantie.
De socialistische partijen waren, in tegenstelling tot de katholieken, de
leidende bewegingen in dit streven.
De verzuiling van ons land vindt daar zijn oorsprong.
Pas in 1891 verscheen de encycliek Rerum Novarum (Over nieuwe
dingen). De encycliek ging over de situatie van de arbeidersklasse en
formuleert in de vorm van een aantal uitgangspunten de sociale leer
van de Katholieke Kerk.
Uitgangspunten van de pauselijke encycliek waren een rechtvaardig
loon, het recht op eigendom en solidariteit met de zwakkeren.
De encycliek gaf ook kritiek op het ongebreideld kapitalisme, maar
veroordeelde tegelijkertijd het marxisme, maar ook het materialisme.
Ter gelegenheid van beide feestdagen waren er dan ook weer talrijke
uitspraken van de politieke partijen en vakbonden.
De socialistische vakbond ABVV blijft zich met hand en tand verzetten
tegen 'gemorrel' aan de automatische loonindexering.
'We gaan geen nieuwe indexsprong aanvaarden', stelde ABVV-voorzitter
Rudy De Leeuw op de 1 mei-viering in de Gentse Vooruit. Hij pleitte
ook voor een verhoging van de minimumlonen met tien procent. ( Zou
hij dat echt menen?)
'Het ABVV tolereert niet langer werkende armen', zei hij verder.
In de Rerum Novarum-toespraak van ACV-voorzitter Marc Leemans
eiste die ook het behoud van de index. De werkgevers moesten het
gewoontegetrouw ontgelden.

En hij stelt zich de vraag: "Waarom is de innovatiekracht van de
werkgevers niet even hoog als hun creativiteit om in de zakken van de
werknemers te zitten?".
De Christelijke arbeidersbeweging, ACW, maakte tijdens Rerum
Novarum tijd om stil te staan bij hun maatschappelijk projecten.
Zij kiezen daarbij voor sociale rechtvaardigheid, voor rechtvaardige
duurzaamheid, voor meer en echte participatie, voor respect, voor inzet
en engagement, voor welvaart en welzijn, voor emancipatie, voor
kwaliteit van leven en samenleving. Zij willen vertrekken vanuit het
principe van sociale rechtvaardigheid waarbij de sterksten de zwaarste
lasten dragen en waarin ze oog willen hebben voor de versterking van
groepen met minder kansen.
Zij vallen nog altijd terug op hun bewegingen in een immens
raderwerk van afdelingen, verbonden, deelorganisaties, diensten,
partners en beleidsmakers.
Op deze feestdag willen ze alle vrijwilligers, beroepskrachten,
bestuurders en mandatarissen bedanken voor hun inzet en
betrokkenheid bij dit maatschappelijk project!
Opvallend was dat er niets gezegd werd over de financiële verliezen die
ze lijden via ARCO, noch over de putten die ze achtergelaten hebben bij
Dexia of bij de Gemeentelijke Holding.
Ook over de hoge bonussen van Dehaene, de vlucht van Leterme die
het land in een schuldenput achterlaat, de pedofiele priesters, de
corruptie bij Justitie en het prutsbeleid van ex-justitieminister Declerck
kwamen niet aan bod.
Die problemen werden met de mantel der liefde gedekt.
In het hele land gebruikten, zoals gewoonlijk, vele politici hun speech,
op de Dag van de Arbeid, duidelijk als een kans om de kiezers voor te
bereiden op de kiesstrijd van de gemeentebesturen in oktober.
Open Vld-voorzitter Alexander De Croo reageert scherp op een aantal
uitspraken van ACV-topman Marc Leemans tijdens een Rerum
Novarumtoespraak.
"Op een dag als vandaag zouden we beter de handen in mekaar slaan.
Maar ik zie dat sommigen die handen liever gebruiken om in mekaars
gezicht te slaan. Gezien de afgelopen weken en maanden had ik
misschien ook wat meer bescheidenheid verwacht".
Zoals gebruikelijk pleitte hij om de competitiviteit te versterken en de
loonkost onder controle te houden.
Daarvoor moeten we de handen in mekaar slaan", legt De Croo uit.
"Maar zelfs op een dag als Rerum Novarum gebruiken sommigen hun
handen liever om een ander in zijn gezicht te slaan", klinkt het.
Hierbij nog enkele andere reacties van Groen en PVDA:
http://www.groen.be/actualiteit/Nieuwsflash-rerum-novarum-duidelijkeengagementen-voor-strijd-tegen-kinderarmoede_2710.aspx
http://www.pvda.be/nieuws/artikel/1-meitoespraak-daniel-pirongewestelijk-abvv-secretaris-in-charleroi-welke-politiek-relais-voor.html



