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HetklassementdatMaplecroft
jaarlijks opstelt aan de hand
van 52 indicatoren, is bedoeld
voor ondernemers die buiten
hun grenzen actief willen zijn.
Daarom hanteert het niet
alleen criteria zoals het voor-
komenvangewapendeconflic-
tenendematevandemocratie,
maar schat het ook de risico’s
op sociale onrust en rechtson-
zekerheid in — bijvoorbeeld in
devormvanplotseonteigenin-
gen. Hetbureaustoortzichniet
aan politiek correct denken en
acht bijvoorbeeld een repres-
sief regime gevaarlijker wan-
neer de bevolking voldoende
geëmancipeerd is om in op-
stand te komen, dan wanneer
die zó onder de knoet ligt dat
iedere kans op verzet ont-
breekt. Maardatmaaktde‘Risk
Atlas’ ook wel ongewoon
objectief.
In de nieuwste editie krijgen
71 landeneenhogeof extreem
hoge kans op politieke onrust
toegedicht. In 2012 waren er
dat nog maar 63 en het cijfer

steegalvoorhettweedeopeen-
volgende jaar. Volgens Maple-
croft blijft Somaliëhet riskant-
ste land ter wereld, maar Syrië
staat ombegrijpelijke redenen
alsmeestverslechterendgeno-
teerd. In 2010 — vóór de bur-
geroorlogeruitbrak—bekleed-
dehetde44steplaatsopeento-
taal van 197 staten, maar nu
heeft het al de tweede stek be-
reikt. Behalve Syrië heeft ook
Egypte ernstig geleden onder
de Arabische Lente: het zware
politieke gewelddeeddat land
opéén jaar stijgenvande27ste
naar de 15de plaats, waardoor
het indeoranjecategorie(hoog
risico) isbeland.

Economische crisis
InEuropavalt vooraldepositie
van Griekenland op. Dat klom
door de economische crisis
en de daaruit voortgevloeide

politieke instabiliteit naar de
108ste plaats. Alleen Albanië
(98) en Bosnië-Herzegovina
(99) doen het nog slechter op
ons continent. In het deelklas-
sement dat specifiek handelt
over de kans op regelrecht ge-
weld, steeg Griekenland op zes
jaar tijd zelfs van de 81ste naar
de58steplaatswereldwijd.Vol-
gensMaplecroft heeft de finan-
ciële malaise trouwens wel
meer westerse landen parten
gespeeld. ZohalendeVerenigde
Staten — die de ‘shutdown’ van
de overheidsdiensten in okto-
ber aangerekend krijgen — nog
maareen168steplaatsenstaan
Italië (137) en Spanje (139) net
als Griekenland in de gele zone
vanmiddelmatiggevaar.

Geen gevaar voor België
De communautaire twisten in
België baren Maplecroft niet al

te veel zorgen, want ons
land doetmet een 181ste
plaatsbeterdanFrankrijk
(172)enGroot-Brittannië
(173). Al staan onze
buurlanden Duitsland
(183),Nederland(185)
en Luxemburg (194)
nogwelgunstigerge-
klasseerd.Dewereld-
wijde top drie van sta-
biliteit bestaat uit Nieuw-Zee-
land(197),Andorra(196)enDe-
nemarken (195). Landen waar
zich sedert 2011 de opmerke-
lijkste verbetering voordeed,
zijn Ghana (van 84 naar 106),
Oeganda(van29 naar50)enIn-
dia (van26naar 47). Voorts valt
op dat Afrika slechts twee lan-
denmet een laag risico telt: het
eiland Mauritius (171) en Bots-
wana (161), terwijl in Zuid-
Amerika alleen Uruguay (166)
indiegroenezoneprijkt.

Gevaar voor politieke onrust
stijgt wereldwijd

COMMUNAUTAIRE TWISTEN IN ONS LAND GEEN REDEN TOT PANIEK,ALDUS ONDERZOEK

GRIEKENLAND klimt naar 108ste plaats door crisis

BELGIË (181) doet beter dan Frankrijk en Groot-Brittannië

OEKRAÏENSE VOOR-
EN TEGENSTANDERS

VAN EUROPA OP STRAAT
IndeOekraïensehoofdstadKiev
ishetgisterenrustiggebleven.
Maar terwijl deprotesten tegen
presidentViktor Janoekovitsj
blijvenvoortduren,komenernu
ookduizendenaanhangersvan
het staatshoofdopstraat. De
tegenstreversplannenvandaag
eengrotebetoging, terwijl de
voorstandersdat tijdenshet
weekendwillendoen.

