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President brengt staatsbezoek aan Tarmorië.
(Bourzafrique, Tarmorië) Onmiddelijk na de AGL-conferentie in Insulantis vertrokken
president Faroz-Zaran en minister-president Keztil-Surt naar het Noordafrikaanse land
Tarmorië, waarmee Île de Romanhe dankzij FICT een band heeft. Ook voormalig premier
Guimarc Bonamy voegde zich bij het gezelschap, alsmede enkele vertegenwoordigers van
een aantal bedrijven op Île de Romanhe. Guimarc Bonamy was tijdens de burgeroorlog in
Tarmorië bemiddelaar in het conflict dat uiteindelijk op politieke opgelost werd.
Tarmorië is een klein land, gelegen tussen Marokko en Algerije, en net als Île de Romanhe
een voormalige Franse kolonie en daarmee deel van het Francofone gedeelte van Afrika en
op het programma stonden dan ook besprekingen over nauwere economische en politieke
samenwerking tussen beide landen. Na landing werd de Ilja Romaanse delegatie in de
Tarmoriaanse hoofdstaf Bourzafrique welkom geheten door minster van Buitenlandse Zaken
Didier Basqri en president Abdelkarim Darmqram, waarna het voltallige gezelschap zich in
het presidentieel paleis in Bourzafrique aan besprekingen wijdden. Tarmorië exporteert met
name landbouwprodukten en wil deze ook naar ons land uitvoeren, terwijl Île de Romanhe
geinteresseerd is in een technische samenwerking om op lange termijn methaangas te
winnen en uit te voeren.

Investeringsbank verhuist niet naar Île de
Romanhe. AGL uitgebreid met nieuwe lidstaat.
(Ostia, Insulantis) Vandaag werd in de Insulantische stad Ostia de 55e AGL-conferentie
gehouden. Het belangrijkste besluit dat de delegaties uit de verschillende lidstaten op de
conferentie namen was wel de toelating van het Europese eilandenstaatje het Markizaat der
Kanaaleilanden als nieuw geassocieerd lid van de AGL. Na een tamelijk korte discussie werd
dit land, bestaande uit enkele eilanden voor de Franse kust, unaniem toegelaten. In verband
hiermee zal ons land binnenkort de ambassade in Parijs accrediteren voor het Markizaat.
Daarentegen wekte het punt over de toelating van het Mård-instituut als suborganisatie van
de AGL de nodige reacties. Dit nadat Karstonia nauwelijks een week voor de conferentie
opeens het voorstel hiertoe introk en later op dat besluit terugkwam, maar daarvoor nu een
drietal voorwaarden stelde, voorwaarden die voor enkele andere lidstaten blijkbaar niet te
accepteren waren. Uiteindelijk leidde dit ertoe dat de Karstoniaanse delegatie op de
conferentie opnieuwhet voorstel introk, waarmee het Mård-instituut nu definitief geen
suborganisatie van de AGL wordt. Voor ons land was dit evenwel een enigszins
teleurstellende afloop, want Île de Romanhe heeft in de afgelopen jaren veel met het instituut
samengewerkt en heeft daar ook positieve ervaringen mee opgedaan. Anderszijds kreeg men
de indruk dat de Karstonianen er niet al te rouwig over waren dat het Mård-instituut geen
suborganisatie werd. Uitspraken van de Karstoniaanse delegatie als dat het Mård-instituut te
waardevol is om aan de AGL over te laten, spreken boekdelen. Het is voor ons land dan ook
niet geheel duidelijk waarom Karstonia oorspronkelijk met dit voorstel kwam, maar de

kwestie lijkt nu voor goed te zijn afgehandeld. Maar aan een van de door Karstonia gestelde
voorwaarden werd in ieder geval wel voldaan; punt 7 op de agenda, over de verhuizing van
suborganisaties, werd niet behandeld, hetgeen bij de Ilja Romaanse delegatie tot lichtelijke
teleurstelling leidde. Nu zal de investeringsbank niet naar ons land verhuizen. Tenslotte
werd nog de plaats voor het nieuwe voetbalkampioenschappen van de AGL in 2017gekozen,
welke, enigszins onverwacht, niet door Karstonia georganiseerd zullen worden maar door
de nieuwe lidstaat de kanaaleilanden. De volgende confentie zal in Chimor plaatsvinden.

Protesten tegen vermeende corruptie president.
(Port de Boiguehenneuc) Afgelopen week werd opnieuw door ongeveer tweehonderd
personen op het Place de la Liberté gedemonstreerd tegen president Faroz-Zaran. De
demonstranten eisten het aftreden van de president en dat hij gerechtelijk vervolgd wordt.
Dit naar aanleiding van aanhoudende beschuldigingen in de media over vermeende
corruptiepraktijken van de president. De protesten begonnen nadat president Faroz-Zaran
tijdens zijn jaarlijkse toespraak op 31 december (onafhankelijkheidsdag) geconfronteerd
werd met luidkeels boegeroep vanuit het publiek dat hem aanklaagde voor corruptie en
sindsdien verzamelt zich elke woensdag een kleine menigte om tegen de president te
demonstreren en zijn aftreden te eisen. De gendarmerie in de hoofdstad heeft geprobeerd al
enkele malen om de demonstranten van het Place de la Liberté te verwijderen, soms met een
handgemeen als gevolg, maar de demonstranten zijn vast besloten om door te gaan en
komen elke woensdag weer bijeen. Volgens hen heeft de politie geen recht om hun
vreedzame demonstraties te onderbreken en voeren zij slechts hun plicht uit als staatsburger
om tegen corruptie op alle niveaus in de samenleving te protesteren.

Samenwerking tussen universiteiten van Port de
Boiguehenneuc en Purikali
(Port de Boiguehenneuc) De universiteiten van Port de Boiguehenneuc en van Purikali
(Kaupelan) zullen gezamelijk onderzoek gaan doen naar goedkope technieken die gebouwen
meer aardbevingsbestendig zullen maken. Beide landen worden geregeld door
aardbevingen getroffen en willen door dit project hun kennis vergroten zodat zij in de
toekomst het aantal slachtoffers door ingestorte gebouwen tijdens aardbevingen kunnen
verminderen. Slechte constructies zijn er vaak de hoofdoorzaak van dat zoveel mensen
tijdens aardbevingen (en andere natuurrampen) omkomen. Weliswaar bestaat er al veel
kennis over het bouwen met aardbevingsbestendige techniek, maar het probleem is vaak dat
dit erg duur is. Critici menen echter dat het ontwikkelen naar nieuwe techniek van weinig
nut zal zijn zolang aannemers in ons land alle wetgeving aan hun laars kunnen lappen en
bijvoorbeeld goedkoper en slechter materiaal gebruiken of gebreken tijdens de bouw weten
te verbergen. Het veranderen van de al bestaande wetgeving en vooral de naleving daarvan
zou al een enorme verbetering kunnen opleveren, aldus deze critici. Île de Romanhe heeft de
laatste paar jaar te maken gehad met een enorme bouwwoede waaraan veel geld verdiend
wordt, maar gevreesd wordt dat veel nieuwbouw niet bestand is tegen krachtigere
aardschokken.