Truckers betoogden

Enkele honderden truckchauffeurs uit acht Europese landen
manifesteerden enkele weken geleden op het bedrijfsterrein van Total
in Antwerpen. Daarmee werd actie gevoerd tegen de “oneerlijke
concurrentie van goedkope Oost-Europese werkkrachten”.
“Zelfstandige chauffeurs en kleinere vervoerders uit onze contreien
strijden niet met gelijke wapens”, vindt initiatiefnemer Owner Drivers
United. “Deze onderbetaalde buitenlanders leiden velen onder ons
regelrecht naar het faillissement.”
Staatssecretaris voor Fraudebestrijding John Crombez (SP.A) was op de
betoging aanwezig. Hij betuigde zijn steun aan de chauffeurs. Wel
verklaarde hij dat de federale regering al heel wat maatregelen
genomen heeft om misbruiken tegen te gaan.
Het zijn vooral de bedrijfsleiders die de oorzaak zijn van deze
misbruiken.
Theoretisch moeten de buitenlandse truckers evenveel betaald worden
als de Belgische, maar in de praktijk ligt dat anders.
Het gebeurt ook regelmatig dat patroons Belgische truckers tijdelijk
werkloos maken, terwijl ze voor die zelfde periode buitenlanders
aannemen.

Allerlei



Wat verandert er in mei?

 Goedkoopste antibiotica voorschrijven
Vanaf 1 mei zijn apothekers verplicht om de goedkoopste antibiotica en

schimmeldodende medicijnen voor te stellen aan de patiënt. Die
maatregel past in het besparingsplan van federaal minister van
Volksgezondheid Laurette Onkelinx (PS).
De maatregel houdt in dat de apothekers steeds de goedkoopste
antibiotica en schimmelwerende geneesmiddelen moeten afleveren,
ook als er op het voorschrift een bepaald merk staat dat duurder is. De
apothekers zullen geregeld door de ziekteverzekering ingelicht worden
over het goedkoopste af te leveren antibioticum of schimmeldodende
geneesmiddel.
De maatregel geldt evenwel alleen bij een acute behandeling, niet bij
een chronische. Er zijn bovendien twee uitzonderingen op de regel. Ten
eerste wanneer gezondheidsredenen de strikte naleving van het
voorschrift vereisen, en ten tweede wanneer de patiënt allergisch is aan
één van de bestanddelen van het goedkope medicijn.
 Coffeeshops
De coffeeshops in het zuiden van Nederland zijn vanaf 1 mei niet
langer toegankelijk voor Belgische bezoekers. De coffeeshops worden
besloten clubs waarvoor een 'wietpas' nodig is.
De coffeeshops in de Nederlandse provincies Zeeland, Noord-Brabant
en Limburg zullen tot 2.000 leden mogen hebben, maar enkel
Nederlandse inwoners kunnen een wietpas bemachtigen. De bedoeling
van de maatregel is om drugstoeristen te weren. Vanaf 2013 wordt de
wietpas ook in de rest van Nederland ingevoerd.
Minister van Binnenlandse Zaken Joëlle Milquet (CDH) heeft alvast
aangekondigd dat ook de politieaanwezigheid in de BelgischNederlandse grensstreek zal worden opgevoerd. Milquet zet zich
schrap voor nevenwerkingen als de verplaatsing van de illegale verkoop
naar België, meer drugskoeriers of meer drugsproductie in ons land. Zo
zullen federale en lokale politieagenten vaker worden ingezet op de
wegen en in de treinen aan de grens.
 Derde kanaal
De openbare omroep start op 1 mei met een derde televisiezender.
Ketnet zendt vanaf die dag uit op een apart kanaal.
Dankzij de drie volwaardige tv-kanalen, kunnen Canvas en Ketnet op
aparte kanalen uitzenden. Ketnet wordt zo gevrijwaard van
sportuitzendingen en andere uitzendingen op het tweede kanaal
waardoor het kindernet in het verleden soms niet beschikbaar was.
Ketnet blijft nog twee weken op het gedeelde kanaal met Canvas
uitzenden, om de kijkers de kans te geven het nieuwe net te vinden.
Vanaf 14 mei is het tweede net volledig beschikbaar voor Canvas.
Ketnet zal elke dag kinderprogramma's uitzenden tussen 6 uur en 20
uur. De programmering is opgebouwd volgens een vast stramien met
verschillende uitzendblokken, aangepast aan de behoeftes en de
beschikbaarheid van kinderen. In weekends en vakanties zal de
programmering er anders uitzien.



