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DEEL GEMIST?
Gebruik nu woensdag
onze jokerbon.

Nieuwe hypothese over
dood Julie en Melissa

BRUSSEL ● Julie Lejeune en Melissa
Russo zouden lang voor 20 maart 1996 zijn
gestorven. Ze zouden bovendien in de put
begraven zijn waarin het lijk van Bernard
Weinstein, Dutroux’ kompaan, werd
gevonden. Dat schrijft La Dernière Heure
op basis van het boek van journalist Marc
Metdepenningen, Le Tome 2 des Grands
Dossiers Criminels en Belgique. Volgens de
auteur had Dutroux de kuil in één keer
gegraven op 20 november 1995. Het ver-
haal van de opsluiting en de toevallige
dood van de twee Luikse kinderen, op 22
maart ‘96, door verwaarlozing van Michèle
Martin tijdens Dutroux’ gevangenschap,
zou door het koppel in scène zijn gezet om
de verantwoordelijkheid voor de dubbele
moord te ontlopen. De meisjes zouden
echter vrijwillig zijn achtergelaten in de
kooi in het huis, kort na hun ontvoering.
Volgens de hypothese van de journalist
zouden ze er van de honger zijn gestorven.

Nieuwe echtscheidingswet
voor Grondwettelijk Hof
BRUSSEL ● De Raad van Franstalige
vrouwen in België heeft samen
met de vzw's Ligue des familles en
Vie féminine een annulerings-
verzoek ingediend bij het
Grondwettelijk Hof tegen de
nieuwe echtscheidingswet, omdat
die discriminerend voor vrouwen
zou zijn. 

De nieuwe echtscheidingswet werd in
april dit jaar goedgekeurd, en had tot
doel scheidingen sneller en vlotter te
laten verlopen. De belangrijkste wijzi-
ging is het opgeven van het schuldprinci-
pe en de beperking in tijd van de alimen-
tatie. De nieuwe wet behandelt iedereen
gelijk, of men nu voor of na de goedkeu-
ring van de wet is getrouwd. 

En precies daar knelt volgens de organi-
saties het schoentje. Volgens de oude wet
kon men immers langer van alimentatie
genieten. Voor de wijziging kon de echt-
geno(o)t(e) die “het sociale, professione-
le en persoonlijke offer bracht door niet
uit werken te gaan, rekenen op alimenta-
tie tot zijn of haar financiële situatie ver-
beterde”, aldus de organisaties.

Doordat koppels die voor de wetsher-
ziening getrouwd zijn ook onder de nieu-
we bepalingen vallen, valt die zekerheid
weg, en dat is fundamenteel oneerlijk.

Die oneerlijkheid, zo menen de organi-
saties, wordt nog versterkt door het feit

dat de wet is ook algemeen discrimine-
rend ten aanzien van vrouwen omdat uit
onderzoek blijkt dat het doorgaans vrou-
wen zijn die ervoor kiezen thuis te blij-
ven of deeltijds te werken. Nu al blijkt dat
het vaak de vrouw is die het financieel
moeilijk heeft na een scheiding.

We leven in een tijd, zo verduidelijken
de organisaties, waarin de wet voor de
gelijkheid tussen mannen en vrouwen
zou moeten zorgen, dus kan het niet dat

zulke discriminerende wetten worden
goedgekeurd. Zij hopen dat het
Grondwettelijk Hof hen gelijk zal geven
door de wet te annuleren.

De CD&V-vrouwen protesteerden bij de
stemming in april tegen de wet, omdat
ook zij vreesden dat vrouwen die voor
hun gezin gekozen hebben, er de dupe
van zouden worden. (LB)

BRUSSEL ● De spanning is te
snijden in het auditorium van het
Paleis der Academiën in Brussel.
Voor de studenten politieke
wetenschappen en rechten is het
bittere ernst.

