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CHANNEL ISLANDS AGL-ASSOCIÉ
“Grote omwenteling”
Port Meryton- Ostia – Sinds zaterdag 7
februari maken de Kanaaleilanden deel uit
van de Aardse Geofictieve Liga. Unaniem
verkozen vormen zij nu als geassocieerde
lidstaat nu het –voorlopig- 12e lid van de AGL.
Dit betekent dat de Kanaaleilanden nog niet
actief mogen deelnemen in stemmingen of
bestuurders voor suborganisaties mag
afleveren. Binnen ongeveer een jaar kan het
volwaardige lidmaatschap worden getekend.
Minister van Binnenlandse Zaken Henry
Appleton (LU) sprak van “de grootste omwenteling voor ons land sinds het begin van deze
eeuw”. Minister van Buitenlandse Zaken Neil
Clarence (NCP) verklaarde dat “de Kanaaleilanden zowel economisch als politiek
steviger in hun schoenen zullen staan,” en
“dat dit de gelegenheid is om te laten zien dat
wie klein is ook succesvol kan zijn”.
Over het algemeen wordt er goed gereageerd
op het lidmaatschap. Ook de oppositie onder
leiding van Robert Ayscue (LPCI) reageert
gematigd positief: “dat we lid zijn is een
goede zaak, maar uit andere bronnen blijkt

dat de AGL blijkbaar met een aantal interne problemen worstelt”. Alan Foster (NAN),
burgemeester van Port Hardcastle, deelt deze visie: “transparantie van de AGL naar buiten
toe is een noodzaak om goed te blijven functioneren,” klinkt het.
Tezamen met de benoeming tot geassocieerd lid sleepten de Kanaaleilanden ook de
voetbalkampioenschappen van 2017 in de wacht, en wil het ook deelnemen aan de
geplande AGL-spelen die dit jaar nog zullen plaatsvinden in de Isselse hoofdstad
Langheul. Verder wordt er bekeken hoe de politieke, economische en diplomatieke
betrekkingen kunnen worden aangehaald.

De Kanaaleilandse delegatie bedankt Insulantis – In de aanloop naar de AGL-Conferentie
was de delegatie van de Kanaaleilanden reeds op donderdag 5/2 op de archipel aanwezig.
Men bezocht achtereenvolgens de hoofdstad Aquae Alexandrus, de sportinfrastructuur in
Herfarum, Ostia-Stad en een aantal erfgoedmonumenten. “We waren zeer onder de indruk,”
verklaart de Markies van Hearst. “Verder willen we ook de Insulantiërs en de organisatie
bedanken voor de hartelijke ontvangst en het vlotte verloop van de conferentie”.

Eidis-Gøta failliet verklaard door ECB –
Het Europese ministaatje is afgelopen
dinsdag failliet verklaard door de Centrale
Bank. Het zoekt nu koortsachtig aansluiting
bij Duitsland. De onderhandelingen lopen
nog, maar blijken relatief succesvol.
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Kandidaat-Staatsministers bekend
De persoon die na afloop van de verkiezingen
de meeste voorkeurstemmen van het volk
heeft gekregen, ongeacht welke partij, zal na
de regeringsformatie worden benoemd tot
staatsminister voor de komende legislatuur.
Zittend Staatsminister Keyneston liet weten
geen tweede termijn te zitten.
Port Meryton – Met het oog op de
verkiezingen van 1 april hebben
vandaag alle regeringspartijen hun
kandidaten voor het staatsministerschap bekend gemaakt.
Per partij wordt er telkens één persoon
naar voren geschoven. Enkel Reformed,
de kleinste fractie in het parlement, heeft
vanwege haar geringe grootte geen
naam bekend gemaakt.

