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Onredegheid om utbleouwje FES-Kopmeottens
Ongerustheid over uitblijven AGL-Conferentie
3 januari 2016 – Minister van buitenlandse zaken Mathias Schydtz (ROOS!) is ongerust
over het uitblijven van de AGL-Conferentie die in de herfst had moeten plaatsvinden. Dat
bleek vanmorgen tijdens een interview over de nieuwe staatkundige situatie waaraan de
minister en zijn collega van binnenlandse zaken Bernadette Holttorp (PvG) deelnamen.
De 56ste Conferentie die gepland was voor het afgelopen najaar werd uiteindelijk om onduidelijke
redenen uitgesteld en een nieuwe datum voor de topontmoeting is nog niet vastgesteld. Voor de
Kerstvakantie noemde Secretaris Generaal Heidi Ankerskjöld de passiviteit van de lidstaten, en met
name van beoogd gastland Chimor, een ‘fiasco voor de AGL’. Hoewel de minister zei zich te
distantiëren van enkele van Ankerskjölds uitlatingen (“Je als Secretaris Generaal openlijk afvragen of
sommige lidstaten wel iets te zoeken hebben in de AGL, is diplomatiek gesproken nogal kort door
de bocht”, aldus Schydtz), maar hij is het eens met haar dat de bereidwilligheid van sommige
lidstaten om zich in te zetten voor de gezamenlijke waarden van de Liga momenteel nogal te
wensen overlaat. “Maar dat is feitelijk al ettelijke jaren zo, en het uitstel van de Conferentie is het
zoveelste teken dat de AGL niet veel langer op dezelfde weg kan doorgaan om niet volledig te
verwateren”, zegt de minister. “En met de huidige opiniepeilingen in het achterhoofd kan het maar
zo zijn dat er na de volgende verkiezingen geen politieke meerderheid meer te vinden is om in de
AGL te blijven.”
Hoewel Schydtz’ partij ROOS! namelijk nog steeds wel deel uitmaakt van de regering, zijn de
zetelaantallen van 2011 na de verkiezingen van 2014 al drastisch geslonken en nu in de peilingen
nog teleurstellender. Coalitiepartner PvG, toen en nu de grootste partij, is weliswaar onaangetast
door de teloorgang van ROOS!, maar lijkt momenteel de enige andere grote partij te zijn die het nut
van de AGL nog inziet. De linkse oppositiepartij PSV was vanaf het begin af aan als sceptisch over
de AGL, hetgeen al in 2001 tot de val van de zeer kortstondige regering-Achterberg leidde, en
vijftien jaar later is de mening van de PSV weinig veranderd. De rechts-liberale LKP, eveneens in de
oppositie, is daarentegen sindsdien een rechtsere koers gaan varen en van fanatiek voorstander
van de AGL in 2001 nu haast mordicus tegen voortzetting van het lidmaatschap. Met name de LKP
vaart in de huidige peilingen wel.
Op de vraag of Schydtz het noemen van de opiniepeilingen als een dreigement aan het adres van
de AGL moet beschouwen, antwoordde hij: “Wel, opiniepeilingen zijn slechts opiniepeilingen en
hebben soms de neiging om kant noch wal te raken. Daarnaast zijn de volgende reguliere
verkiezingen pas in het najaar van 2018, dus tenzij onze ambtstermijn om wat voor reden dan ook
vroegtijdig ten einde komt, hebben zowel de AGL als de AGL-gezinde partijen in ons land nog enkele
jaren tijd om orde op zaken te stellen. Aan de andere kant moet er dringend initiatief getoond
worden om de AGL weer op de rails te krijgen, anders zijn die uiterlijk tweeëneenhalf jaar zó om en
bestaat er een gerede kans dat de volgende regering de AGL aan de kant zal zetten.”

2016: neie kynkriikstastand intogen
2016: nieuwe koninkrijkssituatie ingegaan
1 januari 2016 – Een nieuw jaar, een nieuwe staatkundige situatie! Vandaag zijn de
rijkshervormingen ingegaan die in de afgelopen jaren zijn vastgesteld. Dit betekent dat het
Koninkrijk Kronenburg nu uit vier volwaardige Elementen bestaat. Daarnaast is de
gemeentelijke herindeling van kracht geworden, waardoor ons land nu 16 gemeenten telt.
In de meeste gemeenten en Elementen werd er overigens weinig aandacht besteed aan de nieuwe
situatie, hoewel met name de opsplitsing van Alexanderstad in het afgelopen jaar tot de nodige
protesten leidde. De meeste Kronenburgers vierden Nieuwjaar zoals gebruikelijk met alcohol en
vuurwerk (volgens critici nou niet de beste combinatie) en er werd weinig melding gemaakt van
ongeregeldheden. In 2016 moet blijken of de nieuwe staatsinrichting goed op haar plaats is.

Staatsbezoek Kanaaleilanden
27 november 2015 – Koning Ernst
Frederik en koningin Isabel hebben
eind november een officieel bezoek
gebracht aan de Kanaaleilanden,
dat sinds februari dit jaar geassocieerd lid van de AGL is. Ze werden
ontvangen door de Markies van
Hearst en staatsminister Sophie
Paget. Hoewel de Kanaaleilanden
niet in het beste gesternte lijken te
zijn toegetreden tot de Liga, die
momenteel lijdt onder vergaande
passiviteit, verliep het bezoek
gemoedelijk. Premier Dankert zei
na afloop dat de Kanaaleilanden
een aanwinst voor de AGL kunnen
zijn en dat hij hoopt dat de AGL die
op waarde weet te schatten.
Maatregelen terreurdreiging
1 december 2015 – Het ministerie
van binnenlandse zaken heeft extra
maatregelen aan de grens aangekondigd om terreurdreiging tegen
te gaan. Dit naar aanleiding van de
aanslagen die in november in Parijs
plaatsvonden. Reizigers moeten op
de veerdiensten naar de VS en op de
nationale luchthaven rekening houden met strengere controles. In ons
land zelf blijven de maatregelen
voorlopig zoals ze zijn. De LKP pleit
daarentegen voor een verplichte
registratie van niet-Kronenburgers
bij aankomst en een meldingsplicht
voor hotels wanneer gasten zonder
tegenbericht niet komen opdagen.
Vreemdelingen die niet in hotels
verblijven zouden zich zelf geregeld
bij de politie moeten melden.
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