Bulletin d`Île de Romaine/Bultin d´Île de Romanhe
édition 23 – juin 2012/edizion 23 – juin 2012
`Bulletin d`Île de Romaine/Bultin d`Île de Romanhe´ is een onafhankelijke uitgave, bedoeld voor de AGLstaten (Nederlandstalig) en overige landen (Engelstalig) en verschijnt enige malen per jaar. Redaktieadres:
Bultin d`Île de Romanhe, Rue du Bout du Monde 16, Port de Boiguehenneuc, République d´Île de Romanhe.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Île de Romanhe aanwezig op conferentie FICT.
(Port de Boiguehenneuc) Zowel president Faroz Zaran (foto linksonder) als premier Bonamy
(foto rechtsonder) zal aanwezig zijn op de komende conferentie voor FICT die van 26 tot 28
juni a.s in het Europese land Yukland gehouden zal worden, zo maakte de Ilja Romaanse
regering onlangs bekend. Zoals het er nu naar uitziet zal ons land op deze conferentie
waarschijnlijk tot FICT toetreden. Dit gebeurt door de ondertekening van het verdrag van
FICT door president Faroz-Zaran, waarna het verdrag door het Azemble Romanhe, het Ilja
Romaanse parlement, geratificeerd zal worden, hetgeen
vermoedelijk nog voor de zomer gebeuren zal. Volgens de regering
van ons land kan de aanstaande toetreding van Île de Romanhe tot
FICT, net als de toetreding tot de AGL enkele jaren geleden,
opnieuw een mijlpaal genoemd worden in de pogingen van ons
land om tot nadere samenwerking op zowel het politieke als het
economische vlak met soortgelijke
staten te komen. Al eerder dit jaar
bracht de koning van het Aziatische
land Kaupelan een staatsbezoek aan Île
de Romanhe en deze beloofde destijds
de aanvraag voor het lidmaatschap van
ons land in FICT te ondersteunen. Het hoofdkwartier van FICT
(Forum for International Cooperation and Trade) is gelegen in de
Kaupelaanse hoofdstad Purikali. Met dit land heeft Île de
Romanhe inmiddels goede betrekkingen en de handel met
Kaupelan is de laatste maanden flink gegroeid en verwacht
wordt dat de wederzijdse investeringen in de beide landen fors
zullen toenemen.
Overigens is de organisatie van FICT zelf sindsdien aan grote veranderingen onderhevig
geweest. Een van de oprichtende staten, het eveneens in Oostazië gelegen Choesjkama heeft
de organisatie verlaten na een geschil, maar thans, met het nieuwe verdrag van FICT, en dat
nu dus door de (aanstaande) lidstaten op de komende conferentie ondertekend zal gaan
worden, lijkt er geen twijfel te zijn over de doelstellingen van FICT.

RragnaRrökk neemt publieke Kronenburgse
televisiezenders over.
(Alexanderstad) De Kronenburgse minister van verkeer en communicatie Wouter Hamersma
keurde in april dit jaar de verkoop van de publieke televisieomroepen RTK1 en RTK3 van
zijn land aan het televisieproduktiebedrijf RragnaRrökk goed. RragnaRrökk is eigendom van
de Ilja Romaanse zakenman (en voormalig premier) Pascal Rrökk en is gevestigd op de

Kronenburgse Maagdeneilanden. Hoewel er door een inderhaast opgericht actiecomité
protest werd aangetekend tegen de verkoop en de zaak aanhangig wilde maken bij de
rechtbank, zijn inmiddels zijn de laatste formaliteiten voor de verkoop afgehandeld en kan
RragnaRrökk, dat ook eigenaar is van de internationale AGL-televisiezender TVirgin, in
principe met uitzendingen beginnen. In principe, want hoewel de kans klein is kan de
rechtbank de verkoop aan RragnaRrökk alsnog tegenhouden. De vraag is natuurlijk in
hoeverre men daarop zit te wachten, want sinds het failliet van de publieke omroep in
Kronenburg, waarbij het scherm op zwart ging, zijn de inwoners van Kronenburg immers
aangewezen geweest op Amerikaanse televisiezenders. Volgens RragnaRrökk zijn de
plannen om al op 1 juli aanstaande met nieuwe uitzendingen te beginnen, met vooral nieuws
en eigengeproduceerde programma en zal de nadruk liggen op het Kronenburgse aspect.

Uitbarsting Piton des Grandes Feux?
(Port de Boiguehenneuc) In de afgelopen maanden is de vulkaan Piton des Grandes Feux (of
Takran zoals de vulkaan ook genoemd wordt) steeds onrustiger aan het worden. Sinds de
aardbeving van 2011 rommelt het bijna dagelijks en stijgen er rookwolken op uit de krater
van ´s lands meest actieve vulkaan (foto hieronder), gelegen op amper 20 kilometer van de
hoofdstad. Experten zijn
onzeker of dit de voorbode
is van een grotere
uitbarsting of dat de
vulkaan juist nu gewoon
een onrustiger periode
doormaakt zonder dat het
tot een uitbarsting komt.
Sommige inwoners van
Port de Boiguehenneuc
kunnen zich nog de fatale
uitbarsting van 1939
herinneren toen een groot
gedeelte van de stad
verwoest werd.
Vooralsnog worden nog
geen maatregelen getroffen
anders dan dat het
verboden wordt om zich
naar de krater te begeven,
gewoonlijk een populair
uitstapje voor de bewoners
van Port de
Boiguehenneuc. Mocht de
situatie ernstiger worden
dan liggen er plannen klaar
voor de evacuatie van de
zuidelijke wijken van Port
de Boiguehenneuc, aldus
de burgemeester van de
stad.

