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Inwoners Île de Romanhe stemmen vóór AGL.
De op 30 juli j.l. gehouden volksraadpleging over het AGL-lidmaatschap van ons land heeft
tot een voor de regering tamelijk onverwachte uitkomst geleid. Onverwacht, omdat men
koud erop gerekend had dat de meeste Ilja Romanen niet veel van de AGL moesten hebben
en dus tegen het lidmaatschap zouden stemmen, maar nadat ´s avonds het overgrote deel
van de stemmen was geteld, bleek dat van het totale aantal stemgerechtigden dat op deze
dag naar de stemlokalen was gegaan, bijna tweederde vóór het lid blijven van Île de
Romanhe van de AGL had gestemd. In het uiteindelijke resultaat, dat de dag erna bekend
werd gemaakt, werd duidelijk dat 61 % voor had gestemd, 36 % tegen en 3 % blank.
Bovendien was de opkomst hoog, 82 % van het stemgerechtigde deel van de bevolking heeft
zijn stem uitgebracht en daarmee laten zien dat velen blijkbaar een andere mening over de
AGL hebben dan de regering en de president.
Bij veel inwoners van ons land, en ook in de media, was zowel grote opluchting als diepe
teleurstelling over het resultaat van het referendum waarneembaar, maar ook werd hier en
daar de mening verkondigd dat het feitelijk helemaal niet over het voor veel Ilja Romanen
tamelijk onbelangrijke AGL-lidmaatschap ging, maar dat de kiezers alleen maar van de nu
geboden mogelijkheid gebruik hadden gemaakt om hun grote ontevredenheid met de
regering en vooral met de uiterst impopulaire president Faroz-Zaran uit te drukken. En
aangezien zowel de regering als de president in de afgelopen maanden opgeroepen hadden
om vooral tegen de AGL te stemmen, stemden de meesten als protest juist vóór de AGL.
Inmiddels heeft president Faroz-Zaran aangekondigd dat het resultaat van het referendum
niet zonder politieke gevolgen zal blijven. De president zei in een televisietoespraak dat Île
de Romanhe nu lid zal blijven van de AGL, maar wel met een andere
regering, omdat het volgens hem onwaarschijnlijk was dat de andere
lidstaten nog enig vertrouwen zouden hebben in premier Keztil-Surt,
wiens regering immers tegen het AGL-lidmaatschap gepleit had. De
president gaf aan dat hij daarom premier Keztil-Surt had gevraagd om
af te treden en dat hij in diens plaats (het voor velen onbekende
parlementslid voor de regerende Union Républicaine d´Île de Romaine)
Mervin Urzine (foto rechts) als de nieuwe minister-president benoemd
had. Deze onverwachte benoeming van de onbekende en vooral
onervaren Urzine leverde veel kritiek in de media op. Daar werd,
enigszins sarcastisch, aangeduid dat Urzine vooral een goede marionet in de handen van
president Faroz-Zaran is, en dat het veel beter was geweest wanneer de president zelf was
afgetreden in plaats van Guillaume Keztil-Surt te ontslaan en dat de andere lidstaten van de
AGL waarschijnlijk nog minder vertrouwen hadden in Aristide Faroz-Zaran dan in
Guillaume Keztil-Surt na dit referendum. De voormalige premier zelf wilde in de media
echter geen commentaar geven over zijn gedwongen aftreden, maar volgens ingewijden is
zijn politieke carriére nog lang niet voorbij en zal hij zich nu vooral gaan richten op de
presidentsverkiezingen van 2017.