Zondagmiddag: dag 3 van de onderhan-
delingen, en 20 minuten te gaan tot de
definitieve resolutie gestemd moet wor-
den. De Portugese vraag om meer spreek-
tijd stuit op een njet. Als de voorzitter over-
gaat tot de stemming van de paragrafen
van de uiteindelijke resolutie, worden die
één voor één afgeschoten. Er ontstaat
rumoer rond de tafel. Delegaties gebaren
heftig naar elkaar: ‘Stem dan toch voor!’

Rond de tafel zitten 48 studenten rechten
en politieke wetenschappen. Per twee ver-
tegenwoordigen ze de huidige landen uit
de Veiligheidsraad en enkele waarnemen-
de staten. Ze krijgen zo de gelegenheid om
hun overtuigingskracht uit te testen, en te
proeven van de diplomatieke wereld en
van de complexiteit van actuele proble-
men. 

Danscafé

De vermoeidheid staat op de gezichten te
lezen: de studenten hebben tot 4 uur ‘s och-
tends geschaafd aan hun voorstel. Een stu-

dente wordt onwel en moet in de hal beko-
men. “De spanning is te snijden”, verduide-
lijkt Louis-Alfons Nobels, secretaris van de
Vereniging voor de Verenigde Naties, die de
simulatie organiseert. “Zaterdagavond aten
we in een Servisch-Bosnisch restaurant gin-
gen we naar een danscafé, maar zelfs daar
was Kosovo het belangrijkste gespreks-
onderwerp. Nu de eindmeet in zicht komt,

willen ze die resolutie er per se door krijgen.”
Verschillende delegaties laten weten dat ze

de vaagheid van de resolutie betreuren, en
dat de Veiligheidsraad niet tot een oplossing
is gekomen. “De baby van de Balkan kijkt uit
naar het moment waarop hij big brother
kan worden”, oreert de afgevaardigde van
Montenegro. Zijn beeldspraak doet de
onderhandelaars giechelen. Net voor er

overgegaan wordt tot de finale stemming
van de resolutie deelt de afgevaardigde van
Kosovo fijntjes mee dat ze zich gedwongen
ziet tot drastische maatregelen, en ze roept
de unilaterale onafhankelijkheid van
Kosovo uit. Maar de andere delegaties lijken
zo gefocust op de uiteindelijke resolutie dat
niemand het probleemkind uit de Balkan
terugfluit. 

Alle permanente landen van de veilig-
heidsraad stemmen uiteindelijk voor de
ontwerpresolutie. Daarin wordt geen
oplossing voorgesteld, maar belooft men
ook in de toekomst het probleem ter harte
te nemen. Wanneer blijkt dat zelfs Rusland
zijn veto niet gebruikt, ontstaat er weer
beroering. De andere landen volgen
gedwee, en wanneer de voorzitter de reso-
lutie als aangenomen verklaart, barst er
een applaus los. De onderhandelaars heb-
ben hun inspanningen kunnen bekronen
met een resolutie, ook al biedt die geen uit-
weg voor het conflict.

Emotioneel zwaar

“Het was emotioneel bijzonder zwaar”,
zegt Evelyn Malfliet, studente politieke
wetenschappen, die in de huid van Kosovo
kroop. “We hadden zelf geen stemrecht,
dus moesten we voortdurend stemmen
ronselen. We konden ons geen onacht-
zaamheid permitteren. En voortdurend
‘neen’ zeggen is ook moeilijk. We moesten
onze positie verdedigen, niet zwichten
voor de druk van de andere landen.” Katrijn
Conjaerts, studente rechten van de
Universiteit Gent, bevestigt. “De voorberei-
ding was ongelooflijk intensief, maar uit-
eindelijk vond ik het leuker dan verwacht.
Ik weet nu wel zeker dat ik toch geen diplo-
mate wil worden: het is heel erg serieus, je
kunt niet even een grapje maken”.

