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Kanaaleig selle lid fan de AGL
Kanaaleilanden geassocieerd lid van de AGL
7 februari 2015 – Tijdens de 55e AGL-Conferentie die vanmiddag in de Insulantische Ostia
werd gehouden, heeft het Markiezaat der Kanaaleilanden het geassocieerde lidmaatschap
van de AGL verkregen. De directrice van de AGL-Investeringsbank, de Karstoniaanse
Susanne Öst, werd herkozen voor nog een termijn van vier jaar, en de AGL-voetballandenkampioenschappen van 2017 zullen op de Kanaaleilanden gehouden worden.
Het meest werd er echter gediscussieerd over de eventuele terugkeer van het Mård-Instituut in de
AGL. Dit punt stond ook al op de agenda van de vorige Conferentie, maar werd toen verdaagd,
omdat men onderzoek wilde doen naar een mogelijke hereniging van het Mård-Instituut met zijn
milieuafdeling, die in 2006 als het Monoghan Institute for the Environment (MIE) vorm kreeg. Nadat
Voskië en ook Île de Romanhe in de terugkeer van het Mård-Instituut een kans zagen om ‘beslag te
leggen’ op de eveneens in de Karstoniaanse hoofdstad Marckfontänn gevestigde Investeringsbank
van de AGL trok een beledigd Karstonia het voorstel in, om het later toch weer op de agenda te
zetten, met drie eisen: het agendapunt over verhuizing van welke suborganisatie dan ook moest
van tafel, het MIE moest terug in het Mård-Instituut worden ondergebracht, en de huidige directeur
van het Mård-Instituut moest tot zijn pensioen in 2017 mogen blijven zitten.
Hoewel de meeste lidstaten een terugkeer van Mård wel zagen zitten, vonden sommige, waaronder
met name Seppië, de drie Karstoniaanse eisen te ver gaan. Over de fusie van het MIE met Mård kon
bovendien niet gestemd worden, aangezien dit apart op de agenda had moeten gezet worden. Het
draaide erop uit dat Karstonia een motie om het punt voor de tweede keer naar een volgende top
te verplaatsen, voor was en het voorstel definitief introk.
“Een gemiste kans”, vindt minister van buitenlandse zaken Mathias Schydtz. “Dankzij de gulzigheid
van enkele nieuwe lidstaten is de AGL het Mård-Instituut definitief misgelopen. Het instituut heeft
voor de AGL natuurlijk een nostalgische waarde, en hoewel het niet zoveel slagkracht meer heeft als
voorheen door de afsplitsing van het MIE en het Ylieen-Centrum, had de wetenschappelijke database de AGL toch van groot nut kunnen zijn.”
Hoewel een mogelijke fusie van Mård en MIE wellicht tot een bevredigender einde van dit verhaal
had kunnen leiden, noemt Schydtz het logisch dat MIE niet op de agenda is gezet. “Dat was voor de
Mii-Eilanden onaanvaardbaar geweest, op dezelfde manier waarop een verhuizing van de Investeringsbank uit Karstonia voor dat land onacceptabel zou zijn geweest.” De minister is het wel eens
met uitspraken van de Seppische minister-president Faus ei Laaix, die in de aanloop naar 7 februari
de wildgroei van punten op de agenda van AGL-Conferenties hekelde en een voorstel wil indienen
dat agendapunten alleen op de agenda komen als er ten minste twee andere lidstaten achter een
voorstel staan. “Zo’n drempel zou niet eens zo’n slecht idee zijn om het kaf van het koren te
scheiden; en als het leidt tot intensievere samenwerking tussen AGL-lidstaten, is dat alleen maar
mooi meegenomen.”
De herbenoeming van Susanne Öst als directrice van de AGL-Investeringsbank werd een hamerstuk;
mogelijk waren sommige lidstaten na de rampzalige discussie over het Mård-Instituut te verbouwereerd om Karstonia nog een hak te zetten met een eigen tegenkandidaat. “Nee, dat denk ik niet”,
zegt Schydtz; “Susanne Öst heeft zich in de afgelopen vier jaar bewezen als een kundig organisator
met veel hart voor haar huidige baan. Ik denk dat haar unanieme herverkiezing gemeend is.”
Het belangrijkste resultaat van de AGL-Conferentie betrof echter de toelating van het Markiezaat der
Kanaaleilanden als geassocieerd lid. Het West-Europese ministaatje kan daarmee de AGL doen
uitbreiden tot een gezonde twaalf lidstaten wanneer het volgend jaar het volwaardig lidmaatschap
moest verkrijgen. De Kanaaleilanden sleepten meteen de organisatie van de AGL-Voetballandenkampioenschappen van 2017 in de wacht. Na de succesvolle edities in ons land in 2009 en in Île de
Romanhe in 2013 zijn de verwachtingen hooggespannen; “Kronenburg wil nu eindelijk wel eens
winnen”, vindt Schydtz. De komende AGL-Conferentie vindt over een half jaar in Chimor plaats.

Dankert-II geïnstalleerd
6 februari 2015 – De tweede Oostkamer onder leiding van premier
Hans Dankert is vandaag geïnstalleerd tijdens de jaarlijkse Promulgatie, de opening van het Kronenburgse parlementaire jaar. Koning
Ernst Frederik las de plannen van de
nieuwe regering met zijn bekende
heldere stem voor. De actuele tekst
behandelde onder meer het gevaar
van de dalende euro voor de Kronenburgse economie (voor de landen van de eurozone worden Kronenburgse producten steeds duurder), de komende grondwetswijziging die bekrachtigd moet worden,
hervormingen op de woningmarkt
en het opschroeven van beveiliging
tegen extremisme.

Ambassadewijzigingen
6 februari 2015 – Het ministerie
van buitenlandse zaken heeft laten
weten dat per 1 maart dit jaar onze
belangen in Chimor en Peru behartigd zullen worden door Bruno Sahm
Rosting; hij vervangt Michaela
Reedtz-Hommes Roorda, die ambassadrice in het Verenigd Koninkrijk
wordt en aldus geaccrediteerd zal
zijn voor de Kanaaleilanden. In Port
Meryton zal die dag Eiwind Wolken
Maass aan het werk gaan als consul
namens ons land. Op 1 september
vervangt Ildiko Lassirde-Varjassy,
nu nog ambassadrice in Jakarta,
Wessel Geere de Weel in Marckfontänn, waar ze verantwoordelijk
is voor Karstonia, Zweden, Finland,
de Baltische landen en Adzjatië.
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