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AGL-conferentie op Chimor loopt uit op controverse.
De Karstoniaanse regering heeft weinig begrip voor de reactie van Île de Romanhe op de
uitslagen van de verkiezingen voor de secretaris-generaal van de AGL en de nieuwe
vestigingsplaats voor het MIE-instituut. De regering van dit land kondigde namelijk onlangs
aan dat het de zaak aanhangig zou maken bij het AGL-hooggerechtshof om zo de uitslagen
van de bovengenoemde verkiezingen ongeldig te laten verklaren. Dit omdat men zich niet kon
vinden in het feit dat zowel de hoogste functie binnen de AGL als de nieuwe vestigingsplaats
van het instituut aan Voskië toegewezen werd. Het was een domper op een anders tamelijk
succesvolle conferentie, want de lidstaten slaagden er na jaren eindelijk in om het eens te
worden over de wijzigingen in de verdragen van Jarjana en Araléthe, hetgeen in Karstonia als
een mijlpaal in de geschiedenis van de AGL opgevat wordt.
De bewering dat Guimarc Bonamy vanwege rasistische redenen niet zou zijn gekozen als de nieuwe
secretaris-generaal van de AGL wordt door de regering van ons land als tamelijk vergezocht gezien.
"Er is niets concreets dat er op wijst dat dit het geval zou zijn," zo zei minster Hannes Bjurland van
Buitenlandse Zaken op een persconferentie. "Guinarc Bonamy is een gerespecteerd staatsman en was
een erkend goede kandidaat voor deze functie en kreeg dan ook de voorkeur van enkele lidstaten,
waaronder ons land en bijvoorbeeld Kronenburg. Dat uiteindelijk de Voskische diplomaat Not
Curschellas werd gekozen als de nieuwe secretaris-generaal, is ongetwijfeld sneu voor Île de
Romanhe, maar Not Curschellas is een niet minder goede kandidaat en de verkiezing verliep geheel
korrekt en we verwachten dan ook niet anders dan dat het AGL-hooggerechtshof de verkiezingsuitslag
niet ongeldig zal verklaren. Het hof kijkt immers uitsluitend naar het procedurele onderdeel van de
verkiezingen en daar was feitelijk niets op aan te merken." Wel vindt ook de Karstoniaanse regering
dat er het een en ander op de houding van sommige lidstaten aan te merken is, maar om dan zo ver te
gaan om te weigeren om de nieuwe verdragen van Araléthe en Jarjana te ratificeren, kan volgens
Hannes Bjurland niet op de goedkeuring van Marckfontänn rekenen. "We hebben de ambassadeur van
Île de Romanhe, de heer Aristide Mâchefer, laten weten wat we ervan vinden en dat we hopen dat ook
Île de Romanhe deze verdragen uiteindelijk ratificeren zal," aldus de minister.
Veel wijst er overigens op dat de reactie van Île de Romanhe vooral een binnenlands politiek probleem
is. Volgens ingewijden buit de uiterst impopulaire president Faroz-Zaran de kwestie gewoon uit om zo
zijn zeer lage populariteitscijfers op te krikken door in te spelen op wat men in Île de Romanhe als een
denigrerende houding van sommige lidstaten opvat. Terecht of niet en ongeacht tot welke uitslag het
hooggerechtshof ook zal komen, zo kan president Faroz-Zaran nu laten zien dat hij zich niet door
andere lidstaten op de kop laat zitten en dat de regering van zijn land niet alles accepteert en ook
bereid is om daarvoor te vechten. Het geeft ook aan dat de betrekkingen tussen de lidstaten van de
AGL al vóór deze kwestie niet altijd even goed waren en dat is volgens de Karstoniaanse regering iets
waar de nieuwe secretaris-generaal dus veel meer aandacht aan zou moeten besteden.

