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Orange Forestier sticht nieuwe partij voor
verkiezingen.
Amper enkele maanden voor de verkiezingen van het Azemble Romanhe in juni a.s. heeft de
voormalige minister van landbouw en visserij en leider van de blanke minderheid in ons
land, Jean Orange Forestier, aangekondigd om uit de Nationalistische partij (FNIR) te
stappen en een nieuwe partij op te richten, Parti pour le
Progrès du Peuple (PPP). Forestier gaf geen officiële reden
aan voor zijn besluit, maar algemeen wordt zijn stap in
verband gebracht met de aanhoudende protesten en
aanklachten van corruptie tegen president Faroz-Zaran,
waardoor de FNIR er in de opiniepeilingen uiterst slecht
voor staat en waarschijnlijk een groot deel van de zetels
in het parlement zal gaan verliezen. Jean Orange
Forestier (foto) werd in 2011 minister van landbouw en
visserij (zie Bulletin 21) in een coalitieregering bestaande
uit drie partijen (FNIR, Union Républicain (UR) en Floq
Jean Orange Forestier (1948) kwam
Kamzher Romanhe (FKR)) onder leiding van premier
in 2007 samen met een groep van
300 (blanke, Franstalige) inwoners
Guimarc Bonamy, maar trad af nadat UR en FKR vorig
van het Miisaanse eiland O Ka
jaar besloten om een nieuwe regering te vormen zonder
Maungo naar Île de Romanhe.
de nationalistische partij. Orange Forestier zat daarna als
Onder leiding van Forestier had men
parlementslid voor de nationalistische partij in het
in 2003 op O Ka Maungo
Azemble Romanhe en volgens onbevestigde geruchten
geprobeerd om een zelfstandige
zou hij er zelfs over denken om zich kandidaat te stellen
staat te stichten, maar nadat dit
voor de post van president, mocht het er van komen dat
mislukte vluchtten zij naar ons
land waar zij politiek asiel
president Faroz-Zaran gedwongen zal worden om af te
aanvroegen (en ook verkregen).
treden. Maar Orange Forestier wijst dit vooralsnog van
Forestier en zijn 300 voormalige
de hand en volgens eigen zeggen richt hij zich nu geheel
O Ka Maungse “landgenoten”
en al op de komende parlementsverkiezingen. In een
zijn sinds 2009 Ilja Romaanse
recente opiniepeiling zou de PPP ongeveer 5 tot 8 zetels
staatsburgers en Forestier zelf
in het Azemble Romanhe kunnen krijgen.
bezit thans een een aantal grote
landbouwbedrijven op het eiland
Île de Marion en in Pointe aux
Sables. Forestier staat bekend als
de leider van de blanke
minderheid in ons land en werd
in 2011 lid van FNIR en als
minister van landbouw en
visserij benoemd en in
2013tevens als 2e vice premier,
maar trad in 2014 af.

Daarentegen lijkt de positie van president Faroz-Zaran
steeds onzekerder te gaan worden. Van zijn voormalige
bondgenoten is nu alleen nog maar Guimarc Bonamy
over, terwijl anderen, vrezend dat de FNIR een zinkend
schip is, overgestapt zijn naar andere partijen. De
populariteit van de president is sinds zijn aantreden in
2009 nog niet zo laag geweest als nu, maar zelf weigert
hij om ondanks de aanhoudende protesten over aftreden
te praten.

MIE brengt milieurapport uit.
Het MIE-instituut zal halverwege dit jaar het eerste nieuwe milieurapport uitbrengen. Dit
maakte Hélène Sarche-Kezt, de directrice van het Monoghan Instituut voor milieuonderzoek
onlangs bekend. In het milieurapport, dat nog voor de volgende AGL-conferentie zal
vesrchijnen, wordt de toestand van het milieu in de elf lidstaten van de AGL geëvalueerd.
Van de Kanaaleilanden zal de evaluatie eerst volgend jaar in het dan te verschijnende
rapport opgenomen worden. Het is voor het eerst in vele jaren dat er weer een nieuw
milieurapport verschijnen zal. Volgens Hélène Sarche-Kezt is de reorganisatie van het
instituut inmiddels grotendeels voltooid en het aantal medewerkers met 40 % verminderd.
Ook is het instituut, dat een aantal jaren geleden tijdelijk overbracht werd naar Insulantis,
weer terug in Turangi. Hélène Sarche-Kezt wilde overigens geen commentaar geven op
eerdere plannen om MIE op te laten gaan in het Mård-instituut, daar deze kwestie niet
langer actueel is. Maar volgens enkele medewerkers van Hélène Sarche-Kezt is het geen
geheim dat sommigen aan Marckfontänn als standplaats de voorkeur gaven in plaats van het
afgelegen en tamelijk saaie Turangi. Ook laakte men de politici die zich tegen verhuizingen
van suborganisaties verzetten. “Niemand vond het merkwaardig toen het MIE-instituut voor
een paar jaar naar Insulantis verhuisde, ook de Miisaanse regering niet,” zo zeggen veel
medewerkers op het MIE-instituut.

Gletscher op Mont Perdu smelt weg.
Nu aan het einde van de zomer, is het duidelijk dat de trend, dat de afsmelting van de
gletschers op de Mont Perdu en op de Piton du Soufre Fétide in de zomer, steeds groter
wordt en dat dit ook steeds sneller gaat. Dit geldt vooral voor de kleinere gletscher op Mont
Perdu die nu nog maar 10 km² beslaat, een afname van meer dan 50%
sinds 1980, maar ook voor de grote gletscher op de top van de Piton
du Soufre Fétide. Deze gletscher is sinds 1980 met ongeveer 30%
gekrompen, maar omdat deze op meer dan 2000 meter hoogte ligt en
meer dan twee keer zo groot is, verloopt de afsmelting langzamer.
Daarentegen ligt de gletscher op de Mont Perdu 400 meter lager en
glaciologen van de universiteit van Port de Boiguehenneuc vrezen dat
deze in 2035 volledig weggesmolten zal zijn, met alle nadelige
gevolgen van dien voor de landbouw in de lager gelegen dalen. Bijna
alle landbouw in het noordoostelijke gedeelte van het land is
afhankelijk van het water dat in de gletschers opgeslagen ligt, maar
met het verdwijnen van deze gletschers verdwijnt ook de toevoer van
water. Dit zal grote gevolgen kunnen gaan hebben voor de bevolking van dit gedeelte van
het land en volgens de regering van Île de Romanhe is een bijna volledige ontvolking van dit
gebied niet ondenkbaar. De regering beschouwt het als en groot probleem dat meer dan de
helft van de bevolking in de hoofdstad leeft, terwijl grote delen van ons land onbewoond
zijn.

Maysoran, Algheran en Shaoran lid van FICT?
Volgens bronnen binnen de regering van ons land zal de republiek Maysoran, Algheran en
Shaoran op de komende conferentie van FICT in Guelfië een aanvraag indienen voor het
lidmaatschap van FICT. Zie meer hierover op: www.geopoeia.net/wiki/Republiek_MAS .

