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■■België■zet■deelname■vredes-
missies■voort - België zal zijn 
deelname aan de twee VN-vredes-
operaties - in Libanon en Congo 
(DRC) - voortzetten. Dat heeft 
minister van Defensie Pieter De 
Crem dinsdag 
verzekerd op de 
internationale 
dag van de VN-
Blauwhelmen. 
De mandaten 
van beide 
missies lopen 
deze zomer af. 
“We zullen ons 
engagement 
binnen de VN-missie voor de sta-
bilisatie in Congo voortzetten”, net 
zoals in Libanon, zei De Crem tij-
dens een debat georganiseerd door 
zijn ministerie en het VN-bureau in 
Brussel. In Congo levert België en-
kele officieren van de generale staf 
en een C-130 transportvliegtuig. 
In Libanon maakt een honderdtal 
Belgische blauwhelmen nog steeds 
deel uit van de VN-operatie UNIFIL. 
(b)

■■Rode■tonijnen■in■VS■besmet■
na■ kernramp■ Fukushima - 
Rode tonijnen die enkele maanden 
na de kernramp in Fukushima zijn 
opgevist in Californië, hebben ver-
moedelijk radioactieve materialen 
uit Japan vervoerd tot aan de Ame-
rikaanse kust van de Stille Oceaan. 
Amerikaanse onderzoekers van 
de universiteiten van Stanford en 
Stony Brook in New York hebben 
“licht verhoogde niveaus” ontdekt 
van twee radioactieve isotopen in 
vijftien rode tonijnen die gevangen 
zijn aan de kust van San Diego in 
augustus 2011. Dat staat in een 
onderzoek dat maandag online ge-
publiceerd werd door het tijdschrift 
“Proceedings of the National 
Academy of Sciences”. (afp)

■■Miljardair■ Berezovski■ ver-
volgd■ wegens■ aansporen■
tot■ opstand - De Russische 
autoriteiten zijn dinsdag een 
nieuw strafonderzoek begonnen 
tegen miljardair 
Boris Berezo-
vski wegens 
a a n s p o r i n g 
tot “massale 
onlusten” na 
de publicatie 
van een tekst 
waarin werd 
opgeroepen om 
de terugkeer 
van Vladimir Poetin naar het Krem-
lin te beletten. Berezovski verblijft 
al jaren in ballingschap in Groot-
Brittannië. In een open brief op de 
site van radio Echo van Moskou, 
onder bedreiging wel verwijderd, 
maar nog steeds beschikbaar op 
de blog van Berezovski, stelde de 
miljardair een financiële beloning 
voor aan hen die de “gevaarlijke 
misdadiger Poetin stoppen”. (afp)

■■Zes■gepensioneerde■Turkse■
generaals■aangeklaagd■- In 
Turkije zijn dinsdag zes gepen-
sioneerde ge-
neraals gear-
resteerd en 
formeel in staat 
van beschul-
diging gesteld 
voor hun rol in 
het ontslag van 
premier Nec-
mettin Erbakan  
(foto) in 1997. 
Onder de zes zijn de vroegere be-
velhebber van het leger en van de 
luchtmacht. Dat meldde het Turkse 
staatspersbureau Anadolu. Eerder 
zijn al tientallen andere officieren 
in deze zaak aangeklaagd. (ap)
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snelnieuwsReyndeRs hoopt op consensus oveR militaiR ingRijpen

Syrische diplomaten moeten 
ophoepelen van Europeanen

Syrische jongetjes bij een 
antiregeringsdemonstra-
tie in Daraa.  Foto  AFP 

brussel /beiroet -  België heeft de Syrische am-
bassadeur ‘persona non grata’ verklaard. Dat heeft 
minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders 
gisteravond laten weten nadat de ambassadeur op 
het ministerie van Buitenlandse Zaken ontboden was.

Ambassadeur Mohammed Ay-
man Jamil Soussan is ongewenst in 
België, maar zijn vertrek hangt af 
van wat de Europese Unie beslist. 
De ambassadeur is immers zowel 
bevoegd voor België als voor de 
Europese Unie, en Nederland. 
Daar was hij eerder op de dag al 
de deur gewezen.
In de mededeling waarin hij zijn 
beslissing bekendmaakte, brak Di-
dier Reynders nogmaals een lans 
voor  militair optreden in Syrië, 
ook als daarvoor geen consensus 
gevonden kan worden binnen de 
internationale gemeenschap.
Reynders denkt aan het creëren 
van veiligheidszones voor de be-
volking en een internationale vre-
desmacht die de VN-waarnemers 
en de humanitaire hulp beschermt, 

virus plukt uit skype, mail en sms
HAsselt - Het is de schrik van alle schurkenstaten of wat daar op lijkt. 
Het kan inbreken in Skype-gesprekken, chat- en sms-verkeer en luistert 
desnoods gesprekken in ‘besmette’ kantoren af. Het nieuwste computer-
virus Flame heeft net een aanval op Iraanse pc’s ingezet. 

