Dendagar Anmoarn
EGB-konferens in Cimor twisken AGL-conferentie in Chimor tussen
bluwa end fluwa
blijven en weggaan
Cañete – It Isselar delegaes hed in Cañete,
Cimor, den EGB-konferens biweuned end
droeg dear den nuwen Isselsken politiken
forhaldens uet; med den ourslagn der besluta
tou den keur iens referendums lagden
uetlandminister Manden end hearinar Anfried
inen swearsag an den Isselar end thias an den
EGB. Magn dia fordraga, dear bi diasen
konferens in wale fored worden, den
referendum net ourlewn, mag ja Issel him
wedtegn uet den EGB, dewat after den letigen
artegn Norlands uet den EGB ien markslag for
den organisaes weer, end for Issel selwig ien
nuw foreligend skred in inen strek skredar
dear onder den populistar infloed nomen
binna.

Cañete – De Isselse delegatie heeft in Cañete,
Chimor, de AGL-conferentie bijgewoond en
droeg daar de nieuwe politeke verhoudingen
in Issel uit; door zich te onthouden van
stemmen en voor een referendum te kiezen
legden BuZa-minister Manden en premier
Anfried een grote druk op de Isselaars en ook
op de AGL. Als de verdragen, die bij deze
conferentie in stemming gebracht werden, het
referendum niet overleven zal ook Issel zich
mogelijk uit de AGL terugtrekken, wat na het
recente vertrek van Norland uit de AGL een
gevoelige klap voor de organisatie zou zijn, en
voor Issel natuurlijk een nieuwe vreemde stap
in de reeks van stappen die gezet zijn onder
invloed van de populisten van IIP.

MII-Oaga
Ien aer artegn wiard forbereded: det der MIIOaga, EGB-medlid sed langen tied, ak
imesjears net bi krafte sine medlidgelda tou
betala. Skalen dia MII-Oaga net forbettera,
skalen sia uet den EGB stoten werden. For
nuen jit it inen bansag. For den IIP waer inen
starken optred wed den MII-Oaga ien
forbehald for diasen konferens.

MII-Eilanden
Een ander vertrek werd voorbereid: dat van de
MII-Eilanden, AGL-lid sinds lange tijd, maar
de laatste jaren niet in staat z'n lidgelden te
betalen. Als de MII-Eilanden zich niet beteren,
zullen ze uit de AGL gezet worden. Voorlopig
is er een schorsing. Voor de IIP was een streng
optreden tegen de MII-Eilanden een belangrijk
punt bij deze conferentie.

Nahst konferens in Issel
Net om den referendem wedleaded is it nahst
EGB-konferens in Issel, na den siande in
Ludlcurk, den 2. juli denjears. Bi diasen
konferens waed thies den Isselsen stande in
den EGB beskoan werden. Bluwa oht fluwa,
det keur is an den waler end meddear ja asekr.
Sou mag ien loes end uet den hearinsonderhandelina nag uetwakse tou des
midlidskips ende – LP end IIP maka hoeg spel
med maglik hoege kosta.

Volgende conferentie in Issel
Referendum of niet, de volgende AGLconferentie is in Issel, naar het zich laat
aanzien in Luttelkerk, de tweede juli van dit
jaar. Bij deze conferentie zal ook de Isselse
status binnen de AGL overwogen worden.
Blijven of weggaan, de keuze is aan de kiezer
en daarmee onzeker. Zo kan een slecht
onderhandeld
onderdeel
van
de
regeringsonderhandelingen nog uitgroeien tot
het einde van het lidmaatschap – LP en IIP
spelen hoog spel met mogelijk hoge kosten.

