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Guillaume Keztil-Surt nieuwe premier van Île de
Romanhe.
(Port de Boiguehenneuc) Geheel volgens het regeerakkoord van december 2011 is ministerpresident Guimarc Bonamy (FNIR) op 1 juli jl. afgetreden als leider van de uit drie partijen
bestaande coalitieregering van ons land en heeft plaatsgemaakt voor Guillaume Keztil-Surt,
partijleider van de Union Républicaine (URIR). Daarmee is Guillaume Keztil-Surt opnieuw
minister-president van ons land, want ook tussen 2005 en 2009 leidde Keztil-Surt als
minister-president een coalitie-regering, die destijds de basis legde voor het huidige
economische succes van Île de Romanhe. Aftredend premier Guimarc Bonamy is
daarentegen veel populairder omdat hij er in slechts twee jaar tijd in geslaagd is om de
corruptie aanzienlijk te verminderen. Ook in het buitenland, althans
in Afrika, heeft hij een goede reputatie opgebouwd als bemiddelaar
en integer politicus. Hij wordt daarom ook niet benoemd tot
minister van Binnenlandse Zaken, de functie die Keztil-Surt tot
dusverre bekleedde, en waarvan was afgesproken dat Guimarc
Bonamy deze nu zou overnemen, maar wordt, behalve als eerste
vice-premier, ook als de nieuwe minister van Buitenlandse Zaken
benoemd, en neemt deze post dus over van Hélène Sarche Kezt, die
nu de wat minder belangrijke functie van minister van Binnenlandse
Zaken krijgt. Opvallend is ook de benoeming van Jean Orange
Forestier, huidig minister van Landbouw en Visserij, tot tweede vice-premier en hij bekleedt
daarmee een van de hoogste politieke posten in de Ilja Romaanse politiek. Volgens
ingewijden is dit niet alleen te danken aan zijn succesvolle landbouwpolitiek van de
afgelopen jaren, maar ook aan zijn goede persoonlijke verbindingen met president FarozZaran

Grote schade na vulkaanuitbarsting.
(Port de Boiguehenneuc) De regering van Île de Romanhe zal bij zowel de investeringsbank
van de AGL als het onlangs in het leven geroepen fonds van FICT een aanvraag doen voor
bijdragen voor de bekostiging van het herstel van de infrastructuur en voor de heropbouw
van een aantal dorpen aan de Baie des Morses die onlangs door de uitbarsting van de Piton
des Grandes Feux werden verwoest. Drie plaatsen werden zo zwaar door lavastromen
getroffen dat deze thans geheel onbewoonbaar zijn geworden en in veel andere dorpen
stortten huizen in na krachtige aardschokken in verband met de uitbarsting. Ook in Port de
Boiguehenneuc liepen veel gebouwen schade op, waaronder het in aanbouw zijnde
voetbalstadion voor de komende AGL-kampioenschappen. Daarentegen is Jean-François
Sirkit Sept International Airport weer geopend voor al het vliegverkeer. De evacuatie van de
getroffen dorpen werd ernstig bemoeilijkt door het feit dat de hoofdweg langs de Baie des
Morses op veel plaatsen door lava en vallend gesteente werd geblokkeerd en hoewel er thans

met man en macht gewerkt wordt om de belangrijkste verbinding met het oosten en het
noorden van het land weer open te krijgen, wordt gevreesd dat het zeker nog enkele
maanden kan gaan duren voordat de weg weer opengesteld kan worden voor al het verkeer.
Bovendien is het nu winter en de combinatie van giftige vulkanische gassen en aanhoudende
ijskoude regen zorgt voor veel extra slachtoffers. Ook is het nog lang niet rustig in de Piton
des Grandes Feux en verwacht wordt dat er nog meer uitbarstingen zullen komen. De totale
schade van de gevolgen van de uitbarsting zijn volgens de Ilja Romaanse regering nog niet
helemaal duidelijk, maar de schattingen lopen uiteen van enkele miljarden tot bijna honderd
miljard IR francs.

Ilja Romaanse regering deelt standpunt van
Kronenburgse regering over de toelating van
Voskië niet.
(Port de Boiguehenneuc) De regering van Île de Romanhe heeft met enige verbazing
gereageerd op het feit dat de Kronenburgse regering al voor het aanvangen van de komende
AGL-conferentie bekend maakte dat Kronenburg tegen het volwaardige lidmaatschap van
Voskië stemmen zal. In Alexanderstad lijkt men de toelating van armere of minder
democratische staten tot de AGL helemaal geen goed idee meer te vinden. Ons land is het in
zoverre met dit standpunt eens dat de AGL wel erg makkelijk minder democratische of
onserieuze staten toegelaten heeft en dat dit de liga niet ten goede gekomen is. Maar dat ook
de hoogte van het BBP-cijfer bepalend is of een kandidaatland geschikt is als lid van de AGL,
dat is een standpunt dat niet door de regering van Île de Romanhe gedeeld wordt. De AGL is
namelijk de EU niet, waar fondsen van rijkere lidstaten naar armere lidstaten overgeheveld
worden en waar de overige lidstaten een in economische moeilijkheden geraakt lid dienen te
helpen. Integendeel, lid zijn van de AGL kost juist alleen maar en daarvoor krijgen de
lidstaten heel weinig terug. Het toelaten van een kandidaatland waarvan de economie een
grote bende is, vindt men ook in Port de Boiguehenneuc geen goed idee, maar het toelaten
van arme staten waarvan de economie wel in orde is, zou toch geen probleem moeten zijn,
mits deze ook goed democratisch zijn. Zo is het een feit dat Île de Romanhe een van de
laagste nationaal inkomens van alle lidstaten heeft. Daarentegen is de economische
ontwikkeling van ons land op dit moment een van de snelste van alle AGL-staten en dat zou
ook een rol van betekenis moeten spelen.

Île de Romanhe schaft doodstraf af.
(Port de Boiguehenneuc) Het Azemble Romanhe heeft afgelopen week een wet aangenomen
die de doodstraf in ons land officieel af zal schaffen. Een voorstel daartoe werd enkele
maanden geleden ingediend en een meerderheid in het parlement steunde het voorstel door
de nieuwe wet, die op 1 januari 2014 in werking zal treden, nu aan te nemen. President
Faroz-Zaran heeft al aangekondigd dat hij deze wet zal ondertekenen en hiermee is ook de
weg vrij voor de ratificering van het nieuwe verdrag van Jarjana. Dit zal waarschijnlijk
volgend jaar gebeuren. Volgens mensenrechtengroepen op Île de Romanhe is dit een eerste
stap op weg naar de afschaffing van de doodstraf in geheel Afrika.

