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Beste lezer,
PROGRESS Lawyers Network stelt hierbij haar recentste nieuwsbrief voor. Indien het de eerste keer
is dat u deze nieuwsbrief ontvangt en u wenst deze nieuwsbrief verder te blijven ontvangen, dan
kunt u zich hier inschrijven.
NIEUWSBERICHTEN

Manifiesta: feest van de solidariteit in België te Bredene aan Zee

Lees meer
PROGRESS Lawyers Network heeft die dag ook een stand, waar u terecht kunt voor
informatie over het kantoor, jaarlijks colloquium, acties, stages, etc… Kom zeker langs!
ACTUALITEIT

Vluchtelingen- of beleidscrisis?

PROGRESS Lawyers Network juicht de nooit geziene en hartverwarmende stroom van
burgerinitiatieven toe, met de kanttekening dat het triest is dat de samenleving een taak
van de overheid moet overnemen…
Lees meer

Woensdag 7 oktober: samen in Brussel betogen tegen één jaar asociaal beleid van
de regering MICHEL

Met Progress Lawyers Network ondersteunen wij deze betoging en andere acties tegen dit
beleid ten volle. Een beleid dat de rijken rijker maakt en de bevolking armer kan moeilijk
rechtvaardig genoemd worden...
Lees meer

Nederlandse advocatenkantoor Prakken en D’Oliveira wint kort geding tegen
Nederlandse staat
In naam van de “veiligheid” werden de telefoons van advocaten jarenlang afgeluisterd,
ook al waren zij zelf geen gevaar voor de openbare veiligheid, men had enkel interesse in
de informatie van hun cliënteel…
Lees meer

KNACK: 'Verbieden om politieagenten te filmen? Dat is de terugkeer van de
censuur, verpakt als veiligheid'

Volgens jurist Mathieu Beys, auteur van het boek Quels droits face à la police?, zal een
filmverbod de veiligheid van politieagenten niet verbeteren. Integendeel…
Lees meer

SAMENLEVINGSOPBOUW: 'PROGRESS Lawyers Network - verzet in en buiten de
rechtbank'
In het driemaandelijks tijdschrift van samenlevingsopbouw is een artikel verschenen over
wie PROGRESS Lawyers Network is en waar wij voor staan...
Lees meer

AGENDA

Manifiesta 6de editie

18-19 september 2015
Bredene aan Zee
Lees meer

Nationale betoging
7 oktober 2015
Brussel
Lees meer

Journée de réflexion de la Ligue: 'La sécurité et la crise à l'assaut de la vie privée'
9 oktober 2015 - 9u tot 17u
Centre Culturel Jacques Franck - Saint-Gilles
Lees meer

Big Brother Awards 2015

15 oktober 2015 - 19u
Koninklijke Vlaamse Schouwburg - Brussel
Lees meer
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