Inzet van de manifestaties is nog
altijd de vraag of Oekraïne toena-
deringmoet zoeken tot Europa of
tot Rusland. Volgens Europees
buitenlandchef CatherineAshton
zou Janoekovitsj nu toch weer
bereid zijn om het samenwer-
kingsakkoordmetdeEU teonder-
tekenen, maar andere bronnen
twijfelen daaraan. «Hij heeft dui-
delijkgestelddathijvanplanisom
de overeenkomst te tekenen», zo
zei Ashton na haar terugkeer uit
Oekraïne,waarzehetstaatshoofd
woensdag sprak. Een andere
EU-functionaris vertelde echter
anoniem aan het persagentschap
Reutersdat Janoekovitsj zijnhou-
dingniét versoepelt,wel integen-
deel. Hij staat onder sterke druk
van Rusland om voor Moskou in
plaats van Europa te kiezen en de
Russische president Poetin brak
gisterennogeenseen lansvoorde
toetreding van Oekraïne tot de
douane-unie die hij samen met
Wit-RuslandenKazachstanopge-
richt heeft. Bedoeling is dat die
uitgroeit tot een Euraziatische
Unie, een volwaardige tegen-
hanger wordt van de EU en de in-
vloedvanMoskouvergroot. (GVV)

Actievoersters
‘Pussy Riot’
mogelijk vrij

In Rusland heeft het hoog-
gerechtshof beslist dat de veroor-
delingvan‘PussyRiot’herbekeken
moet worden. Twee leden van de
protestbandkregenvorig jaareen
gevangenisstraf van twee jaar
opgelegd, omdat ze actie hadden
gevoerd in Moskous grootste ka-
thedraal. Maarhethooggerechts-
hofoordeeltnudatderechterson-
voldoende hebben bewezen dat
de twee vrouwen hebben gehan-
deld vanuit religieuze haat — de
zwaarste beschuldiging — en dat
ze ook te licht zijn gegaan over
verzachtende omstandigheden.
Volgenseenadvocaatvandetwee
kan die uitspraak er, samen met
een amnestievoorstel in het
Russisch parlement, voor zorgen
dat de actievoersters kort na
Nieuwjaarweervrij zijn. (GVV)

Het aantal landen datmet
politieke onrust kampt, of daar
een ernstig risico op loopt, blijft
jaar na jaar stijgen. Dat leert de
‘Political Risk Atlas’ van het
Britse onderzoeksbureau
Maplecroft. De grootste
verslechtering te-
kent zich af
in hetMidden-
Oosten —waar
Syrië er natuurlijk
het ergst aan toe is,
maar waar ook
Egypte klappen
kreeg. In Europa
maakt Griekenland een lelijke
duik, maar zijn ook Spanje en
Italië op het randje van de
gevarenzone beland.

36%vanalle landen valt in de oranje of
rode categorie,met een hoog tot extreem

hoog risico op politieke onrust.

Extreem risico

SYRIË stijgt van 44ste naar 2de plaats
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SOMALIË blijft riskantste land ter wereld
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STAD STOOT BEGIJNHOFAF EN ZET IN OPVOOR- EN NASCHOOLSE OPVANG

Kinderopvang ruim 40% duurder
OUDENAARDE

RONNY DE COSTER

Vandaagkostbuitenschoolsekin-
deropvang in Oudenaarde 0,70
europerhalf uur,maardatwordt
binnenkort 1 euro.Wie zijn kind
elkedagtot18uurindenaschool-
se kinderopvang laat, komt elke
volle werkdag aan twee uren en
opwoensdagaanzesuren,samen
dus 14 euro. Aan het huidige
tarief van 0,70 euro per half uur
kost dat 19,6 euro. Als de stadhet
halfuurtariefoptrektnaar1euro,
wordt de prijs voor een weekje
avondopvang 28 euro, wat een
verhoging van 8,4 euro perweek
betekent, of 42,8%.

