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Île de Romanhe steunt verhuizing suborganisatie.
(Port de Boiguehenneuc). De regering van Île de Romanhe is van plan om op de komende
AGL-konferentie ons land kandidaat te stellen als gastland voor een eventueel te verhuizen
suborganisatie van de AGL. Dit naar aanleiding van het Kronenburgse voorstel om, indien
het Mård-instituut opnieuw als suborganisatie van de AGL opgenomen wordt, de
investeringsbank van de AGL naar een andere lidstaat te laten verhuizen. Officieel heeft de
regering van ons land zich nog niet uitgesproken over de kwestie, maar volgens bronnen
binnen de regering wordt er aan het voorstel gewerkt en daarmee lijkt Île de Romanhe
indirekte steun te gaan geven aan
het Kronenburgse voorstel. Het
eventueel kandidaat stellen van ons
land wordt bovendien gesteund
door het feit dat het merendeel van
alle suborganisaties thans in de
rijkere, noordelijke lidstaten gelegen
zijn, en hoewel men inziet dat een
verhuizing niet geheel en al
onproblematisch is en bovendien
geld gaat kosten, wijst men er op
dat het onlangs uitgebrachte
rapport van de AEGU ook de
nodige voordelen ziet in het
omlokaliseren van suborganisaties.
Voor Île de Romanhe zou het een
goede economische investering zijn en nieuwe werkgelegenheid opleveren en bovendien kan
ons land een goede en tamelijk goedkope accomodatie aanbieden (zie foto). In ieder geval,
zo vindt men althans in Port de Boiguehenneuc, zou tenminste de verdeling van de
suborganisaties in de lidstaten besproken moeten worden. Men is hier namelijk al evenmin
tevreden over het feit dat lidstaten, die al vele jaren lang inactief zijn, nog steeds functies
binnen de AGL lijken te vervullen, hoewel dat in de praktijk allang niet meer het geval is.
Hoe lang is bijvoorbeeld de placering van het Monoghan-instituut voor milieuonderzoek
(MIE) in Turangi nog vol te houden. Zou de status van de Mii-eilanden niet eens besproken
moeten worden?
Los van het bovengenoemde voorstel tot verhuizing, is Île de Romanhe overigens positief
over de eventuele herintrede van het Mård-instituut als suborganisatie van de AGL. Ons
land heeft gedurende de afgelopen jaren veel te maken gehad met het instituut en heeft
daarmee een nauwe samenwerking opgebouwd dankzij het Verbond van Fictieve Staten. Zo
heeft de universiteit van Port de Boiguehenneuc een afspraak over het gebruik van de
enorme hoeveelheden kennis die in de databank van het instituut opgeslagen zijn. Dat zou,
zo meent de regering, ook van groot nut kunnen zijn voor andere, en zeker de wat minder
ontwikkelde lidstaten van de AGL.

