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Demonstraties tegen besparingen; discussie over leger
25 februari 2012 – De eerste protestacties tegen het begin deze maand aangekondigde
beleid van bezuinigingen hebben vanmiddag plaatsgevonden in Alexanderstad. Enkele
vakbonden hadden betogingen georganiseerd op het plein voor het parlementsgebouw;
enkele honderden mensen waren hierop afgekomen.
De organisatie verklaarde niet ontevreden te zijn. ‘In Kronenburg is al enkele decennia niet vakkundig geprotesteerd tegen wat dan ook; we zijn het misschien een beetje verleerd. Desondanks (en
daarom) zijn we niet ontevreden over de opkomst’, aldus een woordvoerder van de socialistische
vakbond VSAB. De redenen van de acties zijn duidelijk: ‘We snappen best dat er ergens geld
vandaan moet komen, maar we hadden graag gezien dat de regering had gezocht naar alternatieven, in plaats van zo drastisch te besparen op de overheid en de media. Aan het defensiebudget
wordt bijvoorbeeld helemaal niet gemorreld, terwijl dat een vrij grote kostenpost is voor een landje
dat waarschijnlijk goed in de problemen zit als we écht worden aangevallen, en ze konden ook de
kansspelenheffingen verhogen, want die zijn al jaren belachelijk laag; dáár valt goed geld te halen!’
Een woordvoerder van de minister-president noemt de acties onzin. ‘De bezuinigingen zoals die op
3 februari uit de doeken zijn gedaan, zijn echt nodig. De regering probeert vooral de overheid
goedkoper en efficiënter te maken, want die is al tientallen jaren extreem geldverslindend geweest.
Het heffen van extra belastingen op kansspelen is natuurlijk een mogelijkheid, maar werkt zeer
waarschijnlijk averechts, aangezien het kansspeltoeristen zal afschrikken en de concurrentiepositie
van ons land op dat gebied aanzienlijk zal verslechteren. Zoals de premier toen al zei: we moeten
niet langer op zo’n grote voet blijven voortleven. En er kán in ons land veel bezuinigd worden
zonder dat er daardoor echt grote persoonlijke of organisatorische problemen ontstaan.’
Met name de opmerking van de VSAB-woordvoerder over de financiering van het Kronenburgse
leger lijkt vanmiddag echter enkele slapende
honden te hebben wakker gemaakt. Mariëtte van
der Schaaf, fractievoorzitter van het PSV, verklaarde prompt dat haar partij zich altijd al sterk maakte
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voor een grondige hervorming van de strijdkrachten. ‘Defensie is inderdaad het ministerie dat het minst te lijden heeft onder de voorgenomen
be-zuinigingen van deze regering’, zei ze. ‘We hebben na 3 februari al gevraagd waarom dat is en
de minister van defensie verklaarde toen dat het leger valt onder de “primaire levensbehoeften”
van het land, en dat we daaraan zo min mogelijk moeten tornen. Maar wat zal er gebeuren als ons
land een minder groot leger heeft? In deze tijd zullen de Verenigde Staten ons écht niet meer
zomaar annexeren, aan internationale vredesmissies doet Kronenburg niet mee. Als kustwacht en
bij rampenbestrijding verricht het leger nuttig werk, maar wat het PSV betreft kan het ook bij
defensie best wat minder.’ De minister van defensie, Evelien Popma de Burch (PvG), wilde zelf nog
niet reageren; de woordvoerder van de minister-president verklaarde echter dat er in deze
regerings-periode geen verdere plannen zijn met betrekking tot het beleid inzake landsverdediging.

Kronenburgers voor het eerst vrij op Vrouwendag
8 maart 2012 – Kronenburgers kunnen vandaag voor het eerst een vrije dag genieten op
Internationale Vrouwendag. In het kader van regeringsmaatregelen waarbij het minimum aantal
vakantiedagen voor werknemers is teruggebracht, is het aantal vrije dagen waarop men sowieso vrij is, licht uitgebreid. Ook 1 mei als Dag van de Arbeid is nu officieel vastgelegd als vrije
dag, hoewel veel bedrijven op die dag al een gesloten waren en 2 juni wordt toegevoegd als
uitbreiding op de nationale feestdag van 1 juni. Kronenburg is het eerste westerse land dat
Vrouwendag als officiële vrije dag markeert. De Kerk van het Vliegend Spaghettimonster, die
een relatief grote aanhang heeft in ons land, heeft geprotesteerd tegen de weigering van de
regering om 19 september (Praat-als-een-piraat-dag) als feestdag te erkennen.

Staatsbezoek aan Jukland
17 februari 2012 – Koning Ernst
Frederik en koningin Isabel hebben
in de afgelopen week een staatsbezoek gebracht aan Jukland, een republiek in Noord-Europa. Het doel
van het bezoek was het aanhalen en
intensiveren van de betrekkingen,
met name op economisch gebied.
Het ministerie van buitenlandse
zaken deelde naderhand mee zeer
tevreden te zijn over het bezoek;
er werden enkele kleine economische verdragen gesloten die de
handel tussen beide landen moeten
stimuleren. Ons land hield echter
stug de boot af bij Juklandse pogingen om Kronenburg te bewegen lid
te worden van de internationale
organisatie FICT.

Burgemeesterverkiezingen
5 maart 2012 – De verkiezingen in
Alexanderstad op 25 februari jl. en
in Dietzland op 3 maart jl. hebben
in beide gevallen een vrouwlijke
burgemeester opgeleverd: in de
hoofdstad werd Maud Heirens gekozen als opvolger van Bert-Jan
Sibranda en in Dietzland zal Albert
Fransuma worden opgevolgd door
Margit Graeff-Ahlstrand. De overdracht zal in beide gevallen plaats
vinden op 2 april. In Zuiderland is
ook een burgemeestersverkiezing
gepland, maar hiervoor is nog
steeds geen datum vastgesteld.
Maud Heirens was tot op heden
adjunct-commissaris van de hoofdstedelijke politie; Margit Graeff
was tot vorig jaar rectrix van het
Dr. Hobbema-gymnasium in Zurich.
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