Inkomen ouders
Ook de dagopvang van kinderen
in het stedelijke kinderdagver-
blijfBegijnhofwordtduurderdan
de huidige 10 euro. De prijs zal
voortaan afhangen van het inko-
menvandeouders.
De prijsstijgingen zijn het gevolg

van een grote reorganisatie van
beidediensten.Diekomtervoor-
al omdat ‘t Begijnhof zwaar ver-
lieslatendis.«Perjaarkostdieaan
destadruim200.000euro.Enwe
zien het verlies met de jaren al-
leenmaargroterworden», reken-
de schepen van Kinderopvang
Pieter Orbie (CD&V) uit. Daarom
neemt de stad een vrij drastische
beslissing:het stoptmetdeorga-
nisatie van die kinderopvang.
Albetekentdatnietdatdeopvang
ook sluit. «We zullen het pand
ter beschikking stellen van de
vzw Dienst Opvanggezinnen
(DOG). Die zal dedagopvanghier
verderorganiseren», voorzietOr-
bie. Dat dit financieel zo’n ver-
schil maakt, heeft met subsidies
temaken. «Wijkondenvooronze
stedelijke opvang geen subsidies
krijgen, maar DOG geniet wél
Vlaamse steun. Die kan hier dus
wel rendabeler werken», legt
schepenOrbieuit.
Debeslissingvandestad is slecht

nieuwsvoordezespersoneelsle-
den van de opvang: zij kregen op
eenvergaderingwoensdagavond
te horen, dat ze hun job in de op-
vang Begijnhof verliezen. «Wat
nognietwilzeggen,datzeontsla-
genworden:wijzijnnamelijkvan
plan omook vijftienmensen aan
te werven om onze opvang vòòr
en na school in de scholen uit te
breiden», zegt Orbie. «De vijftien
personeelsleden moeten de be-
staande voor- en naschoolse
ploeg versterken, die nu louter

bestaat uit vrijwilligers en men-
senmeteenpwa-statuut.»

Kritiek op kwaliteit
Op dat systeem is nu nogal wat
kritiek. «De Vlaamse regering
hanteert 1 opvangkracht per 14
kinderen als norm. InOudenaar-
de zijn er minstens 27 kinderen
per opvangkracht. De stad be-
schikt dusmaar over dehelft van
de opvangkrachten die zij nodig
heeft», klaagt oppositieraadslid
Maarten Blondeel (sp.a) aan. Bo-

vendien zijn er ooknauwelijks of
geenselectiecriteria.«Zogoedals
iedereen die men kan krijgen
wordtaangenomen.»
«Door vaste mensen in dienst te
nemen, zullen we de kwaliteit
van deze dienst verhogen», ge-
looft schepen Pieter Orbie. Al zal
dieoperatiecentenkosten,allicht
ook méér dan wat de stad be-
spaart door de opvang Begijnhof
af testoten.Datverklaartwaarom
de stad de tarieven optrekt van
0,7naar1europerhalf uur.

Destedelijke kinderopvangBegijnhof, hier op een archiefbeeld,
wordt vanaf volgend jaar nietmeer door de stad zelf uitgebaat. Archieffoto Ronny De Coster

De kostprijs voor buitenschoolse kinderopvang
in Oudenaarde wordt vanaf volgend jaar 1 euro
per half uur, of 42,8%meer dan de 0,7 euro van
vandaag. En ook dagopvang wordt duurder. De
prijsstijgingen zijn het gevolg van een reorgani-
satie van beide diensten. Daarbij verliezen zes
personeelsleden van de opvang hun job. «Maar
ze krijgen de kans om voor- of naschoolse
opvang te verzorgen», zegt schepen Orbie.

MINDERJARIGE INBREKERS
GEVAT MET BUIT IN AUTO

Depolitie vanGavereheeft
woensdagavonddrieminderja-
rigebuitenlandersopgepakt,
vermoedelijkRoma.Eén tiener
was15 jaar, de tweeandere16.
Inhunauto lagen inbrekers-
materiaal endebuit vaneen
diefstal.

