Jong-CD&V start met

“Super Jo”
Na een lange periode van stilte
schoot JONGCD&V Herk-de-Stad
voor enkele maanden terug uit de
startblokken en dit met een dynamische bestuursploeg.

moment van zijn campagne.
En de verkiezingen werden voor Jo
en voor heel de CD&V een waar
succes. CD&V is immers de grootste
partij geworden in het kanton Herkde-Stad.
CD&V is nu goed voor 26,3 van de
stemmen. Spa zakt naar 18,8 % en

Open VLD tot 14,4 %.
NVA haalt zelfs Open VLD bijna bij
met 13%.
Het werd een geslaagde avond en we
mogen dus zeggen dat het succes van
Jo in Herk-de-Stad ook een beetje te
danken is aan JONGCD&V.

Witte Lintjes

tegen geweld op vrouwen

Geweld op vrouwen baadt nog vaak in de taboesfeer. Zeker als het binnenskamers gebeurt. Vrouw & Maatschappij organiseert daarom eind
november de ‘Witte Lintjes’-actie met als focus dit jaar ‘seksueel geweld’.
De cijfers zijn ontstellend. 40% van
de vrouwen zou in de loop van haar
leven slachtoffer geweest zijn van
seksueel geweld. Dat kan gaan van
ongewenste intimiteiten tot brutale
verkrachting. Volgens een Europees
onderzoek wordt het overgrote deel
van de verkrachtingen niet vervolgd.
Slechts 4% leidt tot een rechtszaak.
Vrouw & Maatschappij wil dat er een
einde komt aan de straffeloosheid van
verkrachtingen en richt zich met concrete voorstellen naar de magistratuur.
Ook u kan duidelijk maken dat u tegen geweld op vrouwen bent door een
wit lintje op te spelden eind november
8

en tijdens de daarop volgende internationale actieweken.

.direct

Meer informatie op
www.vrouwenmaatschappij.be
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Caroline Keldermans werd de nieuwe
voorzitter en Bruno De Cleene de
secretaris.
Andere bestuursleden : Ulrika
Breesch, Veronique Bulens, Sadia
Vancauwenbergh en Sara Vanholst.
Hun eerste activiteit kon tellen: een
gespreksavond met het Limburgse
boegbeeld, Jo Vandeurzen, en dit een
paar dagen voor de verkiezingen van
7 juni. Het was al een hele prestatie
Jo zelf hier te krijgen op het drukste

