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Populus: “Boycot Culturele Hoofdstad Jolka”
18 september 2012 – Populus, een belangrijke democratie- en mensenrechtenorganisatie
in ons land, heeft opgeroepen tot een boycot van de Culturele Hoofdstad van de AGL 2012,
de Palaanse hoofdstad Jolka, nadat de regering van het land vrijdag een verbod
uitvaardigde op de zogeheten ‘flashmob’, vrijwel direct nadat de eerste ooit in het land was
georganiseerd.
Tammo Hunsheid, de voorman van Populus, noemt het onbegrijpelijk dat een regering zó snel in
haar wiek is geschoten door studenten die onverwacht in groten getale bij elkaar komen om te
dansen. ‘Naar verluidt had de bijeenkomst absoluut geen politieke achtergrond of bedoeling tegen
de regering te protesteren, maar de Palaanse regering wond er geen doekjes om en heeft de het
fenomeen meteen verboden’, zegt Hunsheid, die verklaarde het verbod een regelrechte aantasting
van het recht op vereniging en vergadering te vinden. ‘Kronenburgers, en het liefst ook andere
AGL-landen die de democratie en de mensenrechten minnen, zouden Palana althans voor de rest
van het jaar moeten boycotten om hun ongenoegen duidelijk te maken.’ Hunsheid denkt dat het
aantal bezoeken aan Palana vanuit andere AGL-landen sowieso wel weer zal dalen, en een boycot
van de Culturele Hoofdstad geeft volgens hem dus een duidelijker signaal af.

Winst voor liberale partijen in Zuiderland
12 september 2012 – Bij de tussentijdse gemeenteraadsverkiezingen die vorige week in
Zuiderland werden gehouden, hebben de liberale partijen PvG en LKP gewonnen. Dat heeft
de locale kiescommissie vandaag bekend gemaakt.
De verkiezingen werden georganiseerd nadat de eerder dit jaar gekozen burgemeester Emiel Lattanzio
op de dag van zijn aantreden de zittende gemeenteraad onverwacht ontbonden had. De uitslag is een
opsteker voor de burgemeester, die officieel partijloos is, maar zich het meest verbonden voelt met de
PvG. Die partij maakte gisteren bekend dat een coalitie met de LKP en de eveneens liberale VLSP de
meest waarschijnlijke uitkomst van onderhandelingen zal zijn; deze combinatie kan rekenen op 17 van de
30 zetels in de gemeenteraad.
De linkse partijen PSV en ROOS! verloren twee resp. één zetel, terwijl het conservatief christelijke Kerkelijk
Verbond en de middenpartij de Pragmatische Unie beide uit de Zuiderslandse gemeenteraad verdwenen.
De leider van het Kerkelijk Verbond in Zuiderland, Thake-Hidde Boonstra, noemde de tussentijdse
gemeenteraadsverkiezingen ‘funest’ voor zijn partij en houdt Lattanzio verantwoordelijk voor de
nederlaag: ‘Wanneer wij de gebruikelijke tijd zouden hebben gehad om ons op verkiezingen voor te
bereiden, dan had de uitslag er allicht anders uitgezien’, aldus Boonstra. Lattanzio wuift de kritiek weg:
‘Partijen die niet voorbereid zijn op verkiezingen, zijn niet voorbereid om hun burgers te vertegenwoordigen’, aldus de burgemeester. ‘In dat geval is dat wat mij betreft: liever kwijt dan rijk!’

Ühler shopt in Alexanderstad
23 september 2012 – Marij Ühler, de
controversiële voormalige secretarisgeneraal van de AGL, heeft gisteren
in Alexanderstad gewinkeld. Enkele
paparazzi zagen haar toevallig voorbijwandelen met grote tassen; één
had, ondanks zijn verbazing, kans
gezien om met zijn telefoon wat
foto’s te maken, die binnenkort één
van de landelijke roddelbladen zullen
halen. Het is waarschijnlijk de eerste
keer dat Ühler (61) weer in ons land
is gezien, na haar arrestatie enkele
jaren geleden en de vrijlating die
daar onverrichter zake op volgde
toen niemand juridisch actie ondernam. Momenteel geldt er in ons land
geen arrestatiebevel meer tegen
haar, dus zij kon ongehinderd haar
boodschappen doen. Ühler werd gezocht vanwege vermeende betrokkenheid bij een opstand op het Miisaanse eiland O Ka Maungo, terwijl
zij secretaris generaal van de AGL
was, alsmede vanwege andere
louche ondernemingen. Het is onbekend of Ühler weer permanent in
Kronenburg verblijft, of dat het een
eenmalig bezoek betrof.

“Nieuw vliegveld moet regio ontlasten”
24 september 2012 – De regering wil een nieuw vliegveld laten bouwen om de regio te
ontlasten. Het huidige internationale vliegveld van Alexanderstad zal over uiterlijk tien jaar,
maar waarschijnlijk veel eerder, niet meer voldoen aan de tegenwoordig geldende eisen.
Volgens minister Hamersma van verkeer kan een nieuw Kronenburgs internationaal vliegveld een flinke
bijdrage leveren aan het ontlasten van nabij gelegen luchthavens in de Verenigde Staten. Dit betekent wel
dat ook de verbindingen met New York en Boston via andere vormen van transport aanzienlijk verbeterd
moeten worden. Plannen voor een brug of een tunnel tussen Friescheburg en Long Island via Marianne,
die enkele jaren nog als toekomstdroom werden gepresenteerd, zouden hierdoor veel sneller
gerealiseerd moeten worden. Ook een brug tussen Noordeinde en de staat Rhode Island zou nodig zijn;
er wordt voorzichtig gesproken over hogesnelheidstreinen tussen de agglomeratie AlexanderstadFriescheburg en New York en Boston.
Investeerders hebben voorzichtig op de plannen gereageerd; een volledig nieuw vliegveld zou volgens
sommigen van hen alleen zin hebben als de plannen richting de VS eveneens worden uitgevoerd.
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