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Manuel Franco gearresteerd

(mannelijke) stemmers te
trekken, wordt door tegenstanders de cheerleader van Somos Chimor
genoemd. Haar zelfverklaarde leiderschap is echter tegen het zere been
van de geslepen advocaat
José Berne, die van mening is dat hij de aangeNicole Santiago Fuentes
wezen persoon is om de
partij te leiden. In een
stemming kozen de leden van Somos echter in grote
meerderheid voor Nicole Santiago. Hierop verliet Berne
briesend de vergadering. Tegen de buiten de deuren verzamelde pers verklaarde hij dat hij desnoods zelf een politieke partij zal oprichten. Hoewel Berne over het algemeen
als zeer deskundig wordt gezien, heeft de succesvolle advocaat een dusdanig gladde uitstraling dat hij weinig populair is in Chimor.

Justitie gaat over tot vervolging
PLATÓN – 28 maart 2012
De leider van de rechts-populistische partij Somos Chimor, Manuel Franco Batista, is gisteren gearresteerd in zijn
woonplaats Platón. Hij zit vast op verdenking van zware
mishandeling en poging tot doodslag op zijn vrouw Linda
Franco O’Higgins. Zij was enkele uren vóór zijn arrestatie
opgenomen in het ziekenhuis van Platón. Daags na de arrestatie deden twee andere vrouwen, die anoniem wilden
blijven, aangifte tegen
Manuel Franco. Het zou
gaan om verkrachting en
mishandeling. Het openbaar ministerie heeft
Franco in staat van beschuldiging gesteld. Officier van Justitie Rafael
Calderón Maldonado verklaarde dat de heer Franco als politicus een voorbeeldfunctie zou moeten
vervullen en neemt de
Manuel Franco Batista
zaak hoog op. José Berne
Arroyo, advocaat en juridisch adviseur van Somos Chimor, gaf aan dat de hele zaak
in scène is gezet door de ataxunistische regering, teneinde
Somos Chimor in een kwaad daglicht te stellen. Hij verklaarde dat er geen enkel bewijs is dat Franco de schuldige
is. Hij insinueerde dat mevrouw Franco wel in elkaar zal
zijn geslagen door “de landverraders” van de geheime
dienst. Over de twee aangiftes tegen Franco zei hij dat het
niet zo moeilijk is om tegen betaling een paar immorele
vrouwen te vinden die iemand beschuldigen. “Als het
moet, kan ik zelfs de paus van verkrachting laten beschuldigen,” aldus de heer Berne.

Somos Chimor kiest
nieuwe leider
Ruzie over opvolging Manuel Franco

José Berne Arroyo

LINDAVISTA – 5 april 2012
Of mevrouw Santiago als nieuwe leider van Somos Chimor
veel kans maakt in debatten tegen haar veel ervarener tegenstanders is de vraag. Waarschijnlijk zal ze zich, geheel
in Somos-stijl, gaan richten op “belangrijker” zaken zoals
de toekomst van het land, teneinde niet aan de debatten te
hoeven deelnemen.

De kans dat Manuel Franco vóór de verkiezingen nog vrij
komt is dusdanig klein dat Somos Chimor op zoek moet
naar een nieuwe leider. Hoewel voormalig soapactrice Nicole Santiago Fuentes totaal geen politieke ervaring heeft,
heeft ze toch het leiderschap opgeëist. Mevrouw Santiago,
die er niet voor schuwt om in lingerie te poseren teneinde
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Verkiezingskoorts
Prognoses spreken elkaar tegen
LINDAVISTA – 13 april 2012
Met nog krap twee maanden te gaan tot de verkiezingen op
zondag 3 juni, neemt de spanning toe. Traditiegetrouw
spreken de prognoses elkaar behoorlijk tegen. Wat echter
wel duidelijk naar voren komt is dat Somos Chimor lijkt te
profiteren van de arrestatie van Manuel Franco. Kennelijk
zien veel mensen zijn arrestatie als een complot om Somos
Chimor de mond te snoeren, ondanks het feit dat de bewijzen tegen Franco zich opstapelen.

María Morillo Vargas

Volgens een prognose die
werd uitgevoerd door de nationale televisie, zou Puro, de
partij van president María
Morillo Vargas, een flinke nederlaag leiden en uitkomen
op 18% van de stemmen. Verde, de groene partij die geleid
wordt door de charismatische
Francisco de Setubal Rias, zou
de grote winnaar worden met
28%.

Francisco de Setubal
In schril contrast hiermee staat de prognose die werd uitgevoerd in opdracht van de populaire krant Voz del Pacífico. Hier zou Somos Chimor met 32% als grote winnaar uit
de bus komen. APRO zou 27% behalen. Puro zou verder
wegzakken naar 14%. Opvallend is dat Verde volgens de
krant slechts 9% zou behalen. De Partida Católica zou 5%
halen. Opmerkelijk is dat de overige partijen goed zouden
zijn voor 13% van de stemmen. Hiervan zal echter geen
enkele partij de kiesdrempel halen, aldus de krant.

APRO, geleid door de jonge
stemmentrekker Santiago
Moreno Vallarta, zou met 20%
de tweede partij worden. Somos Chimor zou evenals Puro
Santiago Moreno
20% halen. Een week geleden
was dat nog 18%. De Partida
Católica zou verder gaan in haar neerwaartse spiraal en
uitkomen op 12%.

★ Noticias de Chimor is een onregelmatig verschijnende
nieuwsbrief van de Ataxunistische Republiek Chimor.
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