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Diplomaat Not Curschellas kandidaat-Secretaris Generaal AGL

“Knopen doorhakken op komende AGL-Conferentie”
DIVIS (29 JANUARI) – Minister van buitenlandse zaken Hasan Aliçka heeft laten weten de komende AGLConferentie, die op 19 maart in Chimor zal plaatsvinden, met vertrouwen tegemoet te zien. De internationale
commissie die in 2014 belast was met het herzien van de wijzigingsvoorstellen voor de Verdragen van
Aralethe en Jarjana (het oprichtings- resp. het mensenrechtenverdrag van de AGL) presenteerde onlangs
haar bevindingen, die wat de Voskische regering betreft als hamerstuk op de agenda kunnen worden gezet.
Aliçka presenteerde eveneens de Voskische kandidaat voor de opvolging van de aftredende Secretaris
Generaal Heidi Ankerskjöld: de diplomaat en huidig ambassadeur in Zweden Dr. Not Curschellas.
“Als de lidstaten van de AGL erin slagen deze veranderingen te aanvaarden, zal de organisatie met een solide basis nog 30 jaar kunnen bestaan”,
verklaarde minister Aliçka naar aanleiding van de voorgestelde verdragswijzigingen. Hij refereerde hierbij naar de komende 30ste verjaardag van
de AGL; de liga werd op 2 maart 1986 opgericht. Voskië is een van de
recentst toegetreden landen; het trad op 23 juli 2013 als volwaardig lid toe.
De meesten kijken echter niet vanwege de verdragen uit naar de komende
AGL-Conferentie; met alle mislukte pogingen in de afgelopen jaren om de
verdragen te wijzigen, zijn de meeste AGL-diplomaten het er wel over
eens dat dit hoofdstuk eigenlijk zo snel mogelijk moet worden afgesloten.
Desalniettemin zou een aanname van de verdragswijzigingen een opsteker
zijn voor de AGL. “We moeten nu eindelijk eens wat knopen doorhakken
op de Conferentie”, aldus de minister.
Maar er zijn enkele andere onderwerpen op de agenda die meer de
Dr. Not Curschellas
aandacht trekken. In de eerste plaats is er de status van de Kanaaleilanden;
dit kleine West-Europese land is sinds februari vorig jaar als geassocieerd lid bij de AGL aangesloten en maakt nu kans
om volwaardig lid te worden. “Wat Voskië betreft zijn er geen bezwaren”, zegt minister Aliçka. “Welvarende WestEuropese landen zijn altijd welkom in de AGL.” Verder eindigt in juli de termijn van EnerGeo-directrice Glória San
Martín. Bij het ter perse gaan van deze Epēmèdza was nog niet bekend of zij herkiesbaar is voor een tweede termijn; in
ieder geval moet er over haar opvolging gestemd worden.
Hetzelfde geldt voor de post van Secretaris Generaal der Liga, die momenteel bezet wordt door de Karstoniaanse Heidi
Ankerskjöld. Deze gaat echter met pensioen en is dus niet beschikbaar voor een tweede termijn. Voskië stelt diplomaat
Dr. Not CURSCHELLAS kandidaat. Curschellas (*1956) is momenteel ambassadeur van Voskië in Zweden (en in die
hoedanigheid ook geaccrediteerd voor landen als Karstonia en Adzjatië) sinds 2011 en was daarvoor namens ons land
nauw betrokken bij de opzet van de Unie voor het Middellandse Zeegebied, waarvan Voskië oprichtend lid is. Tussen
2003 en 2008 was Curschellas ambassadeur in Griekenland en daarvoor in Venezuela. Van 1991 tot 1993 was hij
minister van buitenlandse zaken in het tweede kabinet-Ventsch; toen in 1993 de militaire dictatuur uitbrak bevond hij
zich in het buitenland om te onderhandelen over de oorlog in Bosnië. Bij terugkeer in Voskië werd hij onmiddellijk door
het regime gearresteerd en bracht vervolgens enkele jaren in de gevangenis door.
Het is de vraag of Curschellas het redt om de hoogste topfunctie binnen de AGL te halen. Zijn tot nu toe enige tegenkandidaat, de Iljaromaanse oud-premier Guimarc Bonamy, heeft zeer goede papieren en diens succesvolle bemoeienis in
de Tarmorijnse burgeroorlog enkele jaren geleden maakt hem een zeer geschikte kandidaat. De regering is een campagne
gestart om de andere AGL-lidstaten van de kwaliteiten van Curschellas te overtuigen.

Grotten van Kāveçis voorgedragen als Cultureel Erfgoed van de AGL
DIVIS (4 DECEMBER) – Op de valreep van 2015 heeft het ministerie van cultuur, sport en toerisme de Grotten van
Kāveçis voorgedragen voor opname op de lijst van Cultureel Erfgoed van de AGL. Het druipsteengrottencomplex in de
provincie Eledia, nabij de plaats Arkavud, staat bekend om haar schoonheid en trekt dan ook jaarlijks vele toeristen. Een
klein binnenmeer in de grot doet sinds jaar en dag dienst als wensput en er is een winderige passage die bekend staat als
de Duivelsadem; zo genoemd omdat men via een smalle richel over een kloof heen moet wandelen en de daar heersende
‘tocht’ in het verleden al mensen hun evenwicht heeft doen verliezen; de laatste doden vielen echter in 1934 en 1959 en
de richel zonder toezicht betreden is sindsdien streng verboden.

