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Chimor en Issel kopen Voskië in de AGL
24 juli 2013 – Tijdens de 52ste AGL-Conferentie in het Norlandse Hy is de Republiek der
Vosken en Gurden toch volwaardig lid geworden van de liga. De Kronenburgse delegatie
had, net als de Voskische delegatie zelf in eerste instantie, ingezet op verlenging van het
geassocieerde lidmaatschap, maar dit bleek voor sommige lidstaten onbespreekbaar en
met enkele investeringsakkoorden werd de Voskische premier Luçia Apavia ervan overtuigd
toch voor het volwaardige lidmaatschap te gaan.
“Er zijn in het verleden natuurlijk wel armere landen lid geworden van de AGL, met name de MiiEilanden en Île de Romanhe, maar de Mii-Eilanden verzochten bij hun toetreding ook om verlenging
van de associatieperiode en die hebben ze toen gekregen. De impact van een klein land als Île de
Romanhe op het budget van de AGL is daarnaast verwaarloosbaar te noemen. Voskië zou een
zware belasting voor bijvoorbeeld de AGL-Investeringsbank kunnen zijn, en wanneer het Voskische
geld in de huidige economische tijden onverhoopt zou opraken, dan zou dat gevolgen kunnen
hebben wanneer de bank eventueel aan Voskië geleend geld niet terugkrijgt”, verklaart minister van
buitenlandse zaken Mathias Schydtz. “Naar onze mening was het dus wijzer geweest als de door
Voskië zelf ook gevraagde uitstel gewoon was gehonoreerd.”
Dit bleek voor sommige lidstaten echter onbespreekbaar en de Voskische premier Apavia werd door
hen gepaaid met investeringsakkoorden en andere beloften die haar zouden moeten doen besluiten
toch het volwaardige lidmaatschap aan te vragen. Dit lukte wonderwel: Issel beloofde in de
infrastructuur van het land te investeren en ook Chimor deed achter de schermen enkele beloftes.
“Zij heeft goud gewonnen”, zegt prof. dr. Didier Sharp van de Universiteit voor Rechtsgeleerdheid
en Letteren. “Voor haar regering was de AGL weinig interessant, dus zonder aarzeling het
lidmaatschap accepteren zou aan haar achterban niet uit te leggen zijn geweest. Als Voskië geen lid
was geworden, had dat in het regeringsbeleid gepast; nu is Voskië wel lid geworden, heeft daarbij
behoorlijk wat extra’s gekregen, en ook dat past perfect in het regeringsbeleid van de huidige
Voskische regering. De oppositie in Voskië moet momenteel een zware taak hebben om daar een
speld tussen te krijgen.”
Intussen is het ratificatieproces van de gewijzigde AGL-verdragen op gang gekomen. De Rijksdag
van Karstonia en de Noordkamer hebben Jarjana inmiddels geratificeerd; de Isselse Seigin heeft het
verworpen, wat de kans klein maakt dat dit verdrag in werking zal treden. “Er zijn in het traject naar
de wijziging van de verdragen grondige fouten gemaakt, ook door Kronenburg, anders was het zo
niet gelopen”, gaat minister Schydtz verder. “Een oplossing zou kunnen zijn de lopende procedure
te bevriezen en op de volgende AGL-Conferentie in de Mii-Eilanden een juridische commissie aan te
stellen die de nu geldende drie grote verdragen van de AGL (Aralethe, Jarjana en Corille) moet
bestuderen en waar nodig grondig moet wijzigen. Misschien is het zelfs beter volledig nieuwe
verdragen op te stellen. In 2016 bestaat de AGL 30 jaar; wellicht is dat een goed moment om de
AGL een eigentijdsere regelgeving cadeau te doen.”

Exumbratop in Chimor: succes op alle fronten
26 juli 2013 – Vanuit het Norlandse Hy, waar de AGL-Conferentie werd gehouden, vloog de
Kronenburgse delegatie verder naar Lindavista, alwaar een topontmoeting van de vorig jaar
opgerichte Exumbraconventie werd gehouden. De ontmoeting was een succes: alle
voorstellen op de agenda werden aangenomen.
Het controversieelste punt was om subsidies van de Exumbra-organen voor te behouden aan
lidstaten die er een goed niveau van academische vrijheid, persvrijheid en vrijheid van meningsuiting op nahouden. De Kronenburgse regering had het oorspronkelijke Huenanese voorstel
geamendeerd, zodat er uitstelclausules voor huidige lidstaten in opgenomen werden; tegelijk werd
het vereiste niveau om subsidies te ontvangen, iets strenger. De delegaties van het communistische
Dhram Phá en ook Harrawi stemden desondanks tegen, hoewel de laatste alleen de in het voorstel
opgenomen uitstelperiode te kort vond en in principe het voorstel zelf wel gesteund zou hebben.

Inzameling Île de Romanhe
29 juli 2013 – Een inzamelingsactie
die afgelopen week werd gehouden
voor Île de Romanhe, dat in mei
zwaar werd getroffen door een
uitbarsting van de Piton des Grands
Feux, heeft iets meer dan 98 miljoen
gulden opgeleverd. Dat werd door
een woordvoerder van de organisatie bekend gemaakt. Het resultaat
viel wat tegen, maar dat is volgens
de organisatie te wijten aan de
vakantie en aan het feit dat Île de
Romanhe nog vrij onbekend is bij
veel Kronenburgers. Die bekendheid
is iets toegenomen in het kader van
het naderende AGL-kampioenschap
voetbal, dat in het najaar door het
kleine eiland in de Indische Oceaan
georganiseerd zal worden. Minister
van ontwikkeling Frans Toppinga
heeft al verklaard dat er op de
laatste Conferentie financiële steun
beloofd is aan het land om de veelal
materiële schade te herstellen; de
opbrengst van de inzameling is
daarnaast ‘meer dan welkom’, aldus
de minister.

Burgemeester Waterland weg
31 juli 2013 – Burgemeester Aletta
Haaijer van Waterland heeft vandaag haar aftreden bekend gemaakt. Ze trad in 2006 aan en is nu
de langstzittende burgemeester in
Kronenburg. Er zullen in september
verkiezingen gehouden worden. De
strijd om haar opvolging gaat bijna
zeker tussen de ondernemers Ed
Aarrestad (54) en Jan-Albert Ühler
(38); de laatste is een neef van de
oud-secretaris generaal van de AGL.
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