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Ourheid tefreden met fuorslade ferodingen FES-Traktaten
Regering tevreden over voorgestelde wijzigingen AGL-Verdragen
4 februari 2016 – De regering is tevreden met de wijzigingsvoorstellen van de AGL-Verdragen van
Aralethe en Jarjana die een internationale commissie met leden uit alle betrokken lidstaten vorige
week heeft gepresenteerd. Ook vanuit Karstonia, Île de Romanhe en Voskië kwam tot nu toe slechts
minimale kritiek. “We wachten op de reacties uit de andere lidstaten en hopen dat die net zo positief
zijn”, zegt minister van buitenlandse zaken Mathias Schydtz. Doel is om vóór de komende AGLConferentie, die intussen is gepland voor 19 maart, eventuele haken en ogen uit het verdrag te
hebben verwijderd.
De voorgestelde wijzigingen in het Verdrag van Aralethe zijn voornamelijk van organisatorische aard:
passages die bijvoorbeeld verwijzen naar de voormalige suborganisatie GeoAtom en dier onderzoek
naar atoomenergie zijn aangepast aan de hedendaagse situatie met betrekking tot EnerGeo, dat
onderzoek doet naar allerlei vormen van energie. Nieuw is het voorstel om het geassocieerde
lidmaatschap (de ‘proefperiode’ van nieuwe AGL-leden) automatisch om te zetten in een volwaardig
lidmaatschap wanneer de overige lidstaten niet binnen een bepaalde termijn bezwaar tegen deze
omzetting hebben aangetekend.
“De lidstaten houden weliswaar zelf de controle op welke landen er tot de AGL toetreden, maar moeten
volgens deze nieuwe regeling zelf op een gegeven moment actie ondernemen”, aldus Schydtz. “Ik zou
liegen als ik zei dat de regering van Kronenburg hier onvoorwaardelijk blij mee is, maar aan de andere
kant dwingt het de lidstaten ertoe meer interesse te tonen in de landen die toetreden tot de AGL en het
is een voordeel voor zowel de Liga als voor een toetredend land om direct na het einde van de periode
als volwaardig lid mee te kunnen doen, in plaats van soms nog enkele maanden te moeten wachten op
het oordeel van de AGL-Conferentie.”
De commissie heeft bewust niet de verplichting aan het Verdrag van Aralethe toegevoegd om het
Verdrag van Jarjana te ondertekenen. In het Verdrag van Jarjana is de enige wijziging dat het de
doodstraf voortaan niet meer toestaat in de landen die het Verdrag hebben ondertekend. De ratificatie
van de vorige versies van de Verdragen liep stuk op dat ene punt, en de commissie zag geen aanleiding
dat dat deze keer anders zou zijn. “Het blijft lidstaten dus vrij staan om het Verdrag van Jarjana niet te
ondertekenen wanneer ze willen blijven vasthouden aan de doodstraf, maar dit betekent dat zulke
lidstaten bijvoorbeeld automatisch ook buiten het Hooggerechtshof der Liga zullen blijven. Wij ( = de
regering van Kronenburg, red.) vinden dat een onwenselijke situatie, maar zien geen alternatieve
oplossing; we zullen dus in voorkomende gevallen proberen door middel van lobbyen en door druk op
zulke lidstaten uit te oefenen proberen hen te bewegen de doodstraf af te schaffen en Jarjana alsnog te
ondertekenen”, aldus de minister.

Neie steoumen in 2016
Nieuwe ambassadeurs in 2016
1 februari 2016 – Dit jaar vinden er weer enkele ambassadeurswijzigingen plaats. De opvallendste
is die van de huidige ambassadrice in Seppië, Walgerda Coirwert-Sponhem, die later dit jaar de
Kronenburgse Permanente Vertegenwoordiger bij de Verenigde Naties wordt. Ralf van der Waart, nu
in zijn hoedanigheid als ambassadeur in Zuid-Europa verantwoordelijk voor onder meer Voskië,
verhuist naar Washington D.C. om daar onze belangen in de V.S. te behartigen.
Dit betekent dat er nieuwe ambassadeurs benoemd worden voor de bovengenoemde gebieden. David
Argyel zal vanaf 1 september vanuit Prisce ons land in Seppië en Ierland vertegenwoordigen. De nieuwe
ambassadrice voor Zuid-Europa wordt Annegreet Rerrick-Hordyk. In Oost-Azië loopt daarnaast de
termijn van Jurjen Bosman af; de ambassadeur in Tokyo, die tevens verantwoordelijk is voor de belangen
in Zuid-Korea, Gissel en Palana, zal per 1 april worden opgevolgd door Eduard Staaff. Terwijl Barbara
Mijghen echter voorlopig nog als consul in Divis (Voskië) werkzaam blijft, wordt onze consul in Palana,
Tessa Ploger-Colonist, de nieuwe ambassadrice in Caracas en zij wordt dus per 1 mei vervangen door
Graeme Wallyn.

Prinses Anna zwanger
8 januari 2016 – Prinses Anna, de
vrouw van prins Willem Lodewijk, is
zwanger van haar eerste kind. Dat
heeft de koninklijke familie bevestigd. Er werd al geruime tijd gespeculeerd over een eventuele zwangerschap, maar op verzoek van het
paar werd er gewacht met officiële
aankondigingen, zodat de prinses,
die journalist is bij een Oostenrijkse
krant, zo lang mogelijk ongestoord
kon doorwerken. Prins Willem Lodewijk en prinses Anna trouwden eind
maart vorig jaar. De bevalling zou
rond 15 maart plaats moeten vinden. Het kind zal vijfde in lijn van
opvolging zijn, na de kinderen van
koning Ernst Frederik, en na prins
Willem Lodewijk; als het een meisje
wordt, kan die plaats nog wijzigen
als ze later nog broers krijgt.
Geen kandidaten AGL
5 februari 2016 – Kronenburg zal
geen kandidaten stellen voor de dit
jaar vrijkomende topposities binnen
de AGL. Dat heeft het ministerie van
buitenlandse zaken laten weten. Er
zijn reeds twee goede kandidaten
om Heidi Ankerskjöld op te volgen
als Secretaris Generaal: de Iljaromaanse oud-premier Guimarc Bonamy en de Voskische diplomaat Not
Curschellas, die thans als Voskisch
ambassadeur in Zweden ook voor
Karstonia geaccrediteerd is. Ons
land leverde recent al twee keer de
directeur van GeoAtom / EnerGeo;
als Glória San Martín niet herkiesbaar is, is de kans dus aan een
andere lidstaat.
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