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de samenleving zichzelf minder
tekort doen.
Het was een spannende maand met
de
verkiezingen
voor
de
Ongelijkheid op
Provinciale Staten in Nederland.
gezondheidsgebied
Het doet pijn dat, ondanks de
In de Europese Unie zijn er grote
goede kandidaten en het harde
verschillen in de
werk door de vele vrijwilligers, het
gezondheidsituatie van EU
CDA
weer
verloren
heeft.
burgers. Een voorbeeld, een man
Gelukkig was de tegenslag in
in Zweden heeft een gemiddelde
Limburg minder groot dan de
levensverwachting van 79.5, in
peilingen deden vermoeden. Dit
Internationale Vrouwendag
Litouwen heeft een man een
geeft ons goede moed om de
Afgelopen dinsdag 8 maart was het
levensverwachting van 67,5. Het
komende tijd te werken aan onze
de 100ste verjaardag van de
verschil wordt nog groter wanneer
partij en ons verhaal. We moeten
Internationale Vrouwendag. Een
we kijken naar het aantal gezonde
het vertrouwen terugwinnen van de
echt gelijke behandeling van
jaren dat een Europese man bij zijn
burger, en het is niet realistisch om
mannen en vrouwen en positieve
geboorte mag verwachten: 69.2
te denken dat we na de klap bij de
actie om vrouwen in de hele
jaar in Zweden tegenover 51.5 jaar
Tweede Kamerverkiezingen dit
samenleving en ook op alle
in Letland. Dit verschil in
vertrouwen weer terug hadden.
beslisniveau's een plek te geven is
gezondheidssituatie is
Zoals Maxime Verhagen in zijn
er nog steeds niet.
onlosmakelijk verbonden met het
toespraak zei: "Vertrouwen komt
Er is nog steeds een groot verschil
verschil in welvaart tussen de
te voet, en gaat te paard". Dat is
in beloning tussen mannen en
verschillende landen. Met het
iets waar wij de komende tijd hard
vrouwen. De werkloosheid onder
stijgen van de welvaart verbetert
aan moeten werken. Nu ligt de bal
vrouwen is te hoog. Het aantal
ook de toegang tot de
bij de PVV, als grootste partij in
vrouwen
in
topfuncties
is
arbeidsmarkt, sociale
Limburg
gaan
zij
de
bedroevend laag. Daarover hebben
voorzieningen en
coalitieonderhandelingen trekken.
we deze week gesproken. We
gezondheidszorg, essentiële
Laat ze maar eens zien dat ze niet
hadden een heftige discussie over
voorwaarden voor een lang en
alleen kunnen praten voor de
een quota stelsel. Ik ben
gezond leven. Wij hebben deze
bühne, maar ook oplossingen aan
voorstander daarvan, praten alleen
week een rapport aangenomen
kunnen dragen voor de problemen
helpt niet om een grotere
waarin we aandacht vragen voor
waar de provincie voor staat.
vertegenwoordiging van vrouwen
deze kwestie. We pleiten vooral
in topfuncties te krijgen. In slechts
voor meer samenwerking tussen de
Van een totaal andere orde zijn de
3% van de grote ondernemingen
lidstaten, het verbeteren van
voortdurende onrusten in Noordstaat een vrouw aan het hoofd.
toegang tot gezondheidszorg en
Afrika, nu in Libië. Natuurlijk
Enkele jaren geleden was er een
extra aandacht voor kwetsbare
hebben we daar in Straatsburg over
publieke actie van Nederlandse
groepen in de maatschappij.
gedebatteerd. We hebben steun
chefs van grote ondernemingen die
uitgesproken aan de voorlopige
mooie voornemens hadden voor
Hongaarse Mediawet
regering. Aanstaande vrijdag is er
meer vrouwen in de top, resultaat
Het Parlement heeft deze week
een EU-top over Noord-Afrika,
is uitgebleven. Daarbij is er ook
met een kleine meerderheid een
waar
regeringsleiders
gaan
nog steeds sprake van een
resolutie aangenomen waarin
bespreken hoe de EU hulp kan
beloningsverschil van 18%. Het is
kritiek geuit wordt op de nieuwe
bieden om een democratische
de hoogste tijd dat er sancties
mediawet in Hongarije. Mijn
rechtstaat met vrijheid van
komen om het gelijk loon voor
collega´s van PvdA, GroenLinks,
meningsuiting te ontwikkelen.
gelijk werk af te dwingen en met
SP, D66 en VVD vinden dat de
het geleidelijk invoeren van quota
Hartelijke groet,
wet zoals aangenomen door de
zoals
commissaris
mevrouw
democratisch
gekozen
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Reding voorstelt, zal over tien jaar

