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Noordkemer bekrefteg ferode FES-Traktaten
Noordkamer ratificeert gewijzigde AGL-Verdragen
20 mei 2016 – De Noordkamer heeft vandaag de twee AGL-Verdragen geratificeerd, die op de
laatste Conferentie gewijzigd werden. Ondanks aangekondigde oppositie van oppositiepartij de LKP,
onthield deze partij zich op het laatste nippertje van stemmen, waardoor de wijzigingen uiteindelijk
met een aangename meerderheid en maar weinig tegenstemmen zijn bekrachtigd. De regeringspartijen hadden erop aangedrongen de stemming over de ratificatie door te laten gaan, ondanks
het dreigement van Île de Romanhe om ratificatie uit te stellen hangende een onderzoek door het
AGL-Hooggerechtshof over de stemming over de benoeming van de komende Secretaris Generaal
en de toewijzing van het milieu-instituut MIE tijdens de afgelopen AGL-Conferentie; deze zaak is
twee maanden nadien overigens nog steeds niet aanhangig gemaakt bij het Hooggerechtshof.
“De regering zou het natuurlijk prettig vinden als Île
de Romanhe van mening zou veranderen en de
Verdragen van Aralethe en Jarjana zou ratificeren
zonder deze handeling te verbinden aan een
eventuele rechtzaak over een onderwerp dat hier
weinig mee te maken had”, zegt minister Schydtz van
buitenlandse zaken. “Nog mooier zouden we het
vinden als Île de Romanhe überhaupt geen zaak zou
aanspannen en het resultaat van de stemmingen over
de nieuwe Secretaris Generaal en de toewijzing van
Minister Schydtz van buitenlandse zaken
MIE gewoon zou accepteren. Inmiddels zijn we twee
maanden verder en de dreiging van een rechtzaak hangt nog steeds als een zwaard van Damocles
boven de AGL, maar vanuit Île de Romanhe is er weinig beweging op dit gebied waar te nemen. De
overige lidstaten willen duidelijkheid hebben, het liefst in de vorm van ‘geen rechtzaak’.”
In de Kronenburgse politiek is maar weinig begrip te vinden voor het standpunt van Île de Romanhe en
sommige partijen die normaal gesproken niet zoveel met de AGL op hebben, hebben daarom zelfs uit
protest vóór ratificatie gestemd. Ralf Bruton, fractievoorzitter van de quasi-populistische partij Normaal:
“Het kan niet zo zijn dat een klein land als Île de Romanhe de democratische regels aan zijn laars lapt
en de rest van een organisatie als de AGL vertelt wat er gedaan moet worden. Ik begrijp ook niet hoe ze
daar nog kunnen denken dat welke toekomstige Iljaromaanse kandidaat dan ook gekozen zal worden, nu
de regering van dat land zo verongelijkt chantage toepast om haar doelen te bereiken.”

Fuorsitter Harrawi op staatsbesiik in Kroneborg
President Harrawi op staatsbezoek in Kronenburg
9 mei 2016 – President Hupilulyum Yepreshias van het Oost-Afrikaanse land Harrawi brengt deze
week een driedaags staatsbezoek aan ons land. Hij zal ontvangen worden door koning Ernst
Frederik en koningin Isabel. Het gevolg van de president omvat onder meer de Harrawische
minister-president Ashon Pary en voorzitter Aames Sanoraabon van de Yeshaa Eengatare, het
parlement van Harrawi.
Harrawi en Kronenburg hebben al langere tijd betrekkingen met elkaar, onder andere via de Exumbraconventie. Kronenburg deed enkele jaren enkele geslaagde investeringen in de economie van Harrawi en
het staatsbezoek dient ertoe de vruchtbare samenwerking voort te zetten. Het islamitische land aan de
Golf van Aden, grenzend aan Djibouti, Ethiopië en Somalië, heet in naam een Democratische Republiek
en in de praktijk lijkt Harrawi deze aanduiding redelijk waar te maken, althans in vergelijking met andere
landen in de regio: er worden regelmatig democratische verkiezingen gehouden en de regering wordt
redelijk onder de duim gehouden door het parlement. Praktijk is echter dat de meeste politieke partijen
verbonden zijn aan een van de vele Harrawische stammen, waardoor het grootste deel van de bevolking
de morele verplichting heeft op een bepaalde partij te stemmen; verkiezingen veroorzaken dan ook
zelden extreem grote verschuivingen wat betreft de zetelverdeling in het parlement.
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Nieuw gemeentehuis Aalburg
11 april 2016 – In Aalburg is het
nieuwe gemeentehuis in gebruik
genomen middels een feestelijke
ceremonie waarbij burgemeester
Eilard Winchester een fles champagne tegen de ‘boeg’ van het schipvormige gebouw kapotgooide. Na
de gemeentelijke herindeling die
begin dit jaar van kracht werd, werd
Aalburg de nieuwe hoofdstad van
de drastisch veranderde gemeente
Westerland; hoewel er toen meer
nieuwe gemeentes zijn ontstaan,
was Aalburg de enige stad waar
geen geschikt bestaand gebouw is
gevonden voor een gemeentehuis.
Direct na de definitieve vaststelling
van de herindeling en de bekendmaking dat Aalburg als hoofdstad
zou gaan dienen, zijn de plannen in
gang voor een nieuw gemeentehuis
in gang gezet. Het was de bedoeling
dat het voor 1 januari 2016 klaar
zou zijn, maar dat is niet gelukt.
Zuidkamerverkiezingen
11 mei 2016 – De eerste nieuwe
stijl verkiezingen voor de Zuidkamer, die nu het parlement van de
vier Elementen van het Koninkrijk
vormt, zijn vandaag afgerond met
de verkiezingen in Kronenburg zelf.
De conservatieve en liberale partijen sleepten ruim 60% ofwel 16 van
25 zetels in de wacht; de sociaaldemocraten en communisten moesten het met de rest stellen. Kronenburg vult 11 zetels, West-Cod 6, en
de Witte Eilanden en de Maagdeneilanden elk 4.
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