Studenten stemmen over Kosovo tijdens nep-Veiligheidsraad

48 studenten van de 4 grote Vlaamse universiteiten praatten
over een vreedzame oplossing voor Kosovo. Het was maar
een simulatie, maar de realiteit kwam dichtbij. ‘Vooral
informele gesprekken helpen de onderhandelingen vooruit.’
DOOR LOTTE BECKERS

‘Diplomaat word ik dus
nooit. Veel te serieus’ 

■ Rond de tafel: 48 studenten die de huidige landen uit de Veiligheidsraad vertegenwoordgen.

Langdurig werklozen halen 
Gentse senioren uit isolement
GENT ● Om het sociaal isolement bij 65-
plussers tegen te gaan, gaan in Gent der-
tien langdurig werklozen de straat op om
eenzame bejaarden gezelschap te houden.
Met het initiatief slaat het stadsbestuur
twee vliegen in één klap: de eenzaamheid
bij bejaarden kan ermee worden bestre-
den en ook langdurig werklozen hebben
wat om handen. Uit onderzoek bleek
immers dat meer dan een op de tien
bejaarden eenzaam zijn.

De ‘granysitters’ gaan vanaf vandaag bij
65-plussers langs om met hen te babbelen,
een wandeling te maken, boodschappen
te doen, de krant te lezen, familiefoto’s te
bekijken of een uitstapje te maken.

Voorlopig nemen een dertigtal bejaarden
deel aan het project. Om de werklozen
voor te bereiden op hun taak kregen ze een
korte opleiding, waaronder vijf dagen the-
orie en 24 uur stage in een lokaal rusthuis
of OCMW-dienstencentrum.

De bejaarde betaalt 1 euro voor een uur
gezelschap. De ‘grannysitter’ krijgt 4,1 euro
per uur boven op zijn werkloosheidsuitke-
ring. De stad past het verschil bij, en heeft
daarvoor 30.000 euro vrijgemaakt. Het
proefproject loopt tot midden 2008. Als
het een succes is, overweegt schepen
Mathias De Clercq het om te zetten tot een
regulier tewerkstellingsproject. 

(LB)

Raad van Franstalige
vrouwen eist dat
nieuwe regels niet
gelden voor  mensen
die trouwden vóór 
goedkeuring wet

NASA stelt lancering ruimteveer 
uit tot volgend jaar 

CAPE CANAVERAL ● De lancering
van het ruimteveer Atlantis met het
Europese ruimtelab Columbus is dit
weekend opnieuw geschrapt omwille
van hetzelfde probleem als eerder deze
week, zo heeft de NASA bekendgemaakt.
De shuttle zal dit jaar niet meer vertrek-
ken.

Een van de vier brandstofsensoren aan
de bodem van de enorme externe tank
van het ruimteveer Atlantis is uitgeval-
len tijdens het vullen met 2 miljoen liter
vloeibare zuurstof en waterstof.
Donderdag was een soortgelijk pro-
bleem ontstaan bij een eerste lanceer-
poging. Nadat de start al twee keer op
drie dagen tijd was uitgesteld, heeft de
NASA beslist de lancering naar ten

vroegste 2 januari uit te stellen. Het is
immers niet meer mogelijk het pro-
bleem op te lossen voor donderdag het
lanceervenster sluit.

De Atlantis moet het Europese ruimte-
lab Columbus naar het ISS brengen, als
speerpunt van de Europese en Belgische
bijdrage aan het project. Frank De
Winne was voor de heenreis van de
shuttle en voor het opstarten geduren-
de enkele weken als vervanger aange-
duid voor de Fransman Léopold Eyharts.
Door het uitstel zijn er dit jaar maar drie
shuttlevluchten geweest. Maar daarbij
werd het ISS telkens verder uitgebouwd.
Het complex moet af zijn in 2010, wan-
neer de Amerikaanse shuttlevloot op
stal gaat.

STUDENTEEVELYNMALFLIET:

Het was
emotioneel zwaar,
je kunt je geen
onachtzaamheid
permitteren
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