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Île de Romanhe houdt referendum over de AGL.
De regering van Île de Romanhe heeft - geinspireerd door Brexit of niet - besloten om een
volksraadpleging over het lidmaatschap van de AGL te houden. Op zaterdag 30 juli kunnen
de Ilja Romanen naar de stembus gaan om te kiezen of hun land lid zal blijven van de AGL
of dat Île de Romanhe uit deze organisatie stapt. In Port de Boiguehenneuc is men namelijk
steeds meer tot de conclusie gekomen dat het lidmaatschap van de AGL feitelijk maar weinig
nut opgeleverd heeft voor ons land en dat de AGL al helemaal niet de
samenwerkingsorganisatie gebleken is die ons land nodig heeft om zich verder te kunnen
ontwikkelen. Geen lidstaat wordt, volgens de regering van ons land, beter van de grote
passiviteit waar de AGL aan lijdt en de lidstaten zelf lijken dat niet in te willen zien dus
nemen wij deze stap. Île de Romanhe zal zich daarom, ongeacht de uitslag van het
referendum, in de toekomst meer gaan richten op FICT, maar ook op de Afrikaanse Unie en
het Verbond van Fictieve Staten. De regering heeft het secretariaat van de AGL in Prisce
ingelicht en aangegeven dat als een meerderheid voor uittrede is, Île de Romanhe zo snel
mogelijk een aanvraag indienen zal om uit de AGL te treden.
Premier Guillaume Keztil-Surt zal op de komende AGL-conferentie, waar overigens alleen
hijzelf aanwezig zal zijn en niet president Faroz-Zaran, de overige regeringsleiders van de
lidstaten inlichten over het te houden referendum.

Hooggerechtshof doet uitspraak inzake verkiezing
Secretaris-Generaal en het MIE-instituut.
Het hooggerechtshof van de AGL in het Seppische Jarjana deed afgelopen week, nog voor de
AGL-conferentie in Issel, uitspraak over de geldigheid van de verkiezing van de nieuwe
secretaris-generaal van de AGL en de verhuizing van het MIE-instituut. Ons land had deze
kwestie na de vorige AGL-conferentie aanhangig gemaakt bij het hof en meende dat zowel
deze verkiezing als de kwestie van de verhuizing niet eerlijk verlopen waren, vanwege
vermeende vriendjespolitiek en rasisme, ten nadele van Île de Romanhe. Maar het hof
verklaarde dat de juiste procedures gevolgd waren bij de verkiezingen van zowel de
secretaris-generaal als de verhuizing van het MIE-instituut en dat er daarom geen reden kon
zijn om de uitslagen van beide verkiezingen ongeldig te verklaren. Dat Île de Romanhe
beweerde dat de verkiezingsuitslagen beinvloed zouden zijn door vriendjespolitiek of zelfs
rasisme kon volgens het hof niet bewezen worden en seponeerde daarom de zaak. Hoewel
men te Port de Boiguehenneuc niet geheel verbaast is over deze uitspraak - volgens
sommigen weerspiegelt deze alleen maar de houding van sommige lidstaten ten opzichte
van ons land - menen velen hier juist dat deze uitspraak te verwachten viel en hadden
juridische raadgevers van de regering van te voren al gezegd dat deze zaak waarschijnlijk
niet te winnen viel, want niet te bewijzen. Tegen de uitspraak valt niet in hoger beroep te
gaan.