Beste mensen,

volksvertegenwoordigers
van
Hongarije een inbreuk is op de
vrijheid en onafhankelijkheid van
media en informatievoorziening.
Het feit dat de wet onlangs na
onderzoek en op advies van de
Europese Commissie en het
Europees Parlement op belangrijke
punten is aangepast maakt voor
deze collega´s niet uit. Zelfs het
feit dat Eurocommissaris Neelie
Kroes gisteren in het debat
bevestigde dat de aangepaste wet
in lijn is met Europese wetten en
Verdragen mocht niet baten. Een
aantal politieke fracties gebruiken
het Europees Parlement als podium
voor het oppositie voeren tegen
nationale regeringen. Of dat nu de
bedoeling is van het EP...........
Straatsburg
De maandelijkse verhuizing van
het Europees Parlement naar
Straatsburg is vele Europeanen een
doorn in het oog. Het Parlement
beslist niet zelf over haar
vergaderlocatie, maar dat doen de
staatshoofden en regeringsleiders
van de 27 lidstaten die dit
vastleggen in het Verdrag. Wij
willen het graag anders. We
richten de sessies in Straatsburg al
zo efficiënt mogelijk in, en in 2000
hebben we bijvoorbeeld al de
vrijdag als vergaderdag afgeschaft.
Deze week hebben we een nieuwe
stap in de goede richting gezet.
Omdat jaarlijks de zitting in de
vakantiemaand augustus wegvalt
worden er in een andere maand
altijd 2 zittingen in Straatsburg
georganiseerd. We hebben nu
besloten om deze twee zittingen in
dezelfde week te houden om zo
geld, tijd en CO2 uitstoot te
besparen. Ik ga ervan uit dat de
Franse regering naar het Europese
Hof zal stappen om deze wijziging
aan te vechten. We zijn dus blij,
maar ik verwacht dat dit positieve
muisje zeker nog een staartje gaat
krijgen. Wordt vervolgd!

Turkije
Met
grote
meerderheid
is
woensdag mijn voortgangsrapport
over de onderhandelingen tussen

de EU en Turkije aangenomen.
Zoals altijd probeer ik kritisch
maar fair te zijn. Over drie
maanden
zijn
er
parlementsverkiezingen in Turkije
en ik heb in mijn rapport alvast een
aantal prioriteiten meegegeven
voor de nieuwe Turkse regering en
Parlement. Allereerst de noodzaak
van
consensus
tussen
regeringspartijen en oppositie over
een nieuw hervormingspakket.
Regering en oppositie zouden
bijvoorbeeld
een
compromis
moeten
vinden
over
de
noodzakelijke herziening van de
Turkse grondwet. Verder hebben
we scherpe kritiek op de
achteruitgang van de vrijheid van
meningsuiting. Persvrijheid is van
wezenlijk belang voor het goed
functioneren van een creatieve en
open samenleving. Minderheden in
Turkije wachten nog steeds op
concrete maatregelen om hun
positie in de samenleving te
garanderen. Ik feliciteer Turkije
met de symbolische stappen die
zijn gezet en de dialoog die de
regering
nadrukkelijk
heeft
gezocht. Maar dialoog alleen is
niet genoeg, de bevolking in het
Zuid-Oosten van het land, de
Alevi's
en
de
christelijke
minderheden
verwachten
nu
resultaten. De uitspraak over het
klooster Mor Gabriel bewijst dat er
nog werk aan de winkel is. Ook
moet er meer gedaan worden om
de rechten van vrouwen te
verbeteren. Er bestaat goede
wetgeving tegen huiselijk geweld
en eerwraak maar het schort aan de
uitvoering en handhaving.
Roma
Er zijn in Europa ongeveer 10 tot
12 miljoen Roma. Deze groep
wordt vaak gediscrimineerd en
buitengesloten. Een half jaar
geleden nog heeft Frankrijk
groepen Roma uitgezet.
Waar een individu zich misdraagt
mag men tot uitzetting overgaan,
maar de uitzetting als groep
stigmatiseert en is ongeoorloofd.
Na de Roma discussie van deze
zomer hebben we met de Europese

commissie
een
actieplan
ontwikkeld om de Roma bevolking
beter te integreren. Men moet op
de eerste plaats toegang krijgen tot
onderwijs en ook gedwongen
worden om onderwijs te volgen,
dat leidt tot werk, tot huisvesting
en een betere gezondheidszorg.
Alleen zo zal de Roma bevolking
integreren.
We
hebben
de
Commissie verzocht snel met een
pakket maatregelen te komen op
basis van het actieplan.
Aswolk
Iedereen kan het zich nog wel
herinneren. In april 2010 werd het
Europees vliegverkeer ontregeld
door de vulkaanuitbarsting op
IJsland. De 27 lidstaten van de EU
konden zelf bepalen of hun
luchtruim gesloten werd of niet.
Dit zorgde voor een versnipperd
beleid, omdat lidstaten op basis
van
dezelfde
informatie
verschillende
beslissingen
genomen hebben. De noodzaak
voor één Europees luchtruim en
meer Europese coördinatie werd
hiermee duidelijk. We zijn nu bijna
een jaar verder en er is weinig
vooruitgang geboekt. Afgelopen
week zijn we daarom in debat
gegaan met de Commissie om
ervoor te zorgen dat meer snelheid
en vooruitgang wordt geboekt. Het
zou toch te dol zijn wanneer bij
een volgende calamiteit we weer
hetzelfde moeten constateren.
Overigens ligt dat niet aan de EU,
maar het zijn de lidstaten die op de
rem staan.
Twitter
Sinds kort hebben "ze" me aan het
twitteren. Voor mensen die me
graag zouden willen volgen, kijk
snel op
www.twitter.com/riaoomenruijten
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