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EEF-Kopmeottens: “Traktaatferodingen fan begyn af”
AGL-Conferentie: “Verdragswijzigingen van voren af aan”
31 augustus 2014 – De AGL-Conferentie die gisteren in de Voskische stad Turitg werd
gehouden, heeft de stemming over de wijzigingen in de Verdragen van Aralethe en Jarjana
tijdens de 50ste en de 51ste AGL-Conferentie in 2012 en 2013 ongeldig verklaard. De
lidstaten die bezig waren met het ratificatieproces van deze wijzigingen, kunnen deze dus
per direct stoppen. De onwaarschijnlijkheid dat sommige van deze verdragsveranderingen
ook daadwerkelijk geratificeerd zouden worden door alle lidstaten van de AGL, maakte de
inwerkingtreding ervan onwaarschijnlijk en ons land heeft tijdens de Conferentie gisteren
dan ook voorgesteld van voren af aan te beginnen.
Mr. Jurriaan Brix, docent internationaal recht aan de Universiteit voor Rechtsgeleerdheid en Letteren
in Alexanderstad, gaf te kennen blij te zijn met de uitslag van de Conferentie: “Zolang het
onwaarschijnlijk was dat de Verdragswijzigingen van kracht zouden worden, was het onzinnig om
door te gaan met het ratificatieproces. De Conferentie heeft er verstandig aan gedaan de uitslag
van de stemmingen te annuleren en het Kronenburgse voorstel aan te nemen de wijzigingen
opnieuw te bekijken”, aldus Brix.
Het tweede voorstel dat onze regering de AGL-Conferentie deed, was inderdaad het instellen van
een commissie die in de komende achttien maanden gaat kijken hoe er betere wijzigingsvoorstellen
op tafel kunnen komen, voorstellen die daadwerkelijk een kans van slagen hebben. Uit elke lidstaat
zal er een lid voor deze commissie worden afgevaardigd. “Dat lijkt dus een bonte verzameling van
mensen te worden en je kunt je afvragen of dat de slagvaardigheid van de commissie ten goede
komt”, twijfelt Brix. “Maar het is een eerste teken van welwillendheid van alle lidstaten om dit project
nu wel tot een goed einde te brengen.”
Sommige partijen in de Noordkamer, waaronder ook de regeringspartijen PvG en ROOS!, hebben
kritiek geuit op de voorstellen van de regering om opnieuw te beginnen met de herziening van de
Verdragen. Zij vrezen dat het nu onmogelijk zal blijken te zijn de doodstraf voor lidstaten van de
AGL verboden te krijgen. “De AGL-commissie moet met een zeer overtuigend voorstel op tafel
komen wil mijn partij daar zijn fiat aan geven”, zegt fractievoorzitter van ROOS! Geraldine Németh.
Voor oppositiepartij LKP, tegen de beperking van het recht op doodstraf in AGL-lidstaten, is het
daarentegen vooral belangrijk dat de verdragen logischer in elkaar gaan zitten en aan de eisen van
de huidige tijd gaan voldoen. “De AGL heeft sinds de laatste wijziging van het Verdrag van Aralethe
tal van nieuwe lidstaten gekregen, terwijl veel lidstaten ten tijde van de laatste wijziging inmiddels uit
de liga zijn getreden”, zegt fractievoorzitter Poul-Helge Espersen. “De Verdragen moeten in lijn zijn
met de wensen van de huidige lidstaten.”
Mård-Instituut
Van Karstonia was er een voorstel om het Mård-Instituut te herintroduceren als suborganisatie in
de AGL. Het instituut zou zich bezig moeten gaan houden met wetenschappelijk onderzoek en het
bevorderen van de wetenschappelijke contacten tussen de AGL-lidstaten. Hoewel veel lidstaten niet
onwelwillend stonden tegenover het Karstoniaanse voorstel – het Mård-Instituut was van 1990 tot
het uittreden van Karstonia in 2004 ook al een AGL-suborganisatie – vroeg men zich af of de
toegevoegde waarde de kosten de moeite waard zouden maken. Voor een aantal lidstaten zou de
terugkeer van Mård aanvaardbaarder zijn als het milieuinstituut M.I.E., dat al voortkwam uit de
milieu-tak van het Mård-Instituut en momenteel gevestigd is op de Mii-Eilanden, weer in het MårdInstituut geïntegreerd zou kunnen worden. Toen men het hierover niet eens kon worden, stelde de
voorzitter, de Voskische premier Luçia Apavia, het voorstel uit naar de volgende Conferentie.
Verder werd er tijdens de Conferentie bepaald dat de Isselse stad Langheul volgend jaar de AGLSpelen zal organiseren. De Culturele Hoofdstad van de AGL 2015 is toegewezen aan Frederiksbaai,
de hoofdstad van de Maagdeneilanden.

Dankert lijsttrekker PvG
23 augustus 2014 – Premier Hans
Dankert is door het congres van zijn
partij, de PvG, gekozen tot lijsttrekker voor de verkiezingen die
eind oktober plaats zullen vinden.
Hij won ruimschoots van Ewald de
Haan de Cronenburg, die weliswaar
lijsttrekker was bij de vorige verkiezingen, maar bij de vorming van
de regering verrassend gepasseerd
werd door Dankert; hij bleef echter
partijleider en fractievoorzitter –
tot vandaag dus. De Haan de Cronenburg feliciteerde de premier na
het bekend worden van de uitslag
en kondigde aan af te zullen treden
als fractievoorzitter om geen verwarrend signaal af te geven aan het
Kronenburgse volk over de leiding
van de partij. Vice-fractievoorzitter
Tanja George neemt tot aan de
verkiezingen het fractievoorzitterschap van de PvG op zich.

Kazerne op Erfgoedlijst
De voormalige militaire kazerne
van Piaam wordt de Kronenburgse
bijdrage van dit jaar op de Lijst van
Cultureel Erfgoed van de AGL. Dat
heeft minister Baltus Kostrikken
van cultuur laten weten. Het is de
elfde bijdrage van Kronenburg op
de lijst sinds de instelling ervan,
tien jaar geleden. De kazerne van
Piaam werd meer dan honderd jaar
geleden al ontmanteld, na de laatste oorlog met de Verenigde Staten,
waarin het complex een belangrijke
rol speelde. In de kazerne bevindt
zich tegenwoordig een museum.
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