Kanaaleilanden gaan buitengrenzen strenger
bewaken
Port Meryton – In het licht van de vluchtelingencrisis en de
toenemende opvangproblematiek heeft de regering
besloten om, in navolging van een aantal andere Europese
landen, de grenscontroles te verscherpen.
De Kanaaleilanden hebben het verdrag van Schengen niet
ondertekend, omdat zij toen nog deel uitmaakten van het
Verenigd Koninkrijk. Ook na de onafhankelijkheid werden
deze speciale status en de bijbehorende bepalingen
overgeheveld naar de eigen wetgeving en geaccepteerd
door de EU en geeft dus zo de nodige vrijheid als het over
de grenzenproblematiek gaat.
In de periode van juni tot september werden er in het
totaal zo’n 4.125 asielaanvragen gedaan. De voornaamste
landen van herkomst zijn Irak (28 procent van het totaal),
Syrië (27 procent) en Afghanistan (7,5 procent). De
opvang en de basisvoorzieningen in het levensonderhoud
van de vluchtelingen is georganiseerd per provincie; die
elk een duizendvijfhonderdtal plaatsen ter beschikking
hebben gesteld en daarvoor ook een regeringssubsidie
gekregen. Deze opvangplaatsen zijn echter niet voldoende
om de toestroom op te blijven vangen.
Vanwege deze situatie heeft de regering besloten een
budget van €17 miljoen uit te trekken om haar grenzen
beter te kunnen bewaken, dit in navolging van andere
Europese landen zoals Duitsland en België. Aangezien de
Kanaaleilanden langs alle windstreken omringd zijn door
water, is het logisch dat het grootste deel van het
regeringsfonds naar strenger gerichte havencontroles gaat.
Zo zullen de toekomende ferry’s uit Groot-Brittannië en
Frankrijk gericht en precies worden gescreend, worden
vrachtschepen uit onder andere West- en Zuid-Europa
door de douane grondig op verstekelingen gecontroleerd,
en wordt er een speciale Martitime Task Force opgericht,

waarbij vier fregatten; één voor iedere windstreek in de
territoriale wateren zullen patrouilleren, in samenwerking
met de kustwacht.
Op het land worden de luchthavencontroles verscherpt, en
wordt er geïnvesteerd in volledig nieuw materiaal. De
douane zal beter worden voorzien en krijgt ook meer
bevoegdheden
Het parlement heeft op 25 juli ook een nieuwe
naturalisatiewet goedgekeurd. Enkele nieuwe criteria voor
het behalen van de Kanaaleilandse identiteit zijn daarin
opgenomen. Zo moet iedere persoon, ongeacht afkomst en
achtergrond, op het einde van het naturalisatieproces
zowel een toelatingsexamen als een taaltest afleggen.
Verder
moet
men,
nadat
de
aanvraag
tot
identiteitsverkrijging is ingediend, binnen de 8 maanden
ingeschreven staan als werkend persoon om naar de
volgende stap te mogen gaan. Het Ministerie van Arbeid en
Tewerkstelling heeft daartoe een speciale dienst opgericht,
die zal instaan voor de daadwerkelijke controle van de
statuten.
Minister van Buitenlandse Zaken Bowyer (LU) wacht nu
verdere richtlijnen en/of reacties van Europa af, maar
verwacht wordt, dat het vooral tot discussies zal komen
met Engeland en Frankrijk. “Het Europese eenheidsbeleid
met betrekking tot vluchtelingen staat nog redelijk wankel,
en er is veel onenigheid over quota en het al dan niet
sluiten van de grenzen,” aldus de minister. Verwacht
wordt, dat de winter de toevloed zal verminderen, maar
zeker is men daar niet van. De ministers van Binnenlandse
Zaken, Economie & Ontwikkeling, Volksgezondheid,
Onderwijs & Cultuur en de staatssecretarissen van Asiel &
Migratie en Sociaal Vangnet hebben de handen in elkaar
geslagen en zich verenigd in een werkgroep, om de situatie
zo objectief mogelijk te coördineren.

