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Forse bezuinigingen op buitenlandse zaken, media
3 februari 2012 – Koning Ernst Frederik heeft vandaag de Promulgatie voorgelezen, wat
traditioneel de opening van het parlementaire jaar behelst. De regering van ministerpresident Hans Dankert wil het komende jaar flink bezuinigen op een aantal posten, om de
rijksbegroting gezond te houden en de kans op een herhaling van de crisis van 2007 en
2008 te vermijden. Daarnaast zal een groot deel van de staatsschuld worden afbetaald.
De meest drastische besparingen zijn aangekondigd op de ministeries van buitenlandse zaken
enerzijds en verkeer en communicatie anderzijds. Zoals premier Dankert in zijn nieuwjaarstoespraak
al had aangekondigd, wordt er fors gesneden in de diplomatieke dienst; op dit moment heeft ons
land nog zestig ambassadeurs, maar dat aantal moet er per januari 2013 met tenminste de helft
verminderd zijn. Dat betekent dat een aantal van de huidige ambassadeurs met vervroegd pensioen
wordt gestuurd, terwijl anderen op zoek moeten naar ander werk. Ook worden er enkele consulaten
gesloten, terwijl de Verenigde Staten en Canada er juist enkele bij zullen krijgen.
Ook in de media (verkeer en communicatie) gaat het mes: vorig jaar reeds werden de resterende
publieke omroepen te koop gezet en deze verkoop moet dit jaar afgerond worden. De twee
grootste geïnteresseerden zijn de mediaorganisaties van de Kronenburgse miljardair Oscar A.
Ottendorf Okrilla en de voormalige premier van Île de Romanhe, Pascal Rrokk. Verder werd vandaag
bekend dat een aantal vaste subsidies voor locale omroepen in de loop van het jaar wordt
afgeschaft en vervangen door een systeem waarbij subsidie periodiek moet worden aangevraagd.
Ook op andere ministeries wordt bezuinigd, zij het minder, of zijn hervormingen aangekondigd en
diverse staatssecretariaten staan op de nominatie om te worden afgeschaft of samengevoegd.
Premier Dankert verklaarde na de voorlezing van de Promulgatie dat Kronenburg niet in staat is om
nog langer op grote voet te leven, zoals de door de CGU en LKP geleide regeringen decennia lang
deden geloven. ‘Kronenburg moet anders georganiseerd worden om bestand te zijn tegen de
grillen van deze tijd en met enkele bezuinigingen, maar ook investeringen, hopen we dat te doen’,
aldus de minister-president.
De socialistische vakbond VSAB heeft in een eerste reactie reeds laten weten geschokt te zijn door
wat nu al de grootste veranderingen in de publieke diensten sinds de tweede wereldoorlog worden
genoemd en kondigde aan de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten te zullen houden.

Jörgensen treedt af als minister van buitenlandse zaken
3 februari 2012 – Sigurd Jörgensen is vandaag afgetreden als minister van buitenlandse
zaken, zoals hij vorige week onverwacht aankondigde. De reden voor zijn vertrek moet
wederom gezocht worden in zijn gezondheid. Als opvolger heeft zijn partij ROOS! Mathias
Schydtz voorgedragen, die volgende week de eed zal afleggen bij de koning.
Van Jörgensen is bekend dat hij graag te veel hooi op zijn vork neemt. Met name zijn korte maar
hevige termijn als burgemeester van Oud-Kronenburg (1999 – 2003) en als directeur van het
Ylieen-Centrum van de AGL (2006 – 2009) waren een aanslag op zijn gezondheid en na zijn
onverwachte aftreden in de laatste functie onderging hij in de zomer van 2009 een zware operatie,
waarvan hij evenwel snel herstelde, waarna hij een grote bijdrage leverde aan de totstandkoming
van de fusiepartij ROOS!. Ook als minister van buitenlandse zaken zette hij zich voor meer dan
100% in, met in het najaar van 2011 een aantal vermoeiende buitenlandse rondreizen. Er zouden
officieuze plannen hebben bestaan om Jörgensen op de volgende AGL-Conferentie in april voor te
dragen als kandidaat om de secretaris-generaal van de AGL, Karen Damgaard, op te volgen, wier
termijn in september afloopt, maar dat lijkt nu van de baan: Jörgensen kondigde aan het voorlopig
erg rustig aan te gaan doen en zich, althans tijdelijk, terug te trekken uit de politiek.
Mathias Schydtz (47) is voor het Kronenburgse publiek een onbekende. Hij is al jaren werkzaam op
het staatssecretariaat van BECS, waar hij sinds 2008 adjunct-directeur van de afdeling opkomende
economieën was. Voor het onstaan van ROOS! was Schydtz lid van de DPG en daarvoor van de PVK.

