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Regering blijft aan na parlementsverkiezingen.
De op 5 juni gehouden verkiezingen voor het Azemble Romanhe hebben niet geleid tot een
grote verandering in de politiek van Île de Romanhe. Daags nadat de uitslagen bekend
werden gemaakt, was het duidelijk dat de beide regeringspartijen URIR en FKR hun
meerderheid in het parlement behouden en premier Guillaume Keztil-Surt zei dan ook dat
zijn regering aan zal blijven, eventueel met steun van nieuwkomeling PPP, die nu met drie
zetels in het parlement vertegenwoordigd is. De partij van premier Keztil-Surt, de Union
Républicain (URIR) ging van twintig naar een en twintig zetels, maar coalitiepartner Floq
Kamzher Romanhe (FKR) verloor, tot grote teleurstelling van partijleider François ThémarelKernès daarentegen twee zetels.
Ook de nationalistische partij (FNIR) van president Faroz-Zaran behoorde, hoewel niet
geheel onverwacht, tot de verliezers en de partij ging van 21 naar 18 zetels en aan de
kreeftgang van deze ooit grootste partij lijkt dus nog geen einde gekomen te zijn en het lijdt
geen twijfel dat de aanhoudende protesten van de afgelopen maanden tegen de president
daar stevig aan toe bijgedragen hebben. Niettemin was het verlies minder groot dan de
opiniepeilingen hadden aangegeven, maar Guimarc Bonamy, de partijleider van de FNIR,
verklaarde dat hij af zal treden en waarschijnlijk binnenkort de politiek zal verlaten.
Daarentegen won de Floq Socialiste (FS), na gedurende een aantal jaren achteruitgegaan te
zijn, twee zetels en heeft nu in totaal negen zetels in het Azemble Romanhe. Het meest
opvallende was evenwel de onlangs opgerichte partij Parti pour le Progrès du Peuple (PPP) van
Jean Orange Forestier die nu met drie zetels in het parlement vertegenwoordigd is. Hoewel
de opiniepeilingen eerder aangegeven hadden dat de PPP vijf tot acht zetels zou behalen,
was de vreugde over het uiteindelijk behaalde resultaat toch groot onder de aanhangers van
Orange Forestier, die zelf aangaf dat een samenwerking met een regering van URIR en FKR
heel goed mogelijk is.
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De verkiezingscampagnes werden ook dit jaar weer voornamelijk gekenmerkt door laster en
aantijgingen door de partijen (in plaats van het geven van infomatie) en zelfs de

onafhankelijke kandidaten deden hier gewoontegetrouw van hartelust aan mee. Zij
beweerden dat juist zij als onafhankelijke kandidaten vrij waren van corruptie en
vriendjespolitiek, dit in tegenstelling tot de georganiseerde politieke partijen. Op zowel
radio, televisie en nu ook internet werden de luisteraars en kijkers gebombardeerd met de
propaganda van alle partijen, en volgens de krant La Dépêche d´Île de Romanhe waren de
lastercampagnes dit jaar smeriger dan ooit. De krant konstateerde dan ook dat het op die
manier geen wonder is dat de kiezers in dit land zo weinig vertrouwen hebben in de Ilja
Romaanse politiek en hun vertegenwoordigers; "met enkele goede uitzonderingen
daargelaten, is het duidelijk dat de meeste politici van ons land slechts uit lijken te zijn op het
verkrijgen van zoveel mogelijk macht en daarmee de mogelijkheid om ongegeneerd hun
zakken te vullen" aldus de krant. Waarnemers van de Afrikaanse Unie stelden echter
achteraf vast dat het gehele verkiezingsproces rustig en eerlijk verlopen was en beroemden
de regering van Île de Romanhe voor de manier waarop de verkiezingen gehouden waren.

FICT houdt conferentie; Île de Romanhe
organiseert FICT-spelen in 2017.
Op de jaarlijkse conferentie van FICT, dit maal gehouden in Kingsbury, de hoofdstad van
Welfië, besloten de aanwezige lidstaten dat de FICT-spelen van 2017 in ons land gehouden
zullen worden, dit tot grote vreugde van de Ilja Romaanse delegatie en het Ilja Romaanse
voetbalverbond (want het gaat voornamelijk over voetbal). Ook enkele andere landen
hadden aangeboden om de spelen te organiseren, maar deze trokken hun kandidatuur op de
vergadering in, waarmee ons land een meerderheid wist te krijgen. Daarmee heeft ons land
opnieuw een internationaal sportevenement binnengehaald. De delegatie van ons land wees
op de succesvolle organisatie van de voetbalkampioenschappen van de AGL in 2013 en dat
veel van de voor de spelen noodzakelijke accomodatie al aanwezig was. Ook het feit dat Île
de Romanhe een nogal voetbalgek land is was zeker van belang bij de beslissing van de
conferentie.
Overigens was de toewijzing van de FICT-spelen niet het belangrijkste punt op de agenda;
het voornaamste punt van de vergadering was de toelating van nieuwe lidstaten. Maar liefst
vijf landen hadden zich als kandidaat aangemeld voor het lidmaatschap van het Forum voor
Internationale Samenwerking en Handel, maar op het laatste ogenblick liet Aronphei het
afweten, terwijl het Zuidoost-Aziatische Dhram Phá al van te voren als tamelijk kansloos
werd beschouwd, gezien het ondemocratische politieke systeem van dit land. Over bleven
de Afrikaanse staten Harrawi en de republiek van Maysoran, Algheran en Shaoran en het
Westindische Nieuw Koerland, welke na stemming werden toegelaten als nieuwe lidstaten.
Andere belangrijke punten op de agenda waren een kleine wijziging in het verdrag van
Isiðor en de herziening van het vrijhandelsverdrag. De wijziging in het verdrag van Isiðor
(ongeveer te vergelijken met het verdrag van Aralethe voor de AGL) houdt in dat de
conferentie van FICT voortaan twee keer per jaar gehouden zal worden, in plaats van een
keer per jaar en dit werd door alle lidstaten goedgekeurd. Maar de herziening van het
vrijhandelsverdrag stuitte echter op problemen, nadat lidstaat Tarmorië een uitzondering in
het verdrag wilde om de Tarmorische landbouwproduktie en export te beschermen.
Aangezien de bedoeling van de herziening was om juist van alle uitzonderingen in het
vrijhandelsverdrag af te komen en men geen oplossing voor de Tarmorische eis kon vinden,
werd uiteindelijk besloten om de herziening naar de volgende conferentie te verschuiven,
welke in november in de Zuidamerikaanse lidstaat Yutyrama gehouden zal worden.