Staatsbezoek aan Seppië uitgesteld

De MS Newcastle aangemeerd te St. Helier (Jersey)

Hearst – Het geplande staatsbezoek van de Markies van
Hearst aan Seppië, één van de oprichters van de Aardse
Geofictieve Liga, is voor onbepaalde tijd uitgesteld wegens
gezondheidsredenen. De Markies, die sinds een week voor
het bezoek last heeft gekregen van spijsverteringsproblemen, heeft het Seppische parlement dan ook
ingelicht dat het bezoek voor onbepaalde duur zal worden
uitgesteld.
De woordvoerder van de Markies heeft laten weten dat het
staatsbezoek van het Kronenburgse koningspaar, dat in
november op de Kanaaleilanden zal plaatsvinden, wel zal
doorgaan; met name van 23 t.e.m. 27 november.

Crown Court doet uitspraak in ZaakCrown Court Baines-Millford
doet opmerkelijke uitspraak
Aylesbury –– Het Crown Court of the Western Territories,
dat is gevestigd in Aylesbury heeft op 5 oktober uitspraak
gedaan in de strafrechtelijke zaak Baines- Millford.
Op 2 augustus pleegden vijf personen twee ramkraken op
banken in West End en Aylesbury, waarbij vier dodelijke
slachtoffers vielen. Ze reden met een zwaar voertuig door
het raam naar binnen, hielden het personeel onder schot
met zware wapens en gingen er dan vandoor met een
bedrag dat in de honderdduizenden euro’s liep. Om
verwarring te zaaien werden ook nog twee granaten tot
ontploffing gebracht. Tijdens de achtervolging door de
politie raakten drie agenten zwaargewond en een andere
lichtgewond toen hun auto’s onder vuur werden genomen.
De verdachten werden uiteindelijk geklist in het haventje
van Shiplake, waar een persoon met een motorboot de
daders opwachtte. Na een hevig vuurgevecht konden alle
zes de verdachten worden gearresteerd.
Het Crown Court veroordeelde vijf daders tot 19 jaar cel,
de zesde medeplichtige kreeg 17 jaar, allen zonder kans op
vervroegde vrijlating, omdat “de feiten te zwaar
doorwegen,” aldus Tom Stewart, de procureur van het
gerechtelijk arrondissement. Ook moet er een
schadevergoeding van €60.000 voor ieder dodelijk
slachtoffer worden betaald. De veroordeelden zullen
worden verspreid
over
de gevangenissen
De sfeer was
desondanks
erg gemoedelijk op de
Kanaaleilanden en Engeland, waarmee het een
overeenkomst heeft bereikt.

Radio-H doet laatste uitzending
Huntington – Radio-H, de regionale radiozender die in en
rond Huntington heel wat luisteraars bereikt, stuurde op
30 oktober haar laatste programma in de ether. De
herverdeling van het provinciale budget, waarvan een
groot deel nu naar de opvang van vluchtelingen gaat, laat
niet meer toe dat het regionale radiostation -dat de laatste
jaren al in slechte papieren zat- nog verder kan uitzenden.
De laatste uitzending stond helemaal in het teken van de
geschiedenis van de radiozender, die van 1990 tot 2015
dagelijks zo’n 18.000 luisteraars bereikte.
De Markies, die voor de gelegenheid aanwezig was,
presenteerde zowel de prijsvraag op de middag als de
avondrubriek The Sound of H. Om 00:30 was het dan
zover; na een dankwoord aan alle trouwe luisteraars en
het nummer ‘Thank you for the Music’ van Abba werden de
microfoons definitief uitgeschakeld.
Het uitzendingsgebied van Huntington zal nu worden
overgenomen door de nationale radiozenders en de
regionale omroepstations Radio West, WellingdonSound
en de katholieke zender Radio-St.

De sfeer was desondanks erg gemoedelijk
Het Crown Court tijdens de zitting

The Mail is onderdeel van het Agency of the International Press of the Channel Islands Broadcasting Corporation (CIBC), gevestigd op het adres Middle Street 28,
0301 Wellingdon WT. The Mail is een maandblad dat sinds 2005 ongeveer tweemaandelijks verschijnt met algemeen nieuws voor de EU en de AGL. Deze
Nederlandstalige editie is opgesteld en vertaald door de redactie van The Mail.

