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Om meer te weten over de migratiecrisissen : een grondiger nakijken 

 
AEFJN nam deel aan een gesprek georganiseerd door Jesuits Refugees Service (JRS) bij 
gelegenheid van de Europese verkiezingen en heeft zijn houding hieromtrent geklaard. Met 
uitzondering misschien van het debat over de klimaatwijziging, heeft geen enkel onderwerp 
meer commentaar gekregen…     

 

Lees meer 

 

  

 
Conflictmineralen : bij de Europese instellingen een constant gebrek aan wil 
 
De huidige technologische groeperingen en het stijgend gebruik van elektronische 
apparaten, zoals computers, draagbare telefoons en allerlei soorten batterijtjes, hebben een 
onbegrensd zoeken veroorzaakt naar de nodige mineralen voor hun fabricering. Het 
Afrikaanse continent staat in het begerig oog van de ontwikkelde landen om het bezit… 
          

 

 

Lees meer  

  

 
Wat ginder gebeurt treft ons hier (vervolg) 

 
In onze laatste uitgave hebben we een artikel gepubliceerd onder deze titel en het kreeg 
commentaren en vragen over zijn inhoud. Wat volgt is een poging om een antwoord te 
bieden aan sommige van die vragen binnen de grenzen van de beschikbare plaats… 
          

 

 

Lees meer  

 

 

 
De lange reis naar Europa : integratie of ontbering 

 
De ronde tafel “De lange reis naar Europa : integratie of miserie” had plaats op 6 mei ll. in de 
kapel van de Verrijzenis te Brussel. Bij gelegenheid van de Europese verkiezingen heeft 
AEFJN deelgenomen aan de gesprekken over de relatie tussen de Europese politiek  en haar 
gevolgen…         

 
 

 

Lees meer  
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Vergadering van de Antennes te Namen 

 
De coördinators van de Europese antennes zijn samengekomen te Namen van 10 tot 12 mei 
2019. De vergadering, voorbereid door het Secretariaat van Brussel, bracht ook zes Europese 
delegaties  en een vertegenwoordiging van de Executieve van Rome samen. In een 
atmosfeer van grote deelname, hebbende aanwezigen…    
 

 

 

Lees meer  

 

 

 

VIDEO’S 
 

  

Video van de Paus voor Afrika 

https://youtu.be/Z7hFaaXozPQ 

Manifest voor fatsoenlijk en duurzaam werk 

https://www.youtube.com/watch?v=zEA-

GPOm0_8&feature=youtu.be 
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