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Perikli Hajadragi delft onderspit tegen Kone (Issel) in strijd om AEGU-topfunctie

Succesvolle AGL-Conferentie op de Mii-Eilanden

TURANGI (1 MAART) – In de Miisaanse hoofdstad Turangi is vandaag de 53ste AGL-Conferentie
gehouden. In het algemeen kan de Conferentie een succes genoemd worden. Hoewel de Voskische kandidaat
voor het secretariaat generaal van de economische suborganisatie AEGU het aflegde tegen de Isselse
kandidaat, voormalig minister van buitenlandse zaken Dawyd Kone, erkende onze regering toch ook dat de
AEGU met Kone aan het hoofd slechter af had kunnen zijn.
Oud-minister van economische zaken Perikli Hajadragi
(V-ĢP) blijft nu dus voorlopig lid van het Voskische
parlement. Hij wist uiteindelijk drie van de negen
stemmende landen te overtuigen op hem te stemmen; twee
minder dan Dawyd Kone. Een derde kandidaat, de Iljaromaan Mervine Kergas Vaour, ook al een oud-minister
van buitenlandse zaken, kreeg een stem. “De AGL mag
blij zijn met de persoon van Kone”, aldus Hajadragi. “Een
organisatie als de AEGU heeft een degelijke, serieuze
persoon aan het hoofd nodig; ik zeg natuurlijk niet dat ik
dat niet ben, maar de Conferentie heeft dit keer geluk
gehad dat ze kon kiezen uit drie competente kandidaten.”
Ook de regering betoonde zich tevreden met de uitkomst.
“De AEGU had slechter af kunnen zijn”, sprak minister
van buitenlandse zaken Hasan Aliçka, voor wie dit de
eerste AGL-Conferentie was. “Hoewel Voskië zijn eigen
kandidaat natuurlijk steunde, is het feit dat die het niet
geworden is, allerminst een zwaar verlies te noemen.”
Men verwacht dus veel van Dawyd Kone, die op 1 juli zal
aantreden. Sinds vijf à zes jaar geleden is de AGL fors
gegroeid, maar niet alleen met economisch sterke landen.
Onder de huidige secretaris generaal, mevrouw Kiela A.
Taherw (Seppië), is een strak bewind gevoerd om de
nieuwe lidstaten waar dat nodig is te integreren in de
structuur van de AGL en de vrijhandelszone en er wordt

verwacht, of althans gehoopt, dat Kone dat beleid zal
voortzetten. “Het is nu niet de tijd om te experimenteren,
en ik verwacht ook niet dat Kone dat zal doen”, licht
Hajadragi toe. “De voortdurende wereldwijde economische crisis, waardoor sommige AGL-staten ook getroffen
zijn, vereist weliswaar een inventieve benadering, maar
toch ook stabiliteit.”
De rest van de Conferentie was weinig belangwekkend.
De Iljaromaanse oud-minister van binnen- en buitenlandse
zaken Hélène Sarche-Kezt werd aangewezen als opvolger
van de op 1 mei aftredende Thea Eldorat als directrice van
het milieuinstituut MIE. Verder werd er kort gesproken
over de stand van zaken van de ondertekening van de
verdragen door de recentst toegetreden lidstaten en over de
lijst van cultureel erfgoed van de AGL.
Na de Conferentie ontstond er conflict over de locatie van
de volgende Conferentie. Deze zal op 30 augustus in ons
land gehouden worden, en de regering haastte zich te
melden dat het kloostermuseum in Turitg daarvoor als
toneel zal dienen. Dit leverde echter even later een snedige
tweet op van de burgemeester van Màjmal: “Conferentie
in Turitg; de culturele hoofdstad is al vergeten
#majmal14”. De regering heeft hier nog niet op willen
reageren en vooralsnog lijkt Turitg dus de bestemming te
worden van de 54ste AGL-Conferentie.

Burcht van Lakiģis voorgedragen als AGL-erfgoed
LAKIĢIS (27 FEBRUARI) – De regering heeft de ruïne van de
burcht van Lakiģis als Voskische voordracht op de lijst van
AGL-erfgoed gezet. Dat is vandaag, twee dagen voor de AGLConferentie, bekend gemaakt. Als nieuwe lidstaat mag ons land
eenmalig vijf voordrachten doen en daarna maximaal een per
jaar. De ongeveer tweeduizend jaar oude burcht kijkt uit over het
stadje Lakiģis en de rivier de Uze, die in oostelijke richting
stroomt en bij Dzāvuniģis in de Straat van Divis uitmondt. De
oudste delen van de burcht zijn, zoals gezegd, ongeveer
tweeduizend jaar oud, maar met name in de Middeleeuwen is de
burcht veelvuldig uitgebreid. In de 18e eeuw raakte de burcht
onbewoond nadat de laatste telg van de grafelijke familie van
Lakiģis kinderloos overleed. De ruïne is echter in redelijk goede
staat en is recent geschikt gemaakt voor bezoek door toeristen,
zonder dat het karakter van de burchtruïne is aangetast.

De ruïne van de burcht van Lakiģis

De regering wil de lijst van vijf voordrachten voor eind maart gereed hebben en bij het Centrum voor Culturele Samenwerking ‘Jan Ylieen’ in het Kronenburgse Waterburg indienen. Het is nog niet bekend wat er verder op die lijst zal
komen te staan. Volgens ingewijden maakt de binnenstad van Korv een goede kans om opgenomen te worden.

