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Onderzoek naar Noord-Atlantische Luchtvaartorganisatie
6 december 2012 – Een samenwerkingsverband van Adzjatische, Juklandse en Kronenburgse ondernemers wil de mogelijkheid onderzoeken om een private luchtvaartorganisatie
op te richten die gaten moet vullen in de verbindingen tussen de drie landen en andere
plekken in Noord-Europa en Noord-Amerika. Het voornemen werd bekend gemaakt nadat
de Adzjatische regering eind november onderhandelingen over een door overheden
ondersteunde organisatie torpedeerde.
In de laatste maanden werd er door diverse partijen uit Adzjatië en Jukland onderhandeld over een
doorstart van de afgelopen failliet gegane Adzjatische luchtvaartmaatschappij ACB met steun van de
Juklandse organisatie Air Yukland, onder meer de Adzjatische overheid en het Kronenburgse
investeringsbedrijf O3 Investments, maar de laatste twee partijen bleven – met name vanwege
elkaar – sceptisch over de haalbaarheid van deze plannen. Het samenwerkingsverband, dat in ons
land vertegenwoordigd wordt door Maersk Knippenborg Onnes (directeur van touroperator
HoliDeal), wil nu proberen een maatschappij op te richten buiten de overheden om en op die manier
voet aan de Adzjatische grond te krijgen voordat daar de markt volledig door Russen wordt
overgenomen. Naast lijnverbindingen tussen de drie hoofdsteden moet een groot deel van de
inkomsten van de organisatie gegenereerd worden door vakantievluchten.
Vanuit Adzjatië wordt er positief gereageerd door althans Iĺic Kaĺĺek, die ook al betrokken was bij de
afwikkeling van het faillissement van ACB en bij de eerste onderhandelingen over een doorstart
daarvan. O3 Investments heeft laten weten dat het plan de interesse gewekt heeft.

Onzekerheid over kans op wijziging “Jarjana”
4 januari 2013 – Nadat de door ons land voorgestelde wijziging van het Verdrag van
Jarjana tijdens de vorige AGL-Conferentie niet behandeld, maar uitgesteld werd, zijn
sommige oppositiepartijen sceptisch over de vraag of het verdrag nu wél gewijzigd zal
kunnen worden. Ook minister Schydtz van buitenlandse zaken voorziet problemen als de
wijziging niet wordt aangenomen.
Minister Mathias Schydtz (ROOS!) voorziet een moeizame periode voor Kronenburg binnen de AGL
als het Kronenburgse voorstel niet wordt aangenomen. ‘Met de huidige Noordkamer is er geen
meerderheid te vinden die de op de vorige Conferentie aangenomen wijziging van het Verdrag van
Aralethe wil accepteren zónder de wijziging van Jarjana’, zegt de minister. ‘De oude versie van het
Verdrag van Aralethe zal blijven gelden totdat alle lidstaten geratificeerd hebben. Kronenburg zal
dat om de genoemde reden voorlopig niet doen; als de huidige regering de rit uitzit, treedt er pas
over twee jaar een nieuwe Noordkamer aan, en er is nu geen peil op te trekken of die een andere
mening over de kwestie zal hebben.’
Terwijl sommige Noordkamerleden zich al afvragen of Palana (waar de komende Conferentie wordt
gehouden) het voorstel überhaupt op de agenda wil toelaten, denkt de meerderheid dat wanneer
dat niet het geval is, het probleem alleen maar onnodig wordt uitgesteld. ‘In het beste geval zou de
wijziging dan op de 52ste Conferentie worden aangenomen, waarna – bij voldoende ratificatie door
andere landen – de Noordkamer ook het gewijzigde Verdrag van Aralethe zal willen ratificeren,’
zegt VLSP-leider Thorsten Aabenraa. ‘Zo niet, dan blijft alles bij het oude.’ Geraldine Németh,
fractievoorzitster van regeringspartij ROOS!, wil niet op zaken vooruitlopen. ‘De minister zal het
voorstel op de komende Conferentie zoals gepland opnieuw indienen en we gaan ervanuit dat het
gewoon behandeld zal worden, zoals gepland’, zegt ze.

Oud-premier Ernst-Piter Strikwerda naar ROOS!
27 december 2012 – Ex-minister-president Ernst-Piter Strikwerda heeft het sociaal-democratische
PSV verlaten en is lid geworden van ROOS!. Het was verwacht dat hij het PSV zou verlaten, maar
zijn overstap naar ROOS! komt voor velen onverwacht. Momenteel is Strikwerda niet politiek actief
en er is door hem noch ROOS! gesproken over een mogelijke terugkeer in de politiek.

Chaos na uitblijven einde
22 december 2012 – Leden van de
groep “Wandelaars van het Doodlopend Pad”, die ervan overtuigd
waren dat de wereld gisteren zou
vergaan, hebben rellen veroorzaakt
in Alexanderstad, Friescheburg en –
in mindere mate – in Denestad, toen
bleek dat het einde uitbleef. Diverse
aanhangers hadden zich op centrale
punten in genoemde steden verzameld om het einde af te wachten.
Toen er niets gebeurde, besloten
enkelen om hun teleurstelling bot te
vieren op winkelpanden, bushaltes
en straatlantaarns. De politie arresteerde 67 mensen in Alexanderstad,
74 in Friescheburg en nog eens 12 in
Denestad.

Nieuwe regering Witte Eilanden
4 januari 2013 – Na een lange
periode van onderhandelingen is op
de autonome overzeese provincie
der Witte Eilanden vandaag een
nieuwe regering geïnstalleerd, onder
leiding van Margreet Rietdekker
(LWE, Liberalen der Witte Eilanden).
Ze is de eerste vrouwelijke voorzitter van een Witte-Eilandse Ministerraad ooit en volgt Walter MacDowell
(NLP, Nieuwe Liberale Partij) op, die
zijn partij tijdens de laatste verkiezingen drastisch zag slinken. Omdat
de NLP in de oppositie haar wonden
wilde likken, moest de LWE op zoek
naar andere coalitiepartners en vond
die vrij snel in de PvG (Partij voor
Gelijkheid) en – na maanden van
intensieve gesprekken – in WEG
(Witte Eilanden Groen), een centrumlinkse milieupartij.
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