Rectificatie
In Kronenburger Bode 27 en 28 is
abusievelijk Marianne Fraeijlema
(LKP) genoemd als minister van
verkeer en communicatie; dit is ze
echter al sinds 2007 niet meer. De
huidige minister is sinds 2008
Wouter Hamersma (PvG).

Regering Witte Eilanden valt
18 januari 2012 – Op de autonome
overzeese provincie der Witte Eilanden is de monstercoalitie van voorzitter van de ministerraad Patrick
Robinson gevallen over plannen om
de bijzondere invoerheffingen die
gelden voor Canada en de Verenigde
Staten, af te schaffen. Momenteel is
het mogelijk om producten uit die
landen tegen een verlaagd tarief in
de Witte Eilanden te importeren,
maar de WEG-partij (Witte Eilanden
Groen) wil die heffingen voor alle
landen gelijktrekken. De grootste
coalitiepartner, het PSV, is hier falikant op tegen. Overeenstemming
kon in de afgelopen dagen niet bereikt worden en dus heeft Robinson
het ontslag van de regering aangeboden aan de gouverneur des
konings, Anna Nielsen-Fraeijlema.
De thans gevallen regering is de
derde onder het voorzitterschap
van de socialist Robinson, die in
functie is sinds 2004. Hoewel hij er
tot 2009 in slaagde met slechts
drie partijen coalities te vormen
(PSV, WEG en de Partij voor Diversiteit) had hij nu ook de steun nodig
van het Front Voor Iedereen (FVI);
deze instabiele coalitie hield het
langer uit dan critici verwachtten.
COLOFON
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Eric Simons weg bij M.I.E.
9 januari 2012 – Voormalig vicepremier en minister van ruimtelijke ordening Eric Simons (toen DPG,
nu ROOS!) neemt afscheid van het
AGL-instituut voor milieu, M.I.E.,
waar hij sinds 2006 namens ons
land bestuurslid was, en zal in de
komende maand bij een Australische multinational gaan werken. Simons was in 2002 verantwoordelijk voor de reactie van Kronenburg
op het milieurapport van het MårdInstituut, dat dramatisch afliep en
zowel tot het aftreden van Simons
als van Mård-directeur Poul Jörns
leidde. Paulette Jazynski-de Vries
zal hem opvolgen als bestuurslid
bij het M.I.E.

Nieuwe burgemeesters
13 januari 2012 – De gemeente
Oud-Kronenburg (rondom de stad
Noordeinde) krijgt per 1 februari
een nieuwe burgemeester in de
persoon van Lena Ewen, zoals al
werd vermeld in de vorige Kronenburger Bode. Vandaag werd bekend dat drie andere gemeenten
eveneens burgemeestersverkiezingen gaan houden, de meest verrassende van welke Alexanderstad is,
waar Bert-Jan Sibranda sinds 2005
de scepter zwaait. De hoofdstedelijke burgervader verklaarde zijn
afscheid met de mededeling dat
het lot hem onlangs gunstig gezind
is geweest, wat hem in staat stelde
een huis te kopen op de Maagdeneilanden.
Ook de burgemeesters van Dietzland en Zuiderland hebben hun aftreden aangekondigd. Jos Hut, van
Zuiderland, is nog maar twee jaar
burgemeester; hij heeft de redenen
van zijn vertrek niet toegelicht.
Albert Fransuma is dit jaar twaalf
jaar burgemeester van Dietzland
en dus op dit moment de langst zittende burgemeester in ons land.
Fransuma wordt commissaris bij de
scheepswerf Åhlsberg-Geeren.
Data voor de verkiezingen zijn nog
niet overal bekend. Dietzland heeft
ze op zaterdag 3 maart gepland;
Alexanderstad spreekt over eind
februari. Nog nergens hebben zich
kandidaten aangemeld.