De voorgestelde kandidaten van iedere partij
zijn:
NCP – James Fergus-Johnston, de huidige
minister van Binnenlandse Zaken;
LU – Sophie Paget, de voorzitster van de
Liberal Union;
LPCI – Robert Ayscue, leider van de
socialistische oppositie;
SDL – Juliet Parker, de fractievoorzitster van
de Social Democratic List;

NGP – George Blake, huidig staatssecretaris
voor Sociale Vangnetten;
NAN – Tom Mansfield, voormalig minister
van Onderwijs en Cultuur, professor aan het
King’s College.
Reformed – geen kandidaat afgevaardigd.
De grootste kanshebbers zijn volgens
analisten Fergus-Johnston, Ayscue en Blake.
Naambekendheid en de huidige functie zijn
daarbij de grootste invloedsfactoren. Het
wordt echter wachten op de uitkomst van de
verkiezingen; de politieke voorkeur van het
volk kan in de tussentijd helemaal gekanteld
zijn, wat inderdaad zo was tijdens de
verkiezingen van 2001; voor het eerst sinds
de jaren ‘80 had het land nog eens een
socialistische Staatsminister.

AGL-Voetbal 2017 op de Kanaaleilanden
Wellingdon – Op de AGL-Conferentie van afgelopen zaterdag wisten de Kanaaleilanden naast
het geassocieerde lidmaatschap ook de geplande AGL-Voetbalkmapioenschappen, die plaats
vinden in 2017, in de wacht te slepen. Tegenkandidaten waren de Volksrepubliek Palana en het
Koninkrijk Karstonia, die tijdens de stemming een nipte minderheid behaalden. Tijdens de
parlementaire hoorzitting van afgelopen maandag verklaarde minister voor Onderwijs en Cultuur
Aspern (NCP) “dat dit een uitgelezen kans is om de Kanaaleilanden internationaal te presenteren”.
Naar alle waarschijnlijkheid zullen de drie grootste stadions van ons land de eer krijgen de
wedstrijden te huisvesten; de thuis van de nationale voetbalploeg: Wellingdon Stadium, het in
renovatie zijnde Stadium of the Castle Islands te Newcastle, en het King’s Field te Aylesbury. Er
zal door de regering een nog niet genoemd bedrag worden vrijgemaakt voor o.a. de vernieuwing
van de stadions en voor de kosten die tijdens de kampioenschappen zullen worden gemaakt.

Markies van Hearst plant staatsbezoek aan
Karstonia
Hearst – Met het AGL- lidmaatschap van de Kanaaleilanden heeft
de Markies van Hearst, in het kader van het leren kennen van de
andere lidstaten, een reeks staatsbezoeken gepland. Het eerste land
in de reeks zal Karstonia zijn, gevolgd door Kronenburg, Issel en
Seppië. Voor de andere landen moeten er nog data worden
vastgelegd.
“We zijn benieuwd naar hoe die andere landen functioneren, wat de
cultuur is, hoe zij zich internationaal profileren,” verklaarde de
Markies gisteren in een interview aan CIBC1. “Het is niet de
bedoeling om meteen verdagen en akkoorden te gaan sluiten, daar
is het naar mijn mening nog wat te vroeg voor. We willen nu vooral
weten hoe we de diplomatieke samenwerking kunnen bevorderen,
en wat de mogelijkheden zijn”.
Het bezoek aan Karstonia staat op de agenda van 23 februari t.e.m.
27 februari. “Overigens zijn alle AGL-lidstaten natuurlijk ook van
harte welkom op de Channel Islands,” zei de Markies nog. “We
zullen hen op gepaste wijze ontvangen en wegwijs maken”.
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“Er is plaats voor ambassades”
Port Meryton – De verklaring van minister van Buitenlandse
Zaken Neil Clarence (NCP), die maandag werd voorgelezen in het
House of Representatives, bevatte ook een uitnodiging naar de
AGL-staten voor de eventuele vestiging van een ambassade in ons
land. “Er zijn een aantal adressen vrijgemaakt in de hoofdstad, die
kunnen dienen als consulaat,” aldus de minister.

