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Kif Kif krijgt prijs voor strijd tegen racisme
BRUSSEL - Gisteren heeft Kif Kif de Burgerschapsprijs 2009 van
de Stichting P&V gekregen. Deze prijs wordt uitgereikt aan
personen of organisaties die zich inzetten voor een
democratische samenleving.
Vorige laureaten zijn o.a. Wannes Van de Velde, Jean-Pierre en
Luc Dardenne en Jeanne Devos. "Wij zijn een intercultureel
platform dat strijdt tegen racisme en ongelijkheid", zegt Dany
Neudt (foto) van Kif Kif, dat enkele jaren geleden een
gerechtelijke actie voerde tegen
Adecco omdat dat
uitzendbureau
apartheidslijsten
voor
autochtonen
en
allochtonen hanteerde. "In Frankrijk werd Adecco veroordeeld
tot in cassatie. Hier gebeurde niets. Wij zijn een procedure
gestart omdat de verjaring dreigde."PG
Lutgen (cdH) hoopt op meer kandidaten
BRUSSEL - Waals minister en kandidaat-voorzitter Benoît
Lutgen hoopt dat meerdere van zijn partijgenoten zullen
meedingen naar de post van cdH-voorzitter. Dat zou het
inhoudelijk debat ten goede komen, zo verklaarde hij dinsdag
op Bel RTL.
Het politiek Bureau van cdH gaat aan haar militanten vragen
om zich uit te spreken over een gedeeld voorzitterschap vanaf
2010. Daarbij zouden huidig voorzitster Joëlle Milquet en de
Waalse minister voor Landbouw en Openbare Werken, Benoît
Lutgen, elk een deel van de termijn uitzitten. Indien de
militanten met deze regeling instemmen, zal Milquet haar
mandaat voortzetten tot de volgende federale verkiezingen, die
normaal gezien in 2011 zouden plaatsvinden. Lutgen zou dan
haar plaats innemen bij de vorming van de volgende federale
regering en de voorzitterstermijn verder uitzitten. Die duurt vier
jaar en loopt af in 2014.Belga
Reynders in top drie financiënministers
BRUSSEL - De Britse krant Financial Times heeft de Franse
minister Christine Lagarde uitgeroepen tot Europees minister
van Financiën van het jaar. De Belgische minister Didier
Reynders (MR) staat derde in de ranking.
Reynders (foto) staat vlak na zijn Duitse collega Peer
Steinbrück. Een jury van de Financial Times heeft negentien
ministers beoordeeld. Naast een overall-ranking stelde de krant
ook een rangschikking op op basis van politieke en
economische criteria en een score voor geloofwaardigheid. In
de overall-ranking staat Reynders derde. Dat heeft hij vooral te
danken aan zijn score voor economie, waar Reynders tweede
eindigde. De Belgische economie deed het volgens de krant
beter dan de buurlanden. Politiek staat de vicepremier op een
gedeelde achtste plaats. Voor geloofwaardigheid eindigde
Reynders negende.Belga
Vlaams Belang wil staatsveiligheid weg
HASSELT - Het Vlaams Belang wil de staatsveiligheid
afschaffen.
De
Beverse
volksvertegenwoordiger
Bruno
Stevenheydens lichtte zijn voorstel dinsdag toe in de
Kamercommissie Justitie tijdens het debat over de BIM-wet. Die
moet telefoontap door de staatsveiligheid mogelijk maken.
Stevenheydens verwees naar de "talloze blunders" van de
staatsveiligheid in de zaak-Erdal, de zaak-Belliraj, de affaires

rond de CIA-vluchten, Lernout & Hauspie en Urban Tradzangeres Soetkin Collier. Volgens het VB kan de federale politie
de taken van staatsveiligheid overnemen. Dat is in Denemarken
en de VS al zo, betoogde hij. Volgende week hoort de
Kamercommissie
Justitie
de
grote
baas
van
de
staatsveiligheid.JDW
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