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Krachtig optreden premier verkleint kans op AGL-suborganisatie in Voskië

Herintroductie Mård-Instituut verdeelt AGL-leden

DIVIS / TURITG (31 AUGUSTUS) – De regering is er tijdens de AGL-Conferentie, die gisteren in Turitg
werd gehouden, niet in geslaagd een AGL-suborganisatie in de wacht te slepen. Die mogelijkheid bestond,
aangezien de regering de Conferentie had voorgesteld om de AGL-Investeringsbank in Divis te huisvesten,
als het Karstoniaanse voorstel om het Mård-Instituut nieuw leven in te blazen als AGL-suborganisatie het
zou hebben gehaald. Minister-president Luçia Apavia zag zich echter genoodzaakt de discussie en de
beslissing hierover te verdagen naar de volgende AGL-Conferentie.
Hoewel veel lidstaten de terugkeer van het Mård-Instituut uit nostalgische gronden toejuichten, waren de meningen
verdeeld over de vraag of de kosten die het onderhouden van een extra suborganisatie met zich mee zou brengen,
gerechtvaardigd waren. Met name de Seppische delegatie liet weten hier grote twijfels over te hebben. Voor een aantal
delegaties zou de herintegratie van het milieuinstituut M.I.E. in het Mård-Instituut het Karstoniaanse voorstel daarom
aantrekkelijker maken. Het Monoghan Institute for the Environment (M.I.E.) is momenteel in de Mii-Eilanden gevestigd,
maar de taken van daarvan komen voort uit het Mård-Instituut, nadat het laatste in 2004 samen met Karstonia de AGL
verliet. Aangezien opheffing en/of herintegratie van het M.I.E. tijdens deze Conferentie echter niet aan de orde kon zijn,
aangezien daarover geen voorstel was ingediend, stelde de Kronenburgse delegatie voor om het voorstel uit te stellen
naar de komende Conferentie en in de tussentijd een commissie te benoemen die de verschillende scenario’s voor
heropname van Mård in de AGL zou onderzoeken. De komst van een commissie kon de Isselse delegatie echter niet
bekoren, en toen er onduidelijkheid ontstond over de geldigheid van de uitslag van het Kronenburgse ordevoorstel,
besloot premier Apavia, als gastvrouw en voorzitter van de Conferentie, het Karstoniaanse voorstel simpelweg te
verdagen, zonder benoeming van een commissie. De Voskische delegatie trok vervolgens ook haar eigen voorstel voor
de herhuisvesting van de AGL-Investeringsbank in.
Hoewel het daadkrachtige optreden van de minister-president door met name de Seppische delegatie geprezen werd,
waren andere delegaties, waaronder de Isselse en de Insulantische, minder gecharmeerd van het gebeuren. Volgens
sommige analisten kan dit zelfs betekenen dat Isselse steun voor het toewijzen van de Investeringsbank aan Divis nu op
losse schroeven staat en de kans op een AGL-suborganisatie – en daarmee een beetje AGL-prestige – op Voskische
bodem aanzienlijk verkleind is. Interim-fractievoorzitter Avekus Kūzic van de sociaaldemocratische partij K-ĢP meent
dat de premier een aantal mooie kansen voor ons land nu de grond in heeft geboord, maar minister van buitenlandse
zaken Hasan Aliçka verdedigde de premier door te stellen dat wanneer het Karstoniaanse voorstel toch in stemming was
gebracht, het nog maar de vraag geweest zou zijn of het was aangenomen, gezien de twijfel die er bij sommige lidstaten
bestond over de heropname. “De situatie is tamelijk simpel: geen Mård in de AGL betekent geen Investeringsbank in
Voskië; wél Mård in de AGL betekent Investeringsbank misschien in Voskië”, legt Aliçka uit. “De oppositie lijkt er
zomaar van uit te gaan dat wanneer het Mård-Instituut terug in de AGL zou komen, Voskië de enige lidstaat is die kans
maakt op de Investeringsbank, maar er zijn nog meer lidstaten waar nog geen AGL-suborganisatie is. Daarnaast is het
niet uitgesloten dat het Voskische voorstel om het te verhuizen helemáál verworpen wordt en de Investeringsbank, ook
mét Mård, blijft waar zij is: in Marckfontänn. De huid van het everzwijn wordt hier verkocht voordat het is geschoten!”
De rest van de Conferentie verliep rustiger. Twee Kronenburgse voorstellen om de uitslag van de stemming over de
herzieningen van twee belangrijke AGL-Verdragen terug te draaien en deze herzieningen nogmaals onder de loep te
nemen (weerstand tegen de herzieningen in ten minste een van de nationale parlementen zou inwerkingtreding van de
herziene verdragen onmogelijk hebben gemaakt), haalden het ruimschoots, en de stad Frederiksbaai op de Kronenburgse
Maagdeneilanden werd aangewezen tot Culturele Hoofdstad van 2015. Voor de toewijzing van de AGL-Spelen van
volgend jaar dolf de voormalige hoofdstad van Voskië, Rāģidz, het onderspit tegen de hoofdstad van Issel: Langheul.

Voskische inbreng voor de lijst met Cultureel Erfgoed compleet
DIVIS (22 AUGUSTUS) – Het ministerie van cultuur heeft de volledige lijst gepubliceerd van Voskisch Cultureel
Erfgoed voor de lijst van de AGL, die wordt beheerd door het Ylieencentrum in de Kronenburgse stad Waterburg.
Naast de reeds aangekondigde Burcht van Lakiģis (zie Epēmèdza nr. 15) staat de Binnenstad van Korv op de lijst,
evenals de Archeologische Site van Bāģĕ, het Nonnenklooster van Citad dals Cardinals en het Tritheon van
Rāģidz. Met name de laatste inbreng kon op protesten rekenen van Christelijke organisaties die verontwaardigd zijn over
het feit dat de regering cultureel belang hecht aan een gebouw dat een heidense bestemming heeft.
Een complete lijst staat op www.dulminis.nl/agl/cultuur.htm  Cultureel Erfgoed