Awel !

Met de nieuwe naam en een bijbehorend logo, wil de KJT duidelijk
maken dat ze meer is dan een telefoonlijn en ook haar online
communicatiemogelijkheden in de verf zetten. Er is ook een nieuwe
mobile site, www.Awel.be die kinderen en jongeren nu ook via hun
smartphone of tablet kunnen bereiken.
"Sinds enkele jaren kende onze online dienstverlening een grote groei",
zegt Sibille Declercq, coördinatrice van Awel. "Tegelijkertijd botsten we
steeds weer op de zwakte van onze naam, de 'telefoon'. Die telefoon,
102, blijft bestaan maar met Awel trekken we de aandacht op de
andere, online manieren om ons te bereiken: ons email-adres
brievenbus@awel.be
en het forum en de chat op de website."
De visie achter Awel blijft dezelfde, aldus Sibille Declercq. "We geloven
sterk in de kracht van kinderen en jongeren, nemen hen serieus en
willen een betrouwbaar aanspreekpunt voor hen zijn, via een voor de
hand liggend, gratis en makkelijk bereikbaar contactkanaal."
De nieuwe naam sluit volgens de coördinatrice aan bij dat idee. "Awel is
de aanzet tot een verhaal. Kinderen en jongeren die ergens mee zitten,
op hun woorden kauwen voor ze hun verhaal vertellen, gebruiken
dikwijls "Awel,.." als bevrijdende zucht. Het betekent in alle dialecten
hetzelfde, het is universeel én het is uitgesproken 'kinder- en
jongerentaal'." Bron: Belga

Antipestteam



100 jaar jeugdbescherming

Deze maand was het honderd jaar geleden dat de eerste wet op de
jeugdbescherming in het Belgische parlement werd gestemd.
23 jaar had het geduurd voor de wet effectief door het parlement
raakte na de eerste initiatieven in die richting. De wet maakte kinderen

onder de 16 jaar ‘strafrechtelijk onbekwaam’ en zorgde voor de
oprichting van aparte jeugdrechtbanken.
Met de overgang naar de 20ste eeuw werd de notie van ‘het belang van
het kind’ geboren, waarmee schoorvoetend afstand gedaan werd van
de ouderlijke (lees: vaderlijke) macht. De start werd gemaakt naar een
pedagogische aanpak voor jongeren die criminele feiten pleegden.
Maar: enkel via gerechtelijke weg konden jongeren in moeilijke
opvoedingssituaties toegang tot krijgen tot aangepaste hulpverlening.
In 1965 was de tijd rijp voor een nieuwe wet op de jeugdbescherming,
maar het zou nog tot 1985 duren vooraleer jongeren in problematische
opvoedingssituaties ook buiten de gerechtelijke weg toegang kregen
tot bijzondere hulpverlening.
In 2014 werd een volgende belangrijke stap gezet: de start van de
intersectorale toegangspoort. Vanaf dan wordt het aspect
‘maatschappelijke noodzaak’ – de maatschappij die oordeelt dat een
tussenkomst nodig is – nog duidelijker losgekoppeld van het recht op
bijzondere hulp voor wie zich in een problematische leefsituatie
bevindt. (bron: Romain Vanlandschoot, Sluit ze op… jongeren in de
criminaliteit van 1400 tot nu, Davidsfonds).
Zie ook:

http://www.weliswaar.be/nieuws/p/detail/100-jaar-jeugdbescherming

