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Is Île de Romanhe op tijd klaar voor het AGL-voetbal?
7 oktober 2013 – Als sportliefhebbers binnen de AGL al zenuwachtig waren voor de
komende AGL-voetballandenkampioenschappen, die in december op Île de Romanhe
georganiseerd zullen worden, dan zou het nieuws dat onlangs over de voorbereidingen
naar buiten kwam, hun nervositeit kunnen doen omslaan in paniek: door een stakingsgolf
dreigen de al vertraagde bouwwerkzaamheden voor onder meer een nieuw voetbalstadion
nog meer uitstel te verduren te krijgen.
De Iljaromaanse regering krijgt momenteel veel kritiek vanwege haar planning en aanpak van de
organisatie. Hoewel de vulkaanuitbarsting die het land eerder dit jaar teisterde, voor een groot deel
als overmacht beschouwd kan worden, verklaart die niet de weinig transparante wijze waarop het
land omgaat met de zelf verworven en door anderen aangeboden financiën. In ons land is grote
verontwaardiging ontstaan vanwege de 98 miljoen gulden die eerder dit jaar werden ingezameld om
Île de Romanhe de naweeën van de vulkaanuitbarsting het hoofd te laten bieden, maar waarvan
men ter plaatse niet kan vertellen waar die terecht zijn gekomen. Ook de Investeringsbank van de
AGL leverde reeds forse kritiek op het financiële beleid van Île de Romanhe.
De stakingsgolf die de bouwwerkzaamheden momenteel teistert – er wordt een voetbalstadion
gebouwd die de AGL-voetballandenkampioenschappen moet huisvesten, en een autosnelweg om
het verkeer tussen vliegveld en hoofdstad sneller te verplaatsen – werpt volgens humanitaire
organisaties ook een licht op de omstandigheden waarin arbeiders op Île de Romanhe hun taken
verrichten: te lange werkdagen en onzekerheid over de uitbetaling van salarissen zijn heel normaal,
maar de Iljaromaanse arbeiders hebben daar nu genoeg van. Voetbalfans in ons land hebben er
een hard hoofd in dat de organisatie klaar is vóór de opening van de kampioenschappen en de
weinigen die kaartjes hebben gekocht om wedstrijden ter plaatse bij te wonen, twijfelen inmiddels of
ze überhaupt wel durven te gaan.
Waltraute Alkema, directrice van de mensenrechtenorganisatie “Kronenburg for Human Rights”
(KHR), legt het probleem bij de AGL-voetballandenkampioenschappen en heeft bij het ministerie van
cultuur en sport en het staatssecretariaat van AGL-Zaken een klacht ingediend over de wijze waarop
sportevenementen een te hoge druk leggen op landen die die druk helemaal niet aankunnen, maar
het prestige van het organiseren van een sportevenement belangrijker vinden dan het welzijn van
hun eigen bevolking. “We kunnen nu natuurlijk nog meer geld pompen in de organisatie van die
AGL-voetbalwedstrijd, maar zelfs als de Iljaromaanse regering vanaf nu transparant omgaat met dat
geld, vraag ik me af in hoeverre de bevolking daar nog zit te wachten op deze kampioenschappen,
nu er zoveel mensen door de organisatie ervan benadeeld lijken te zijn geworden,” aldus Alkema.
De Kronenburgse coach Koide Wuirgitt heeft overigens inmiddels zijn team klaar. Wuirgitt wil
‘tenminste zo goed’ presteren als vier jaar geleden, toen ons land in de halve finale strandde tegen
Norland, dat de voor het eerst in ons land georganiseerde kampioenschappen uiteindelijk met 3-2
won van Insulantis. “Een finaleplaats zou bijzonder aangenaam zijn”, aldus de oud-middenvelder
van SV Engelbert.
Het Kronenburgse team (en die van andere lidstaten) alsook meer informatie over het evenement
zelf vindt men op: http://www.geopoeia.net/wiki/AGL_Voetballandenkampioenschappen_2013

Premier Dankert ‘niet verbaasd’ afgeluisterd te zijn
28 oktober 2013 – Minister-president Hans Dankert is niet verbaasd dat hij is afgeluisterd
door de Amerikaanse inlichtingendienst NSA. Dit zei hij tijdens een televisie-interview.
In diverse landen in de wereld ontstond recentelijk ophef over politici en diplomaten die door de
NSA zouden zijn afgeluisterd; ook de Kronenburgse premier werd afgeluisterd, blijkt uit documenten
die in handen zijn van klokkenluider Edward Snowden. Gezien de soms moeilijke verstandhoudingen
tussen Kronenburg en de VS in de geschiedenis van beide landen, is de premier niet verbaasd; hij
blijft er tamelijk laconiek onder: “Ik controleer nu geregeld mijn telefoons, horloges en pennen en
neem geen cadeautjes van vreemde mannen meer aan”, aldus een lachende minister-president.

Nieuwe voorzitter Westkamer
24 oktober 2013 – Ivo Casseboom
is vandaag gekozen tot voorzitter
van de Westkamer. Hij volgt op 1
november Elias Nothomb op, die de
functie sinds 2009 vervulde, maar
zich niet herkiesbaar stelde voor
een tweede termijn. Casseboom (53)
is lid van de Westkamer sinds 2008.
Daarvoor werkte hij o.a. als rechter
in het Hof van Appèl. De Kronenburgse Westkamer is vergelijkbaar
met de Nederlandse Raad van State.

Minder kijkers nationale tv
30 oktober 2013 – Steeds minder
mensen kijken naar Kronenburgse
televisiekanalen. Dat blijkt uit een
enquête die in de afgelopen tien jaar
door de Vereniging voor Nationale
Omroeporganisaties (VNO) gehouden
is onder 5000 landgenoten. Onder
meer de komst van het internet,
maar ook terugvallende kwaliteit
van de geboden programma’s op de
nationale televisie worden genoemd
als belangrijkste redenen om steeds
minder vaak Kronenburgse televisie
te kijken. Amerikaanse programma’s
profiteren overigens maar lichtjes
van de wegzappende Kronenburger;
het blijkt dat steeds meer kijkers zelf
willen bepalen wanneer ze welk
programma zien, en daarvoor wenden ze zich tot internet of kopen of
huren dvd’s. De slechtste kritieken
kregen de zenders en programma’s
van de mediamagnaat Oscar A.
Ottendorf Okrilla en de voormalige
publieke televisiezenders RTK1 en
RTK3, die vorig jaar zijn gekocht door
het Iljaromaanse bedrijf RagnaRrökk.
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