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AGL-Hooggerechtshof verwerpt klacht Île de Romanhe

Weg vrij voor Not Curschellas als Secretaris Generaal AGL
DIVIS (30 JUNI) – De weg is vrij voor ambassadeur Not Curschellas om op 6 september Heidi Ankerskjöld
op te volgen als Secretaris Generaal van de AGL. Curschellas werd op 19 maart jl. door de Conferentie van
de AGL als zodanig gekozen, maar een klacht van Île de Romanhe dat de stemming niet eerlijk was
verlopen, zorgde voor onduidelijkheid. Het Hooggerechtshof van de AGL deed uitspraak over de zaak en
verklaarde dat de klacht van Île de Romanhe ongegrond was. Ongeveer op hetzelfde moment raakte het
nieuws bekend dat Île de Romanhe op 30 juli een referendum zal houden over de vraag of het land lid moet
blijven van de AGL. Eerder kondigde het koninkrijk Issel al eenzelfde soort referendum aan, dat echter pas
in het najaar gehouden zal worden.
Minister Hasan Aliçka van buitenlandse zaken verklaarde tevreden te zijn
met de uitspraak van het Hooggerechtshof. “Het leek er even op dat de
AGL vanwege de klacht van Île de Romanhe in een impasse zou geraken,
maar alles lijkt nu in orde te zijn”, aldus de minister. “Wat betreft het
referendum dat dat land nu heeft uitgeschreven over voortzetting van het
AGL-lidmaatschap heb ik diverse geluiden gehoord dat dit is, omdat de
Iljaromaanse regering de uitslag van het Hooggerechtshof niet naast zich
wil neerleggen. Zulke reacties gaan mijns inziens wat ver, en het kan nooit
kwaad om in dit soort zaken het volk te vragen de legitimiteit van zo’n
lidmaatschap opnieuw te bevestigen – dat hebben we vorige week ook in
Not Curschellas
Groot-Brittannië nog in werking gezien.” Op de vraag of er in Voskië ook
een referendum over de AGL zou moeten georganiseerd worden, antwoordde de minister ontwijkend: “Voskië is nog
maar sinds 2013 volwaardig lid; áls ons land wettelijk gezien al de mogelijkheid van een referendum zou kennen, dan is
het daar nu niet de tijd voor.”
Not Curschellas zal dus zonder problemen op 6 september kunnen aantreden als Secretaris Generaal van de AGL. Hij is
nu nog ambassadeur in Zweden; op 1 september zal hij daar opgevolgd worden door Viktors Bvāçius. De uitspraak van
het Hooggerechtshof bevestigde ook de komst van het Monoghan Institute for the Environment (MIE) naar onze
hoofdstad Divis. Hoewel de werkzaamheden aan het gebouw waar het MIE zal gevestigd worden, gewoon zijn
doorgegaan hangende de zaak bij het Hooggerechtshof, was het tot de uitspraak van het Hof allerminst zeker of het MIE
wel in Voskië zou terechtkomen. Het stadsbestuur van Divis heeft dan ook opgelucht gereageerd op het nieuws.

AGL-Conferentie: Mii-Eilanden eruit

Voskian Rugby Cup in juli/augustus

LANDHEUL (2 JULI) – De Mii-Eilanden hebben de AGL
na 22 jaar definitief verlaten. Op de 57e AGL-Conferentie
die vandaag in de Isselse hoofdstad Landheul werd gehouden, bleek dat de Miisaanse regering niet de gewenste
hervormingen had doorgevoerd om de op 19 maart in gang
gezette uitzettingsprocedure te stoppen. Hoewel de MiiEilanden beslist geen onomstreden lid van de AGL zijn
geweest, is het vertrek van dit Oceanische land uit de liga,
ook na de uittreding van Norland in maart en met de twee
referenda over voortzetting van het AGL-lidmaatschap in
Issel en Île de Romanhe in het verschiet, een moeilijk punt
in de geschiedenis van de organisatie. Tijdens de Conferentie werden dan ook mogelijkheden besproken om de
AGL voor de lidstaten weer aantrekkelijker te maken.
“Het is jammer dat zoveel lidstaten aan het overwegen zijn
om de AGL te verlaten, maar het past in een tendens
waarin landen denken zich beter te kunnen redden als ze
minder intensief met andere landen samenwerken. Dat is
natuurlijk absurd”, aldus premier Apavia, die hoopt dat de
bevolking van Issel en Île de Romanhe verstandig besluit.

DIVIS (8 JULI) – Zoals voorgesteld aan de Algemene
Vergadering van de internationale organisatie FICT zal
ons land eind juli en begin augustus een internationaal
rugbytoernooi houden waaraan maximaal zestien landen
kunnen deelnemen. Minister Peter Bezzola van cultuur en
sport maakte eerder dit jaar de eerste concrete plannen al
bekend en acht landen (waaronder Voskië zelf) hebben
reeds hun interesse kenbaar gemaakt; de inschrijving stopt
op vrijdag 15 juli, waarna de poule-indeling zal worden
bekendgemaakt. De wedstrijden zullen plaatsvinden in
stadia in Divis, Rāģidz, Kelvius, Turitg, Màjmal, Korv en
Çerte, waar zich ’s lands betere rugbyfaciliteiten bevinden.
Minister Bezzola benadrukt dat hoewel het idee voor het
internationale toernooi tijdens een vergadering van FICT
tot stand kwam, de Voskian Rugby Cup niet georganiseerd
wordt onder de paraplu van FICT. “Het toernooi is echter
wel bedoeld voor minder grote rugbylanden, dus world
cup landen als Engeland, Frankrijk, Australië etc. zullen
niet meedoen.” De openingsceremonie voor het toernooi is
gepland op vrijdag 29 juli.

