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Economische opsteker voor provincies Oost- en Zuid-Gurdië

Waterkrachtcentrale aan de rivier de Veçe geopend
NEÐI (16 SEPTEMBER) – Vandaag is aan de rivier de Veçe, waar die ten noorden van het Meer van Neði
de grens vormt tussen de provincies Oost-Gurdië en Zuid-Gurdië, ’s lands grootste waterkrachtcentrale
geopend. De Şyrekàstar Centrale, genoemd naar het nabijgelegen dorp, moet met zijn capaciteit van 79,3
MW een impuls geven aan zowel de regionale stroominfrastructuur als de plaatselijke economie.
Bij de openingsceremonie waren minister-president Luçia Apavia en de directeur van het Noorse bedrijf Statkraft
Christian Rynning-Tønnesen aanwezig, alsook het Gurdische regiohoofd Kastryt Prekpalaj en de provinciehoofden van
Oost- en Zuid-Gurdië, Suzana Ştylla en Perikli Hajadragi. Dankzij de investeringen van Statkraft werd het wegennet in
het gebied al verbeterd en uitgebreid; premier Apavia prees het bedrijf dan ook voor het belang dat het vormt voor de
ontwikkeling van de regio en hoopt dat andere bedrijven die in Voskië investeren, hun voorbeeld zullen volgen. De
Şyrekàstar Centrale is niet het enige project van Statkraft: in buurland Albanië is het bedrijf bezig vergelijkbare centrales
neer te zetten.
Voor de totstandkoming van de Şyrekàstar Centrale is er een 93 meter hoge dam gebouwd die in de komende maanden
een tweede meer zal veroorzaken ten noorden van het Meer van Neði. Voorafgaand aan de constructie van de centrale en
de dam waren er enkele zwakke protesten van milieufanatiekelingen die tegen de ingrijpende verandering van de natuur
zijn, die het nieuwe meer veroorzaakt, maar aangezien er geen dorpen ontruimd hoefden te worden en de economie voor
de plaatselijke bevolking gunstig lijkt uit te pakken, verliep de constructie zonder al te veel tegenstand.

Curschellas aan het werk als AGL hoofd

Staatsbezoek van Welfië

PRISCE (SP) (6 SEPTEMBER) – Not Curschellas is
vandaag aan het werk gegaan als Secretaris Generaal van
de AGL. Tijdens een korte ceremonie nam hij de functie
over van de Karstoniaanse Heidi Ankerskjöld, die de
functie sinds 2012 bekleedde. Curschellas’ belangrijkste
opdracht is het in goede banen leiden van intensievere
betrekkingen tussen de lidstaten en daarmee de interesse in
de AGL en het belang van de liga voor de lidstaten te
vergroten. In het teken hiervan staat ook het referendum
dat deze maand in Issel gehouden wordt dat beschouwd
kan worden als een Isselse voor- of tegenstem tegen de
AGL.

DIVIS (6 OKTOBER) – President Başkim
Arhali en zijn vrouw Maryta zullen van 25
t/m 28 oktober in het kader van een officieel staatsbezoek koning James II van het
Oceanische koninkrijk Welfië en zijn
gevolg ontvangen. Dat heeft het kabinet
van minister-president Luçia Apavia
president
vandaag laten weten. Sinds Welfië in 2013 Başkim Arhali
toetrad tot FICT zijn de betrekkingen met
ons land toegenomen en beide landen vinden het tijd dat
daar op concretere manier van geprofiteerd wordt. Voskië
is daarnaast geen partij in het nieuwe vrijhandelsverdrag
van FICT dat op 7 mei dit jaar gesloten werd en dient dus
binnen deze organisatie bilaterale handelsbetrekkingen te
organiseren. Hoewel de relatie tussen beide landen dus pas
recent weer nauwer is, gaan de contacten tussen ons land
en Welfië al terug tot de Tweede Wereldoorlog, toen
Welfische troepen als onderdeel van de geallieerde invasie
in Zuid-Italië (waartoe Voskië toen behoorde) betrokken
waren.

Werkloosheid met 0,7% gedaald
DIVIS (19 SEPTEMBER) – Het werkloosheidscijfer is in
het eerste en tweede kwartaal van 2016 met 0,7% gedaald
ten opzichte van de eindstand van 2015. Dat heeft het
ministerie van economische zaken laten weten op basis
van rapporten van het Nationaal Statistisch Instituut PSE.
Het nieuws is een opsteker voor de regering die hiermee
volgens eigen zeggen het bewijs laat zien dat haar beleid
om meer mensen aan het werk te helpen, zijn vruchten
begint af te werpen. Critici menen echter dat werklozen
sneller als werkzoekende van de lijst verdwijnen dan voorheen; in sommige gemeenten zou men al na één geweigerde baan opnieuw de inschrijvingsprocedure moeten doorlopen, iets wat niet iedereen meteen doet. Minister van
economische zaken Mirlinda Aldaşi-Ryli zegt echter dat
de gegevens per maand worden genomen, dus een persoon
wordt meegeteld, ook als deze in die periode twee weken
niet is ingeschreven. Ze zei te hopen dat de positieve
ontwikkeling zich in de komende tijd voortzet.

Pannonië vraagt AGL-lidmaatschap aan
PRISCE (SP) (7 OKTOBER) – De mini-staat Pannonië,
een prinsdom in de Balkan, heeft het lidmaatschap van de
AGL aangevraagd. Dat heeft het Secretariaat laten weten.
Op de vorige AGL-Conferentie in Issel was Pannonië al
als toehoorder aanwezig, en nu heeft het land bij monde
van premier Roman Tannenbaum de toen geuite intentie
tot toetreding dus in de praktijk gebracht. De aanvraag zal
tijdens de komende Conferentie in januari 2017 behandeld
worden. De aanvraag van Pannonië is de eerste sinds het
vertrek van Norland en de Mii-Eilanden uit de AGL.