Niet zonder enige trots meldde het 
Russische computerbeveiligings-
bedrijf Kaspersky Lab dat het een 
nieuw computervirus op het spoor 
was gekomen dat zeker sinds maart 
2010 actief is en vooral machines 
van landen als Iran, Sudan of Li-
banon aanpakt. 

Spion
Het virus Flame zou vooral dienen 
om aan bedrijfsspionage te doen, 

omdat het niet is uitgerust om bij-
voorbeeld bankgegevens bij elkaar 
te harken. Het virus is bijzonder 
krachtig. Volgens Kaspersky Lab 
is het door een overheid (velen 
verdenken Israël) opgezet om in te 
breken in de computers van niet-
bevriende naties. 
Vermoedelijk is Flame ontwikkeld 
door dezelfde programmeurs die 
eerder Stuxnet ontwikkelden. Dit 
virus drong in 2010 in de controle-

systemen van Iraanse centrifuges 
door en maakte ze onklaar. Iran 
zou met deze centrifuges uranium 
verrijken, mogelijk om er kernwa-
pens mee te produceren. 

Bloedsomloop
Flame zou door middel van een 
zogenaamde ‘Phishing-mail’ bin-
nendringen. Phishing is de techniek 
om met een vervalste website (bij-
voorbeeld van een bank) gegevens 
als passwoord en gebruikersnamen 
binnen te halen om zo tot de com-
putersystemen door te dringen. 
Een besmette computer kan ertoe 
leiden dat alle apparaten in een 

netwerk het virus oplopen. Het 
kan uiteraard ook via Bluetooth 
binnendringen. Iran verklaarde 
dinsdag dat het een antivirus ont-
wikkeld heeft dat Flame uit zijn 
‘bloedsomloop’ kan verwijderen. 
Flame is het vierde cyberwapen dat 
Iraanse machines bestookt. 
De Israëlische vicepremier Moshe 
Yaalon deed dinsdag opmerkelijk 
weinig moeite om de verdenking 
af  te schudden dat het achter 
Flame zit.  “Israël is gezegend met 
spitstechnologie’, zei Yaalon. “en 
wij gaan prat op instrumenten die 
allerlei opportuniteiten voor ons 
mogelijk maken.” Rh/ap 

en waakt over het naleven van het 
staakt-het-vuren. De minister 
hoopt dat daarover een consensus 
kan worden opgebouwd, vertrek-
kend van het plan-Annan.
België wees gisteren trouwens nog 
twee andere Syrische diplomaten 
uit.
Eerder al hadden Frankrijk, 
Duitsland, Italië, Spanje, de VS, 
Groot-Brittannië en Australië de 
Syrische ambassadeurs of zaak-
gelastigden uitgewezen. Canada 
wees alle Syrische diplomaten uit.

Shabiba
De uitwijzingen kwamen op gang 
nadat het mensenrechtenbureau 
van de Verenigde Naties in Geneve 
gruwelijke details vrijgaf over de 
moorden op meer dan honderd 

mensen eind vorige week in de 
streek van Houla in Syrië.
Volgens de VN-waarnemers zijn er 
van de 108 dodelijke slachtoffers, 
onder wie 34 vrouwen en 49 kinde-
ren,  nog geen twintig gedood door 
artillerievuur. De meesten werden 
van dichtbij doodgeschoten, vaak 
in hun huis.
Volgens woordvoerder Rupert 
Colville van het VN-mensenrech-
tenbureau vielen er veel doden bij 
twee verschillende incidenten in 
het dorp Taldaw, dat deel uitmaakt 
van Houla. Dorpelingen zeggen 
dat de moorden het werk waren 
van de pro-regeringsmilities - de 
shabiba - die “soms in overleg met 
de regeringstroepen” optreden. 
Die beweringen moeten nader 
onderzocht worden en daarom 
riep de woordvoerder Syrië op 
om VN-onderzoekers toe te laten.

“Niets mee te maken”
Het Assad-regime maakt naar ver-
luidt regelmatig gebruik van zware 
jongens of milities om protest de 
kop in te drukken of aanvallen uit 

te voeren in gebieden die gecon-
troleerd worden door de oppositie.
Die werken vaak samen met het 
leger, maar het regime heeft nog 
nooit hun bestaan toegegeven, en 
wijst dan ook elke verantwoorde-
lijkheid  voor hun acties van de 
hand.
Ook dinsdag herhaalde een rege-
ringswoordvoerder nog eens dat 
het regime volstrekt niets te maken 
heeft met het bloedbad.

Vredesplan
Kofi Annan, de gezant van de 
Verenigde Naties en de Arabische 
Liga die sinds maandag terug in 
Damascus is, had gisteren een ont-
moeting met de Syrische president 
Bashar Assad. Na afloop riep hij 
Assad op “nu te handelen” om een 
einde te maken aan het geweld. 
“Niet morgen, maar nu. Dat bete-
kent dat de regering en alle milities 
die zij steunt, alle militaire opera-
ties stopzetten en blijk geven van 
de grootste terughoudendheid”, 
aldus de VN-gezant.  

ls/ap/aFp
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Juni rokjesmaand
gent - Met de actie ‘Blote Benen’ wil de 33-jarige 
Gentse Nike Annys vrouwen aanmoedigen om tijdens 
de maand juni complexloos rokjes te dragen.  “Elke 
vrouw heeft wel iets op haar benen aan te merken. 
Nergens voor nodig”, vindt Nike.

