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Ilja Romaanse economie groeit met 8%.
(Port de Boiguehenneuc) In een recent verschenen rapport van de AEGU over de staat van
de economie in ons land, wordt verwacht dat de economische groei dit jaar bijna 8% zal
bedragen en ongeveer evenveel in 2014. Dit is een kleine toename vergeleken met 2012 toen
de groei nog op 7% uitkwam. De groei vindt vooral plaats in de mijnbouw, de
telecommunicatie en in de textielindustrie. De handel met vooral Aziatische en Afrikaanse
landen is in de afgelopen jaren spectaculair toegenomen, maar het rapport waarschuwt dat
de Ilja Romaanse export daar naartoe nog voor het grootste gedeelte uit grondstoffen bestaat,
en de import uit deze landen juist uit industriële- en luxegoederen. Daarentegen neemt de
handel met Europa, eens de belangrijkste handelspartner van Île de Romanhe, juist af,
hetgeen volgens het rapport met de huidige ecomische crisis daar te maken heeft. Ook de
ontwikkeling van de landbouw wordt in het rapport positief beschreven, maar tegelijkertijd
raadt het rapport de regering van Île de Romanhe aan om, gezien de te verwachten toename
van de bevolking, aanzienlijk meer in de landbouw te investeren dan zij nu doet. Ook vindt
het rapport dat de Ilja Romaanse regering nog veel meer zou kunnen doen om de economie
te verbeteren. Zo worden bijvoorbeeld corruptie en ineffectiviteit genoemd als de
belangrijkste hinderpalen voor de verdere economische ontwikkeling van ons land.

Premier Bonamy wil rondetafel-conferentie over
conflict in Tarmorië.
(Bourzafrique) De bemiddeling van minister-president Guimarc Bonamy in het conflict in
het Noordafrikaanse Tarmorië heeft vooralsnog weinig resultaat opgeleverd. Ondersteund
door een mandaat van zowel FICT als de Afrikaanse Unie, reisde hij in de afgelopen maand
verscheidene malen naar Tarmorië om met de strijdende partijen besprekingen te voeren met
als uiteindelijk doel om tot een politieke in plaats van een militaire oplossing te komen en de
vorming van een overgangsregering totdat er algemene verkiezingen gehouden kunnen
worden. Begin februari werd, na een offensief van de opstandelingen, uiteindelijk een staakt
het vuren afgekondigd, maar beide partijen staan nog steeds mijlenver van elkaar verwijderd
en een politieke oplossing van het conflict lijkt nog lang niet in zicht. De positie van
juntaleider Aghruz is na het offensief, waarbij de verbindingen tussen de hoofdstad en het
zuiden van het land afgesneden werden, aanzienlijk zwakker geworden en in de hoofdstad
Bourzafrique vinden hevige protesten plaats. Zowel de opstandelingen als aanhangers van
de junta beschuldigen elkaar van het hinderen van humanitaire hulp en het schenden van de
mensenrechten. Berichten al zouden aanhangers van de oppositie door de junta vermoord
worden, kunnen echter niet bevestigd worden. De regeringen van de buurlanden Marocko
en Algerije hebben hun grote ongerustheid over het conflict uitgedrukt en sluiten, mocht de
bemiddeling van premier Bonamy nergens toe leiden, een ingrijpen niet uit. Onder druk
hiervan heeft premier Bonamy daarom voorgesteld om een rondetafel-conferentie te houden

in een Afrikaanse hoofdstad, eventueel Port de Boiguehenneuc, en zolang deze conferentie
zal duren zal ook het staakt het vuren van kracht blijven. Een aantal Tarmorische politici,
waaronder Pierre Mir´Yassine en juntaleider Aghruz hebben inmiddels ingestemd met dit
plan, maar de leider van de opstandelingen,generaal Elghezere staat meer afwijzend
tegenover een eventuele conferentie. Ook is het niet duidelijk of een lid van het koninklijk
huis aanwezig zal (mogen) zijn. Minister-president Bonamy reist daarom volgende week
opnieuw naar Tarmorië om ook de opstandelingen te overtuigen van het voeren van een
dialoog.

Republiek Île de Romanhe 30 jaar onafhankelijk.
(Port de Boiguehenneuc) Op 31 december 2012 was het precies dertig jaar geleden dat ons
land de onafhankelijkheid van Frankrijk verkreeg. Dit na besprekingen met Frankrijk, doch
voorafgegaan door een korte opstand die enkele tientallen offers eiste. President Faroz-Zaran
hield in een rechtstreekse televisie-uitzending een toespraak waarin hij al diegenen herdacht
die in de strijd voor de onafhankelijkheid gevallen waren. Na de toespraak onthulde hij een
bronzen gedenkplaat op het Place de la Liberté in het centrum van Port de Boiguehenneuc,
waarop de namen van de offers vermeld waren. Critici menen evenwel dat de
onafhankelijkheid ook heel goed zonder strijd zou zijn verkregen en wezen op de wel heel
korte onderhandelingen met het voormalige koloniale moederland, dat blijkbaar maar
weinig reden had om haar kolonie in de zuidelijke Indische Oceaan niet de
onafhankelijkheid te verlenen. Tijdens de onthulling op het Place de la Liberté werd er door
enkele tientallen betogers een poging gedaan om te protesteren tegen de Franse militaire
basis op Île de Romanhe, maar de gendarmerie greep onmiddelijk in en arresteerde de
betogers.

Wijziging van strafwet leidt tot afschaffing van
doodstraf.
(Port de Boiguehenneuc) De ratificering van het op de laatste AGL-conferentie gewijzigde
verdrag van Jarjana door het Ilja Romaanse parlement zal waarschijnlijk pas volgend jaar
gebeuren, zo maakte een woordvoerder van de regering van ons land bekend. Dat het
Azemble Romanhe het nieuwe verdrag zal ratificeren lijdt volgens hem geen twijfel, maar dit
zal pas plaats kunnen vinden na de wijziging van de huidige strafwet van ons land, waarin
de officiële afschaffing van de doodstraf opgenomen zal worden. De huidige regering zal in
verband hiermee binnenkort een wetsvoorstel indienen ter wijziging van de strafwet. In het
Azemble Romanhe bestaat thans een kleine meerderheid voor het afschaffen van de
doodstraf en verwacht wordt dat de nieuwe wet, na de aanname daarvan, begin volgend jaar
in werking zal kunnen treden. Eerst daarna kan de ratificering van het gewijzigde verdrag
van Jarjana door het parlement behandeld worden. De doodstraf werd op Île de Romanhe
voor het laatst in 1996 toegepast, terwijl in de jaren daarna deze straf per automatiek door de
president omgezet werd in levenslange gevangenisstraf.

