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Dreiging ‘ramp’ To-do-lijst voor Smokkel enige
kinderopvang
commissarissen optie in Gaza

Leden van het politieke establishment
in Iran hebben hun leiders opgeroepen het geweld tegen antiregeringsbetogers te stoppen. Politici, academici en journalisten keren zich af van het
beleid van president Ahmadinejad en
de zijnen. Men vreest dat het land verlamd raakt door de vele ruzies.

De Tweede Kamer debatteert deze
week over de dreigende „ramp” in de
kinderopvang per 1 januari. De helft
van de 80.000 gastouders zal naar
verwachting verdwijnen omdat ze
duurder worden. Veel moeders, zeker
in gezinnen met een minimuminkomen, zullen stoppen met werken.

De portefeuilles van de Europese
Commissie zijn verdeeld. Wat worden de onderwerpen waarop Brussel
de komende jaren een stempel zal
proberen te drukken? Waar moeten
de prioriteiten van de belangrijkste
eurocommissarissen liggen? Veertien
deskundigen geven antwoord.

De geïsoleerde Gazastrook houdt
zichzelf in leven met smokkelhandel.
Tussen de 10.000 en 30.000 Palestijnen kruipen elke dag de tunnels in
het grensgebied tussen Egypte en Gaza in. Volgens hulporganisaties zijn
het afgelopen jaar meer dan honderd
smokkelaars omgekomen.
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