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Regering wil komaf maken met “loos gekwek” op AGL-Conferenties

AGL-Conferentie zet Voskië aan de zijlijn na eis Karstonia
DIVIS (9 FEBRUARI) – De Voskische delegatie heeft zaterdag na afloop van de AGL-Conferentie in het
Insulantische Ostia het eerste vliegtuig naar huis gepakt, nadat ze tijdens de vergadering over een mogelijke
herintroductie van het Mård-Instituut als suborganisatie van de AGL door de rest van de aanwezigen aan de
zijlijn werd gezet; één van de eisen van Karstonia om het instituut opnieuw onderdeel van de AGL te laten
worden was het afserveren van een door ons land ingediend agendapunt over de verhuizing van andere
suborganisaties, voordat erover gestemd kon worden. “Alvorens ons land zo te schofferen had eerst bekeken
moeten worden of de andere twee eisen haalbaar waren”, aldus premier Apavia; dat waren ze niet, en het
Mård-Instituut is dus niet terug in de AGL. Zowel regerings- als oppositiepartijen in het parlement zijn het
erover eens dat een en ander een flink stuk schappelijker had kunnen geregeld worden.
Met name de Kronenburgse delegatie krijgt het er in Voskië flink
van langs: plotseling was er het voorstel van orde om punt 7 van
de agenda te schrappen, en binnen een minuut was het
aangenomen. “Er is van tevoren niet met ons overlegd over deze
stap. We waren te verbaasd om er tegenin te gaan”, zegt minister
van buitenlandse zaken Hasan Aliçka. “Dat Karstonia ons
voorstel om de Investeringsbank te verhuizen niet zag zitten, is
natuurlijk begrijpelijk, maar dat landen als Kronenburg er zo
happig op waren om het Mård-Instituut terug binnen de AGL te
krijgen, dat ze daar blindelings alles voor deden, is ronduit
verbijsterend. Wanneer men even logisch had nagedacht, dan
was al wel duidelijk geweest dat een andere eis van Karstonia
tijdens deze Conferentie nooit ingewilligd zou kunnen zijn,
namelijk de herintegratie van het milieu-instituut MIE in het
Mård-Instituut, die niet op de agenda stond. Er hadden dus twee
Premier Luçia Apavia: geschoffeerd
dingen kunnen gebeuren: het Mård-voorstel had opnieuw naar de
volgende Conferentie verdaagd kunnen worden, of Karstonia had het voorstel kunnen intrekken, waardoor het Voskische
voorstel om de Investeringsbank te verhuizen, automatisch ook van tafel zou zijn geweest. Nu heeft Karstonia het
voorstel uiteindelijk inderdaad weer ingetrokken, maar niet voordat de voltallige AGL-Conferentie ons land flink te kijk
heeft gezet.” Minister Aliçka benadrukt daarnaast de schijnheiligheid van Karstonia: “Wanneer er een voorstel komt om
de AGL-Investeringsbank uit Karstonia te verhuizen, is de Liga te klein en moet dat voorstel ogenblikkelijk van tafel,
maar op hetzelfde moment vindt de Karstoniaanse regering het kennelijk een prima idee om een andere suborganisatie
(het MIE, red.) op te heffen en te herintegreren in haar eigen instituut. Ik moet zeggen dat de Miisaanse delegatie zich
tijdens de Conferentie verbazend goed heeft ingehouden.”
Partijleider Viktor Evrius van de grootste oppositiepartij PD noemt het optreden van de delegaties op de AGLConferentie zeer kwalijk. “Onbegrijpelijk dat de Insulantische voorzitter niet heeft ingegrepen en alles maar over zich
heeft laten heenkomen”, zegt hij. “Kwalijk is ook dat premier Apavia het kennelijk niet in zich had om harder te
protesteren tegen de gang van zaken; ze zit daar tenslotte als vertegenwoordigster van ons land en in het verleden heeft
ze laten zien dat ze best haar tanden kan laten zien als het moet. Op z’n minst had ze bij de benoeming van een nieuwe
directeur voor de Investeringsbank een Voskische kandidaat kunnen stellen, maar in plaats daarvan stemde ook de
Voskische delegatie gewoon voor de herbenoeming van Susanne Öst. Apavia’s optreden afgelopen zaterdag was ronduit
slap te noemen.”
De regering zegt zich nog te beraden op eventuele stappen. “We zinnen op niets vergaands, maar voor ons staat vast dat
de cultuur binnen de AGL moet veranderen, voordat de Liga ontaardt in een ordinaire vechtclub”, zegt minister Aliçka.
“Het voorstel van de Seppische premier Faus ei Laaix is een stap in de goede richting, maar het reglement van orde van
de Conferentie moet eens grondig worden herzien, om de Conferentie ook met het nog steeds groeiende aantal delegaties
beheersbaar te houden; tijdens deze Conferentie is het markiezaat der Kanaaleilanden als geassocieerd lid toegetreden,
wat natuurlijk prachtig is, ook omdat Voskië nu niet langer de benjamin van de AGL is, maar als iedereen constant door
elkaar blijft praten, dan verzandt het potentiële nut van de AGL in loos gekwek en dat is niet de bedoeling.” In
afwachting hiervan heeft het kabinet van de minister-president laten weten dat de ambassadeurs van Karstonia en
Kronenburg alvast bij haar zijn ontboden om de AGL-Conferentie te evalueren.