Allianza Lindavista wint Nieuwjaarstoernooi Elysion
4 januari 2012 – De Chimorese voetbalclub Allianza Lindavista heeft het tiende Nieuwjaarstoernooi op Elysion gewonnen. Het versloeg met 3-0 de Karstoniaanse FC Okthamna. De namens
ons land deelnemende teams, FCF (Friescheburg) en AFK (Alexanderstad) sneuvelden in de
kwartfinale tegen respectievelijk GD Manihiki (uit de Mii-Eilanden) en Allianza Lindavista; de
laatste wedstrijd werd gelijk gespeeld, maar Allianza Lindavista won uiteindelijk met strafschoppen. Tijdens de poulewedstrijden speelden de Kronenburgse teams niet onverdienstelijk,
maar in de derde ronde (waarbij FCF tegen Allianza kwam en AFK tegen GD Manihiki) bleek al
dat de Kronenburgers slecht opgewassen waren tegen de Miisanen en de Chimorezen.
FCF werd in 2011 landskampioen van Kronenburg, terwijl AFK verrassend de beker won ten
koste van SV Engelbert.

Kronenburgse econoom beledigt
beledigt Choeskchië
14 januari 2012 – Henk Eminga, een professor economische geschiedenis aan de Dansk
Universitet in Denestad, heeft de inwoners
van het Oost-Aziatische land Choeskchië
gechoqueerd door in een interview te suggereren dat ze sekstoerisme en de export van
pornografie zouden moeten stimuleren om
ervoor te zorgen dat grotere buurlanden,
zoals Rusland, meer gaan investeren in de
Choeskchische economie. Volgens hem is
eenzelfde systeem van toepassing op de economie van Kronenburg: ons land biedt een
lucratieve gokscene in noordoostelijk NoordAmerika waarop veel Amerikanen en Canadezen afkomen. Eminga zegt dat Aziatische
vrouwen een aantrekkelijk aspect van de Choeskchische economie vormen en hij adviseerde het
land dan ook om deze industrietak te bevorderen.
Hoewel hij gezien wordt als een briljant econoom, staat Eminga bekend om zijn merkwaardige
en soms omstreden manieren om zijn zegje te doen. Collega’s noemden Eminga’s opmerkingen
‘typisch’ en ‘onhandig’, maar gaven toe dat de Choeskchiërs, die geen ervaring hebben met
Eminga’s persoonlijkheid, er terecht verontwaardigd over zijn.

Noordkamerdelegatie wil Palana bezoeken
23 januari 2012 – De buitenlandcommissie van de Noordkamer heeft aangekondigd een verzoek te willen indienen bij de regering van de Volksrepubliek Palana om op bezoek te mogen
komen teneinde zich te laten voorlichten over de Palaanse staatsinrichting. Tijdens de laatste
AGL-Conferentie bleek dat twijfels over het democratische gehalte van sommige zaken in het
Oost-Aziatische land, zoals de naleving van de mensenrechten en de vrijheid van oppositiepartijen, voor een aantal lidstaten nog niet afdoende waren beantwoord.
Palana kreeg op 19 maart 2011 het geassocieerde lidmaatschap van de AGL met de voorwaarde dat het land tijdens de associatieperiode een aantal onduidelijkheden uit de wereld zou
helpen. Slaagt het land daar voor de komende AGL-Conferentie in, dan kan het het volwaardige
lidmaatschap van de AGL verkrijgen; zo niet, dan kan de status van associatie verlengd worden.

Wandelaars van het Doodlopend Pad in Alexanderstad
26 januari 2012 – Net nu de occupyhype in Kronenburg een beetje lijkt te zijn overgewaaid
heeft Alexanderstad een nieuw geval van pleinbezetting: doemdenkers die stellig geloven dat
op 21 december dit jaar de wereld zal vergaan, hebben zich op het plein voor het stadhuis en
het parlementsgebouw gevestigd. De Wandelaars van het Doodlopend Pad, zoals ze zichzelf
noemen, hebben enkele tenten geplaatst en een cirkel op het plein getekend waaromheen ze
mysterieuze dansen doen, gekleed in rode, wollen gewaden. Tot nu toe lijkt het gewone publiek
het vooral amusant te vinden; het stadsbestuur ziet nog geen reden om de Wandelaars te
verwijderen.

