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EEF-Meanskreouwfreo wol orderlikere Kopmeottens
AGL-Secretaris Generaal wil ordelijkere Conferenties
31 juli 2015 – AGL-Secretaris Generaal Heidi Ankerskjöld is begonnen aan een rondreis
langs de hoofdsteden van de AGL-lidstaten om de organisatie van de halfjaarlijkse AGLConferenties te bespreken. In de afgelopen jaren verliepen deze steeds chaotischer, kritiek
die ook in de Noordkamer te horen was. De partij “Normaal” vraagt zich echter af wat het
kost om de inmiddels twaalf hoofdsteden lijfelijk te bezoeken en of Ankerskjöld dit niet via
een middel als Skype had kunnen bespreken.
De druppel was waarschijnlijk de discussie over een eventuele terugkeer van het Mård-Instituut in
de AGL-gelederen tijdens de laatste Conferentie in Insulantis; naar aanleiding van deze discussie
werden er ter plekke voorstellen gedaan, die echter zonder voorbereiding niet behandeld konden
worden. Ankerskjöld wil een definitievere agenda hanteren die van tevoren door de lidstaten is
goedgekeurd en die tijdens de Conferentie niet meer gewijzigd kan worden. Minister Mathias
Schydtz (ROOS!) van buitenlandse zaken juicht een strakker geleide Conferentie toe en hoopt dat
Ankerskjöld het met de lidstaten eens kan worden over de details.
Ralf Bruton, fractievoorzitter van de (kleine) partij “Normaal”, vraagt zich intussen af wat de
rondreis van Ankerskjöld langs twaalf wereldwijd verspreide hoofdsteden precies kost en of het
gespreksonderwerp deze kosten rechtvaardigt. “Kan dit niet via e-mail of skype besproken worden?
Wanneer de Secretaris Generaal constant tussen alle hoofdsteden moet pendelen om meningen
over te brengen, dan zit daar een aardig prijskaartje aan. Efficiënt lijkt me het ook allerminst”, aldus
Bruton. Ook Hedwig Wuirgitt-Hijns, fractievoorzitter van de Klimaatpartij, maakt zich zorgen over de
rondreis, maar vooral vanwege het milieu. “Ik weet niet hoe ze dat doet; als ze overal met lijnvluchten naartoe gaat, is ze weken of maanden onderweg, dus als ze met een privévliegtuig reist,
zorgt de AGL vanwege één persoon voor een heleboel CO2-uitstoot verantwoordelijk.”
De volgende AGL-Conferentie vindt in het Zuid-Amerikaanse land Chimor plaats.

Plaktrokken staatsbesiken Keupelan, Kanaaleig
Geplande staatsbezoeken Kaupelan, Kanaaleilanden
19 Augustus 2015 – Van 6 tot 9 oktober zullen hunne majesteiten koning Ernst Frederik
en koningin Isabel de Kaupelanese koning Kira en zijn gevolg ontvangen in het kader van
een officieel staatsbezoek. Ondanks de al jarenlange goede verstandhoudingen tussen ons
land en het Aziatische koninkrijk is dit de eerste keer dat er een ontmoeting op zo’n hoog
niveau plaatsvindt. Later in het najaar staat er een koninklijk bezoek aan de Kanaaleilanden
op de agenda; dit kleine land voor de kust van Frankrijk timmert flink aan de weg om
geaccepteerd te worden als lid van de AGL.
Het bezoek van de Kaupelanese koning aan Kronenburg wordt door sommigen gezien als een
nieuwe poging om ons land meer bij de internationale organisatie FICT te betrekken. Hoewel er een
Kronenburgse delegatie aanwezig was bij de oprichting van deze organisatie, trad ons land niet toe.
De relatie tussen Kronenburg en diverse lidstaten van FICT, zoals Jukland, Adzjatië en Joetirama, is
desondanks goed, onder meer via andere organisaties dan FICT, zoals de Exumbraconventie en
OAS. “De huidige regering is nog steeds niet van plan om toe te treden tot FICT”, zegt minister van
buitenlandse zaken Mathias Schydtz; “tot nu toe zijn er talloze andere manieren om met lidstaten
van die organisatie om te gaan.”
Ook een bezoek aan de begin dit jaar als geassocieerde lidstaat tot de AGL toegetreden ministaat
de Kanaaleilanden is onlangs toegezegd, hoewel daarvoor nog geen datum gepland is. “Dit kleine
land is hard aan de weg aan het werken om zijn plek te vinden binnen de AGL en samen met
Karstonia een belangrijke economische toegangspoort voor AGL-landen naar de Europese Unie”,
aldus de minister.

Burgemeesterwissel Westerland
6 juli 2015 – Voormalig minister
van binnenlandse zaken Wojciech
Jędrzejewicz is vandaag aan het
werk gegaan als burgemeester van
Westerland, nadat zijn voorganger
Geert Booman vorige maand onverwacht aftrad. De ROOS!-politicus
Jędrzejewicz won de verkiezingen
met een ruime marge van LKPkandidaat Douwe Fortescue, wiens
vuilnisplan niet wist te overtuigen.

Politie alert wegens schutter
7 augustus 2015 – De landelijke
politie heeft laten weten dat de
grenzen momenteel strenger in de
gaten gehouden worden, nadat
afgelopen donderdagavond in Providence (VS) een schietpartij plaatsvond, waarvan de dader nog niet
gepakt is kunnen worden. Het gaat
om de 20-jarige Dwayne G. die kort
voor middernacht schoten afvuurde
op een tiener en een jonge man.
Beiden konden zich in veiligheid
brengen. Volgens de politie van
Providence gaat het om leden van
rivaliserende bendes; de schutter is
gewapend en gevaarlijk. De politie
wil voorkomen dat G. Kronenburg
binnenkomt; misdadigers uit de VS
proberen vaker ons land binnen te
komen om zo aan de Amerikaanse
justitie te ontsnappen. Er bestaat
geen uitleveringsverdrag tussen de
VS en Kronenburg, maar indien
gepakt worden misdadigers doorgaans wel als ongewenste vreemdelingen op het eerste veer terug
naar de VS gezet.
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