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Regering van Île de Romanhe treedt af.
(Port de Boiguehenneuc). Nauwelijks een week voor de aanvang van de 53e AGLconferentie is de regering van ons land gevallen. De samenwerking tussen de drie partijen in
de regering loopt al sinds het zomerreces in januari buitengewoon stroef nadat de
nationalistische partij FNIR weigerde tegemoet te komen aan de eisen van de andere twee
partijen in de regering, URIR (liberaal ) en FKR (volkspartij), om vergaande bezuinigingen
door te voeren om zo het tekort op ´s lands begroting te
verminderen. Omdat er geen zicht was op enige overeenkomst
besloot premier Keztil-Surt (foto rechts) in de afgelopen week
uiteindelijk zijn ontslag bij de president aan te bieden. Het is nog
niet duidelijk of de president nieuwe verkiezingen uit zal
schrijven, maar het lijkt waarschijnlijker dat het URIR en het
FKR, die samen 34 zetels in het Azemble Romanhe hebben,
eventueel met steun van onafhankelijke parlementsleden of de
socialistische Floq Socialiste, een nieuwe regering gaan vormen.
De regering heeft het daarmee minder dan drie jaar volgehouden. De samenwerking tussen
zowel URIR als FKR (die ideologisch gezien dicht bij elkaar staan) en het nationalistische
FNIR verliep al vanaf het begin tamelijk stroef, zelfs de vraag wie premier zou worden
stuitte aanvankelijk op problemen, en uiteindelijk besloot men tot een compromis; Guimarc
Bonamy (FNIR) werd minister-president waarna hij halverwege de regeringsperiode van
plaats zou wisselen met de kandidaat van URIR, Guillaume Keztil-Surt, hetgeen vorig jaar
gebeurde. De coalitie van de drie partijen kwam vooral tot stand onder zware druk van
president Faroz-Zaran die min of meer eiste dat FNIR in de nieuwe regeringscoalitie plaats
zou nemen, en men besloot om de samenwerking in ieder geval voort te zetten tot na de
voetbalkampioenschappen van de AGL, aangezien alle partijen dit als een belangrijk
prestigeprojekt voor ons land beschouwden. Maar daarna duurde het niet lang voordat er
opnieuw gelazer in de coalitie ontstond, ditmaal over de begroting, met als gevolg het
aftreden van de huidige regering.
Ook de vorige regering hield het maar amper twee jaar vol en de politieke situatie in Île de
Romanhe is in de afgelopen tien jaar ongetwijfeld een stuk instabieler geworden. Of dit
slecht is voor de Ilja Romaanse democratie valt evenwel nog te bezien. De instabiliteit heeft
namelijk alles te maken met het feit dat de andere partijen in het parlement een stuk groter
zijn geworden en nu tegenwicht kunnen bieden aan de voorheen zo overheersende
nationalistische partij (FNIR). FNIR beschikte, als de partij die het land in 1982 naar de
onafhankelijkheid geleid had, voortdurend over een grote meerderheid in het parlement en
bestuurde het land meer of minder als een eenpartijstaat, zonder al te veel rekening hoeven
te houden met de overige partijen, een verschijnsel dat overigens in Afrika niet geheel
onbekend is. Maar in de verkiezingen van 2005 verloor de nationalistische partij echter een
groot gedeelte van haar zetels in het parlement (en daarmee de absolute regeringsmacht) en
werd hierdoor noodgedwongen een meer normale partij die voortaan samen moest werken

met de andere partijen, iets wat blijkbaar nog steeds moeilijk te aanvaarden is voor zowel de
huidige president, Aristide Faroz-Zaran als de in 2009 overleden François Sirkit Sept
(beide afkomstig uit de nationalistische partij).

53e AGL-conferentie; Hélène Sarche-Kezt nieuwe
directeur van MIE-instituut.
(Port de Boiguehenneuc) Op de 53e AGL-conferentie die afgelopen zaterdag werd gehouden
is aftredend minister van Buitenlandse Zaken, Hélène Sarche-Kezt (foto linksonder), bij
meerderheid van stemmen tot de nieuwe directeur van het MIE-instituut gekozen. Zij volgt
op 1 mei Thea Eldorat (Insulantis) op die deze functie sinds 2010 bekleed heeft. Het
Monoghan Institute for Environment, genoemd naar de voormalige Miisaanse secretarisgeneraal Dimitri Monoghan, werd in 2006 opgericht om
de taken op het gebied van het onderzoek naar de staat
van het milieu in de lidstaten van de AGL van het
Karstoniaanse Mård-instituut over te nemen. Het
instituut dat momenteel in Turangi (Mii-eilanden)
gevestigd is, zou in principe hierover jaarlijks een
rapport uit moeten brengen, maar in de praktijk is dit
rapport door grote interne chaos al jaren niet meer
uitgebracht en het is nu aan mevrouw Sarche-Kezt om
daar verder orde op zaken te brengen. Zij zal daarbij in
het begin hulp krijgen van aftredend directrice Eldorat,
die sinds haar aantreden al een grote reorganisatie heeft
doorgevoerd en daarbij het aantal medewerkers met
eenderde verminderde, en zelfs het instituut tijdelijk
overbracht naar Insulantis.
Ook voor de AEGU, de economische suborganisatie van
de AGL, werd een nieuwe secretaris-generaal gekozen.
Aftredend secretaris-generaal, Kiela A. Taherw (Seppië) bekleedde deze functie vanaf 2006
en wilde zich niet opnieuw beschikbaar stellen. In haar plaats werd de Isselnaar Dawyd
Kone gekozen, en hoewel de Ilja Romaanse delegatie natuurlijk voor de eigen kandidaat,
Mervine Kergas Vaour stemde, wordt de keuze van Kone als een algemeen goede keuze
beschouwd. Afgezien van deze beide benoemingen werd er eveneens over de nieuwe status
van (buurland) Insulantis gesproken en de stand van zake in de overige lidstaten. De
volgende AGL-conferentie zal in augustus in Voskië gehouden worden.

Vergadering van FICT in Port de Boiguehenneuc.
(Port de Boiguehenneuc) Op 3 mei aanstaande zal in Port de Boiguehenneuc de vierde
algemene vergadering van FICT of Foire de la Coopération et du Commerce International
gehouden worden. Als een van de belangrijkste punten op de agenda zal de vermindering
van de financiële bijdrage van de lidstaten aan de organisatie besproken worden, terwijl een
ander (nog eventueel) agendapunt de toetreding van het Caraibische New Courland tot
FICT is en de vaststelling van handelstarieven tussen de lidstaten.

