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FICT veroordeelt regime in Tarmorya.
(Port de Boiguehenneuc) Op 19 januari kwamen de lidstaten van FICT in de Kaupelaanse
hoofdstad Purikali bijeen voor een extra topontmoeting over de situatie in de
Noordafrikaanse lidstaat Tarmorya, waar de gevechten tussen de rebellen en de militaire
junta heeft geleid tot bloedvergieten en groot leed onder de bevolking. In november vorig
jaar werd zelfs de koningin van Tarmorya, koningin Monique I ontvoerd en hoewel de
opstandelingen hebben verzekerd dat zij in veiligheid is, heeft men sindsdien geen teken van
leven van haar vernomen. Alle lidstaten drukten hun grote bezorgdheid over de toestand uit
en veroordeelden de militaire junta in Tarmorya, en zij eisten dat de democratie zo spoedig
mogelijk hersteld zou worden. Vanuit Tarmorya was op de vergadering geen
vertegenwoordiging aanwezig om een eventuele verklaring te geven over de meest recente
gebeurtenissen. Het voorstel van ons land om het lidmaatschap van Tarmorya voor zes
maanden te schorsen totdat de democratie hersteld is en het geweld ophoudt, werd
teruggetrokken toen duidelijk werd dat slechts gastland Kaupelan dit wilde steunen.
Daarentegen besloten de lidstaten om een verklaring op te stellen waarin zij het
ondemocratische regime van Aghruz en het gebruik van overdreven geweld door dit regime
(en ook door de rebellen) ten krachtigste veroordelen en eisen dat Tarmorya een
bemiddelaar van FICT accepteert om de crisis in het land op te lossen. Op dit moment is het
nog onduidelijk of Tarmorya een dergelijke bemiddelaar accepteert, maar de lidstaten
werden het in ieder geval eens om de Ilja Romaanse premier Guimarc Bonamy als
bemiddelaar te benoemen. Niet alleen wordt hij als een goede diplomaat en politicus
opgevat, hij is ook uit Afrika afkomstig en heeft goede contacten in veel landen op het
continent en zowel Île de Romanhe als Tarmorya zijn behalve lid van FICT, ook lid van de
Afrikaanse Unie. De Afrikaanse Unie zal komende zondag in de Ethiopische hoofdstad
Addis Abbeba een topontmoeting houden en daar zal Île the Romanhe de crisis in Tarmorya
aan de orde brengen en de andere lidstaten informeren over wat FICT besloten heeft inzake
Tarmorya. Na de vergadering in Kaupelan vlogen president Faroz-Zaran en premier
Bonamy naar Palana om daar de halfjaarlijkse vergadering van de AGL bij te wonen.

AGL-vergadering faalt opnieuw bij het afschaffen
van de doodstraf.
(Jolka, Palana) Op de 51e vergadering van de AGL in de Palaanse hoofdstad Jolka brak chaos
uit nadat de lidstaten over het Kronenburgse voorstel tot wijziging van het verdrag van
Jarjana gestemd hadden, in een poging om de doodstraf in de lidstsaten van de AGL te
verbieden. Zes lidstaten stemden voor wijziging en drie tegen (de Mii-eilanden onthielden
zich van stemming) waarmee het voorstel officieel aangenomen werd. Maar daarna wilden
zowel Issel als Insulantis opnieuw het voorstel ter diskussie brengen en betwijfelden de
geldigheid van de zojuist gehouden stemming, aangezien zij vreesden dat hun parlementen

niet het gewijzigde verdrag zouden willen ratificeren. Later nam ook Palana aan deze
discussie deel en hoewel er al gestemd was, werd het duidelijk dat deze staten niet het
gewijzigde verdrag en de uitkomst van de stemming wilden accepteren. Deze nogal absurde
toestand duurde een tijdje waarna het duidelijk werd dat de vergadering opnieuw zou
mislukken in deze kwestie. Officieel was het verdrag nu gewijzigd, maar waarschijnlijk
wordt dit verdrag nooit geldig door de weigering van enkele landen om het te ratificeren,
hetgeen als een uiterst slecht resultaat van de vergadering kan worden opgevat. Voorzitster
Heidi Ankerskjöld besloot daarop om de voorzittershamer aan de Palaanse gastheer te
overhandigen en verder te gaan met het volgend punt op de agenda, hoewel het punt van de
wijziging feitelijk het enige punt van belang was en de andere punten meer of minder een
formaliteit waren. De lidstaten konden het tenminste eens worden over de nieuwe secretarisgeneraal voor het Ylieen-instituut, de Kronenburger, Jannes Toxopeus, en de culturele
hoofdstad van 2014, de Voskische stad Majmal.
Duidelijk is evenwel dat de AGL in een steeds maar doorgaande controverse tussen wat
vaak “westerse” en “niet-westerse” waarden beland is. De doodstraf, vrijjheid van
meningsuiting en politieke systemen die de democratie niet als vanzelfsprekend
beschouwen zijn de afgelopen jaren steeds meer de gespreksonderwerpen op de AGLvergaderingen geweest, leidend tot conflikten tussen de lidstaten. Als deze trent voortzet zal
dit onvermijdelijk tot een verzwakking van de AGL gaan leiden en wellicht zelfs het einde
daarvan, en alle democratische lidstaten zouden eens goed moeten nadenken of zij werkelijk
nog lid van zo´n organisatie willen blijven.

Azemble Romanhe herdoopt vliegveld.
(Port de Boiguehenneuc) Het parlement van Île de Romanhe, Azemble Romanhe, kwam na
het zomerreces bijeen en heeft als een van de eerste punten op de agenda een voorstel van de
regering goedgekeurd om het internationale vliegveld van ons land, Belbenoit, voortaan
Aéroport International Jean-François Sirkit Sept te noemen. Volgens de regering is de
naamswijziging een passende manier om de vader des vaderlands te herdenken. Andere
voorstellen om Sirkit Sept, die in 2009 overleed, te eren mislukten eerder. Alleen Floq
Socialiste stemde tegen het voorstel.