Het idee ontstond in april, toen 
de actie ‘Dagen zonder Vlees’ net 
achter de rug was. “Ik vond dat 
het tijd was voor een nieuw initi-
atief en bedacht daarom ‘Dagen 
zonder Broek’. Eerst was het iets 
onder collega’s, maar intussen is 
het een beetje uit de hand gelo-
pen”, lacht Nike. 
De Gentse was zelf een fervent 
broekendraagster. “Omdat ik 
dacht dat het makkelijker was. 
Bovendien heb ik een hardnekkige 
vorm van eczeem op mijn voeten 
en in mijn knieholtes. Vooral in de 
zomer wordt dat goed zichtbaar 
en daardoor durfde ik niet met 
blote benen rond te lopen. Maar 
eigenlijk hoef ik me daar niet voor 
te schamen. Niemand is perfect.” 

Cliché
Daarom is het volgens Nike hoog 
tijd dat alle vrouwen hun com-

plexen van zich afgooien. “Vrou-
wen zijn immers de bekoorlijkste 
wezens op aarde. Toch blijven 
ze zich spiegelen aan de perfecte 
en slanke vrouwen die we via de 

media te zien krijgen. Het is een 
cliché, maar het is écht zo. Ik wil 
daarom aan alle vrouwen zeggen: 
‘Trek het je niet aan. Je bent mooi!’ 
Bovendien is rokjes dragen goed 
voor je zelfvertrouwen. Je krijgt 
meer aandacht van mannen én 
je hebt een reden om eens goed 
te gaan shoppen.” Wat wil je nog 
meer?

Blog
Om zo veel mogelijk vrouwen 
warm te maken voor het project 
‘Blote Benen’, heeft Nike Annys 
een blog gestart waar dagelijks 
een bericht zal verschijnen over 
alles wat met rokjes te maken 
heeft. Vrouwen vinden er stijltips, 
informatie van huidspecialisten 
en kinesisten, een weerbericht 
(Wordt het rokjesweer?) en de 
geschiedenis van het rokje. Boven-
dien zullen enkele Bekende Vla-
mingen ook een bijdrage leveren. 
Zo zullen Eva Daeleman, Freek 
Braeckman, schrijfster Anne Pro-
voost en acteur Robrecht Vanden 
Thoren  zich al engageren voor 
blote benen. 
 Eveline VROLIX i http://blotebenen.com/

gEntsE (33) ROEpt VROuwEn Op Om 
In junI bLOtE bEnEn tE LatEn zIEn

Nike Annys: “Vrouwen 
moeten hun complexen 
van zich afgooien.”

Foto’s HBvL/Belga

Een op vier zet nooit 
een zonnebril op
hasselt - Krak!  Oeps, zonnebril kapot? Uit onderzoek van het 
Amerikaanse The Vision Council blijkt dat 55 procent van de 
mensen elk jaar hun zonnebril verliezen of breken. Een op vier 
zet zelfs nooit een zonnebril op. 

Nochtans is een zonnebril dra-
gen de beste manier om cata-
ract en slechtziendheid te voor-
komen. “Een goede zonnebril 
is noodzakelijk, het beschermt 
de ogen en voorkomt rimpels 
rond de oogleden” , zegt Ann 
Van de Velde van Pearle België.
Enkele tips voor wanneer u een 
zonnebril gaat kopen:

1. Een goede zonnebril moet 
beschermen tegen uv-stralen. 
Goedkope modellen die u in 
de meeste winkelketens vindt, 
werken enkel verkleurend. U 

herkent een goede zonnebril 
aan de letters CE op de veertjes 
van de bril.

2. Zorg dat uw zonnebril ge-
polariseerde glazen heeft. Die 
houden weerkaatsend licht 
tegen.

3. Ontspiegelde glazen helpen 
voorkomen dat licht rond de 
rand van uw bril sijpelt en gere-
flecteerd wordt in uw ogen. Ze 
beschermen vooral bij kunst-
licht. Deze glazen zijn echter 
niet noodzakelijk. job

CAMPUS GENK • Kerkstraat 1 • 089 35 46 16 

CAMPUS HASSELT • G. Verwilghensingel 40 • 011 30 32 32

CAMPUS MAASEIK • Weertersteenweg 135 • 011 80 87 00

CAMPUS NEERPELT • Hoekstraat 50 • 011 80 87 00 

CAMPUS TONGEREN • Overhaemlaan 11 • 012 23 47 60

Kies je opleiding nu 
online en schrijf je 
snel en makkelijk in.

INFODAG SYNTRA LIMBURG
VAN 14.00 TOT 17.00 UUR  ALLE OPLEIDINGEN, ALLE CAMPUSSEN 

WWW.SYNTRA-LIMBURG.BE 

i ZATERDAG  2 JUNI


