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Openbare aanklager begint onderzoek naar
vermeende corruptie van president.
Slechts enkele weken voor de start van de FICT-spelen in ons land heeft de openbare
aanklager van een onderzoek geopend naar het aannemen van steekpenningen door
president Faroz-Zaran. Het betreft de bouw van het voetbalstadion “Stade de Jacques UrzBolhe” dat speciaal gebouwd werd voor de voetbalkampioenschappen van de AGL in 2013
en waar nu binnenkort ook de FICT-spelen gehouden zullen worden. Wellicht zal het
onderzoek uitgebreid worden met meer zaken waarbij corruptie vermoed wordt, maar daar
wilde de openbare aanklager vooralsnog geen verdere mededelingen over doen, tenminste
niet zolang hij zijn huidige onderzoek heeft afgerond en ook daarover was de openbare
aanklager op een onlangs gehouden persconferentie tamelijk zwijgzaam. Goed
geinformeerde bronnen beweren echter dat het onderzoek de verbindingen tussen de
president en het bouwbedrijf Zheng Constructions betreft. Zheng Constructions bouwde
destijds het nieuwe stadion en schijnt in 2012 meer dan honder miljoen IR Francs (ongeveer
een miljoen euro) te hebben betaald aan een persoon met een buitenlandse bankrekening (en
het is niet onmogelijk dat deze onbekende persoon de president zelf was) om zo een aantal
exclusieve kontrakten voor de bouw van lucratieve overheidsprojecten binnen te halen. Door
de sterke economische groei van de afgelopen jaren wordt er in Île de Romanhe enorm veel
gebouwd en veel bedrijven concurreren met elkaar over alle kontrakten voor nieuwe
bouwprojecten.
Indien de openbare aanklager er in slaagt om te bewijzen dat president Faroz-Zaran in
verband met de bouw van het nieuwe stadion steekpenningen heeft aangenomen, dan zal dit
vrijwel zeker tot het gedwongen aftreden van de president leiden. Veel burgers in ons land
zijn blij over het nieuws dat de openbare aanklager (eindelijk) een onderzoek is begonnen
naar de eventuele corruptie van het staatshoofd, want velen protesteren al maanden tegen de
president en beschuldigen hem van corruptie en willen dat hij aftreedt. Maar ook hebben
velen hun twijfels over het onderzoek. Men meent namelijk dat ook dit onderzoek wel op z´n
“Îlja Romaans”zal verlopen, hetgeen betekent dat “monsiuer le procureur général”
uiteindelijk zijn onderzoek bij “gebrek aan bewijs” neerlegt, maar feitelijk gewoon bang is
om zijn baan kwijt te raken.

Vrijhandelsverdrag FICT ongewijzigd; conferentie
wordt het niet eens over verwijdering van
handelsbeperkingen.
Op de onlangs in de Yutyramese hoofdstad Porto da Mata gehouden conferentie van FICT
konden de aanwezige regeringsleiders van de lidstaten het niet eens worden over het
verwijderen van de laatste uitzondering (op vis en landbouwprodukten) in het

vrijhandelsverdrag, hoewel de meeste delegaties hadden verwacht dat dit voorstel nu zou
worden aanvaard. Tarmorië en later ook de republiek Maysoran, Algheran en Shaoran
verklaarden op de conferentie tegenstander te zijn van het wegnemen van de uitzonderingen
in het verdrag, terwijl Voskië tijdens de conferentie met nieuwe eisen kwam. Dit land wilde
dat de verplichte deelname in het verdrag door alle lidstaten eventueel veranderd zou
moeten worden in vrijwillige deelname, maar hierover wilde de conferentie geen besluit
nemen, zodat het hele voorstel opnieuw naar de volgende conferentie in mei 2016
doorgeschoven werd. De delegatie van ons land verklaarde het te betreuren dat de lidstaten
het niet eens konden worden over dit belangrijke voorstel en opnieuw de beslissing hierover
hadden uitgesteld. Île de Romanhe, met zijn snel groeiende bevolking, is sterk afhankelijk
van de import van levensmiddelen, met name landbouwprodukten, en de regering van ons
land is een groot voorstander van de wijziging van het vrijhandelsverdrag, aangezien men
van mening is dat de wijziging tot goedkopere landbouwprodukten uit andere lidstaten van
FICT zal leiden.
Het enige punt op de agenda waarover de conferentie het eens kon worden waren de FICTspelen, die vanaf nu om de twee jaar gehouden zullen worden. De volgende spelen, na de
spelen die over slechts enkele weken in ons land van start zullen gaan, zullen in 2017 in
Kaupelan gehouden worden, terwijl andere landen in de tussentijd zelf sporttoernooien
organiseren kunnen als zij dat willen. Tenslotte was er nog de (her)benoeming van de
directeuren van FESD, FSTE en FSTS voor een driejaarsperiode.

Verbond van Fictieve Staten krijgt nieuw lid.
Op 20 september hield het Verbond van Fictieve Staten een conferentie in Port de
Boiguehenneuc met als belangrijkste punt op de agenda de toelating van een nieuwe lidstaat,
de republiek Maysoran, Algheran en Shaoran. Premier Keztil-Surt en de Karstoniaanse
minister-presidente Maria Wassiljevska verklaarden dat zij met groot genoegen dit land in
de Indische Oceaan in het verbond opnamen, zodat het verbond de republiek nu zou kunnen
bijstaan in het streven naar betere internationale culturele kontakten. Daarnaast betekent een
nieuwe lidstaat ook een stimulans voor het verbond zelf, dat immers vanaf de oprichting in
2006 uit slechts twee lidstaten bestond en waarvan de activiteiten gedurende de laatste jaren
op een nogal laag niveau beland waren.

Île de Romanhe treedt toe tot Afrikaanse
vrijhandelszone.
Afgelopen winter (zomer) ondertekende president Faroz-Zaran in Cairo, Egypte, het verdrag
van de Afrikaanse vrijhandelszone, en nadat ook het Azemble Romanhe het verdrag onlangs
ratificeerde, is ons land nu lid geworden van de grootste vrijhandelszone in Afrika. 27 Staten
in Afrika maken deel uit van deze zone die waarschijnlijk van grote betekenis zal zijn voor
de economische ontwikkeling van en handelsbetrekkingen tussen veel landen op dit
continent.