Deverdachtenwerdenvoorhet
eerst opgemerkt aan de Mu-
ziekweg in Gavere. Daar was
hun auto ook maandag al ge-
zien. Een alerte bewoner, die
vond dat de drie zich verdacht
gedroegen, noteerde de num-
merplaat en verwittigde de po-
litie. Die kon de auto onder-
scheppenopdegewestwegN60
(Gent-Oudenaarde).Opdeauto

hing een gestolen nummer-
plaat. De agenten vond niet al-
leen inbrekersmateriaal, maar
ook de buit van een inbraak in
Sint-Lievens-Houtem. De da-
ders zijnminderjarig en ter be-
schikkinggesteldvande jeugd-
rechter in Oudenaarde. Die liet
ze opsluiten in de gesloten in-
stellingvanEverberg.
De feiten doen denken aan een
ongeval inBerlareditweekend,
toen minderjarige inbrekers
crashten nadat ze een politie-
controle wilden ontlopen. Ver-
moedelijk zijn ook de jongeren
diewoensdagwerdenopgepakt
inGavereRomazigeuners.Maar
het parket kon dat gisteravond
nietbevestigen. (DCRB)

GAVERE

KLUISBERGEN

Brandweer
mag kosten
doorrekenen
DeKluisbergenbrandweermag
voortaandekostennotavoorin-
terventies buiten de gemeente
doorschuivennaardiegemeen-
ten.Totnutoegebeurdedatniet
voor interventies inondermeer
Avelgem, Anzegem, Ronse, Ou-
denaarde,Wortegem-Petegem,
Maarkedal en Mont-de-l’En-
clus.Het korps vanKluisbergen
rukte vorig jaar 260 keer uit,
waarvan 27 keer buiten de ge-
meente en 42 maal voor een
brand.
«Deminister van Binnenlandse
Zaken heeft eindelijk ingezien
dat de gemeente Kluisbergen
niet op zijn eentje niet opdraai-
envoordezevengemeentendie
het bedient», zegt korpschef
RonnyVandewalle.«Eenandere
zware kost is de Ronde van
Vlaanderen:die is goedvoor8%
van onze loonkost. We preste-
ren zeer veel urenomdeveilig-
heid van de Ronde te verzeke-
ren. De minister heeft nu laten
weten dat we, in onderling
overleg met de betrokken ge-
meenten,weldegelijkdekosten
kunnen doorschuiven. Zo kun-
nen we onze centen recupere-
ren.» (MDVR)

RONSE

Stemmen
voor favoriete
wandelgebied
Toerisme Oost-Vlaanderen or-
ganiseert nog tot zondag een
zoektocht naar hetmeest favo-
rietewandelgebied van de pro-
vincie. Het doet dat op haar
website. Tweevandegenomi
neerden zijnhetMuziekbos, op
de grens van Ronse met Maar-
kedal, en het Kluisbos in Kluis-
bergen. De acht andere locaties
zijn het Drongengoedbos in
Knesselare,hetBuggenhoutbos
in Buggenhout, de Lembeekse
Bossen in Lembeek, de omge-
ving van het kasteel van Ooi-
donk en de Leie in Deinze, het
natuurgebiedDenBuntinHam-
me, het natuurgebied Doorn-
hammeke in Zevergem en het
Stropersbos in Stekene. Stem-
men kan nog tot zondag via
www.toerismeoostvlaande-
ren.be. (MDVR)

GAVERE
Alarmschriktnietaf
Inbrekers zijn woensdagavond
een bedrijf aan de Stationsstraat
inGavere binnengedrongen. Aan
deachterkantbrakenzeeenraam
van een kantoor open. Toen het
alarm in werking trad, namen
de inbrekers toch nog de tijd om
hetgelduitdekassa’s testelen.

(DCRB)

Vijf inbraken en -pogingen in een week tijd
DestadRonsewordt sinds
vorigeweekgeplaagddoor
inbrakenenvooral inbraak-
pogingen.Volgensdepolitie
zijnzevermoedelijkhetwerk
vaneenplaatselijkedader.

Inbrekers zijn deze week aan
het werk geweest aan de Vier-
maartlaan, de Eikelstraat en
Fiertelmeers. Eerder waren er

ookdiefstalleninwoningenaan
de Bredestraat en de Schelde-
kouter. «Het is zeker nog te
voorbarig om al te spreken van
eeninbrakenplaag.Hetgaatook
vooral ompogingen.Dat lijkt er
op te wijzen, dat we te maken
hebben met een lokale dader,
dit is allicht niet het werk van
eengespecialiseerdeinbrekers-
bende», gelooft politieofficier

Jean-Luc Devemie. «Maar we
hebben al een tijd geen inbra-
ken meer gehad en als er dan
plots toch een paar meldingen
komen, zijn we daar uiteraard
alert voor.»
De politie heeft alvast alle
buurtinformatienetwerken in-
geschakeldmetdevraagomex-
traaandachtig te zijn.

(MDVR/DCRB)

RONSE


