אזרחי ניו זילנד נקראים שוב לדגל :היוניון ג'ק או
ספירלה וכוכבים
אחרי שדחתה הצעות כמו קיווי שיורה קרני לייזר ודמות של צפרדע ,פרסמה ועדה ממשלתית
רשימה של  40עיצובים פוטנציאליים לדגל החדש .גורלו של הסמל הנבחר יוכרע במשאל עם
בשנה הבאה
אל האנט ,גרדיאן 02:39 12.08.2015

ועדה בלתי תלויה בניו זילנד שהוטל עליה לבחור את הדגל החדש האפשרי של המדינה ,פרסמה
השבוע רשימה של  40עיצובים פוטנציאליים .אזרחי ניו זילנד שלחו כמעט  10,300הצעות לאתר
ממשלתי ,ואלה עברו את בחינת הוועדה בת  16החברים שמינתה הממשלה.
על הוועדה להתמודד עתה עם המשימה של צמצום רשימת  40הדגלים לארבעה עיצובים סופיים,
שיובאו להצבעת הציבור במשאל עם מחייב שייערך בנובמבר או בדצמבר .משאל עם נוסף ייערך
במארס  ,2016ועל אזרחי ניו זילנד יוטל לבחור בין הדגל הנוכחי ובין העיצוב החלופי המועדף .בדגלה
הנוכחי של ניו זילנד מופיעים זה לצד זה דגל הממלכה המאוחדת וקבוצת הכוכבים הצלב הדרומי.
הדגל מזכיר מאוד את דגל אוסטרליה והוא אומץ רשמית ב–.1902
תהליך בחירת הדגל החדש עורר תשומת לב בינלאומית ,בעיקר בזכות ההצעות המוזרות ,שכללו ,בין
השאר ,קיווי שעיניו פולטות קרני לייזר ,שרבוט מרושל של איש רוכב על אופניים ,ברקוד ,ומם
אינטרנטי של הדמות המצוירת פפה הצפרדע.
שלא במפתיע ,אם כי באופן מאכזב במידת מה ,נקטה הוועדה גישה מעודנת יותר בבחירתה ברשימה
של  40עיצובים שונים .האלמנטים הבולטים בהם הם השרך הכסוף האופייני לניו זילנד ,קבוצת
הכוכבים הצלב הדרומי ,וקוֹרוּ ,הספירלה שיוצר עלה השרך לפני שנפתח.
ברשימת ה– 40נמצא דגל שבו נראה שרך כסוף על רקע שחור ,שעיצב קייל לוקווד .עיצוב זה היה
החביב על ראש הממשלה ,ג'ון קיי ,לפני שפרשן אוסטרלי ציין כי הוא מזכיר את דגל המדינה
האיסלאמית )דאעש(.
במכתב גלוי שחתמו עליו חברי הוועדה נאמר כי החלטתם התקבלה על פי נתונים שהגיעו מ"אלפי ניו
זילנדים משלל קהילות ,שחלקו עמנו את השקפתם לגבי מה שמייחד את ניו זילנד" .על פי הוועדה,
"דגל חדש צריך לאפיין את ניו זילנד בבירור ולפאר אותנו כאומה מתקדמת ומכילה ,שמחוברת
לסביבה ,ששומרת על קשר עם עברה ושיש לה חזון ביחס לעתידה".
אנשי תרבות ,מומחים לתולדות הדגלים ,לאמנות ולעיצוב התבקשו לבחון את רשימת  40העיצובים
שנבחרו בסיבוב הראשון .בהמשך תיערך בדיקת נאותות של כל העיצובים הללו" ,כולל בדיקות
מקיפות בדבר קניין רוחני" .לרשימת ה– 40נכנסו שני עיצובים מתוך "עשרים וכמה" ששלח פקס
זוואניקן ,ניו זילנדי המתגורר בסידני.
"הדגלים החביבים עלי דווקא פשוטים יותר מאלה שנבחרו ,אבל אני לא מופתע שזאת היתה הבחירה
שלהם" ,אמר זוואניקן" .עקרונית העיצובים האלה פחות מעוררים מחלוקת מהרעיונות האחרים שלי".
זוואניקן הוסיף שיוזמתו של קיי להחליף את הדגל מעוררת גם התנגדות ,הנובעת בחלקה מעלות
התהליך ומשך הזמן שיידרש להשלמתו .תהליך הבחירה יכלול הצבעה דו־שלבית בדואר ,וההערכה
היא שעלותו תסתכם בקצת פחות מ– 25מיליון דולרים.
"לדעתי ,קיימת תחושה עזה שזה לא משהו שהציבור ממש רוצה עכשיו ,אלא איזה עניין שדחקו אותו

אליו" ,אמר זוואניקן" .ובכל זאת ,מאחר שזה בכל זאת קורה ,אני חושב שצריך להפנות את האנרגיות
שלנו לכך שהכסף הזה לא יבוזבז סתם ושתהיה לנו הזדמנות להפיק משהו טוב מכל העניין".

