Kanaaleilanden zijn volwaardig 12e lid AGL
Conferentie geeft verrassende uitslagen

Santa María Cañete – De AGL-Conferentie, die werd
gehouden op 19 maart in het Chimorese Nationaal Park
Cañete leverde een aantal verrassende uitslagen op.
De Kanaaleilanden werden unaniem verkozen tot 12e
lidstaat binnen de Aardse Geofictieve Liga. Dat wil zeggen
dat ons land binnen deze organisatie nu een volwaardige
partner is. De vaste benoeming van de Kanaaleilanden
wordt zowat overal positief ontvangen. Staatsminister
Paget: “Nu we volwaardig lid zijn hebben we in principe
alle bewegingsvrijheid om binnen de AGL actief deel te
nemen.” Minister van Buitenlandse zaken Bowyer zet de
hoerastemming echter wat in perspectief: “Nu we de
mogelijkheid hebben, is het misschien tijd om binnen de
AGL wat orde op zaken proberen te stellen.”

weerzien met bekenden uit hoofdzakelijk Karstonia,
Kronenburg, Issel, Seppië en Insulantis. De Karstoniaanse
minister Bjurholm zal voor de zomer nog een bezoek aan
ons land brengen in verband met nauwere betrekkingen
op hoofdzakelijk economisch vlak.

Naast een aantal verdragswijzigingen boog men zich ook
over de frequentie van de conferenties en de data ervan. Er
werd gevraagd de conferenties slechts eenmaal per jaar te
houden, maar een beslissing hierover bleef uit. Er is wel
overeengekomen een vaste datum per conferentie in te
stellen; de organisatie liep wat mank door problemen met
de planning van de verschillende landen.
De belangrijkste uitkomsten zijn evenwel de statussen van
de Mii-Eilanden, Norland en de benoeming van een nieuwe
Secretaris Generaal. De Mii-Eilanden zijn wegens
verscheidene strubbelingen geschorst en hebben tot de
zomer om zichzelf op orde te krijgen. Het zuid-Atlantische
eiland Norland trad dan weer vrijwillig uit de Liga, waarop
ook Issel aan zijn status begon te twijfelen. Een
referendum later dit jaar zal uitsluitsel geven of men zich
al dan niet zal terugtrekken.
De Voskische diplomaat Not Curschellas won de verkiezing
tot Secretaris Generaal van de Iljaromaanse oud-president
Guimarc Bonamy. Dit feit ontketende evenwel een rel
tussen Île de Romanhe en de AGL. Men dreigt ermee de
verkiezing aan te vechten voor het Hooggerechtshof
wegens vermeend racisme. Onze delegatie vond deze
beweringen wat vergezocht, maar men wil geen
diplomatiek conflict ontketenen.
Een laatste punt waarover werd gediscussieerd was een
eventuele fusie van de AGL met het FICT, een
internationaal economisch forum. Hierover werd nog niets
beslist, maar het voorstel werd met gemengde reacties
ontvangen.
Op 20 maart werden de resultaten voor de pers bekend
gemaakt in de foyer van het Clarion Hotel te Santa Maria
Cañete. Op de aansluitende receptie was het een hartelijk

De Markies gaf tekst en uitleg na de bekendmaking van het volwaardige
lidmaatschap van de Kanaaleilanden

Renovatie Public Library gestart
Newcastle – De renovatiewerken aan de Newcastle Public
Library zijn van start gegaan. De toekenning van fondsen
en het goedkeuren van de nodige vergunningen heeft
langer geduurd dan verwacht. Ook het verplaatsen van de
boeken nam veel tijd in beslag. De dakbedekking van de
leeszaal was in slechte staat en op enkele plaatsen sijpelde
zelfs regenwater naar binnen en hiermee dient het gewelf
te worden geïnspecteerd. Ook de inkomhal vraagt om een
grondige renovatie; de plafondschilderingen zijn in slechte
staat en er zijn ook barsten in de muren gedetecteerd.
Tegelijkertijd zullen de trappen en de glasramen worden
nagekeken en poetst men de kroonluchters op. Blijft echter
de vraag waarom men het gebouw zo lang heeft laten
verloederen. De vorige renovatie dateert van 1975.
Verwacht wordt dat het werk tegen 2019 zal zijn afgerond;
tot die tijd blijft de bibliotheek open, maar wordt de
leeszaal slechts beperkt toegankelijk gemaakt.

Veiligheidsdienst: aanslag vermeden
Crown Court doet opmerkelijke uitspraak
Aylesbury – Op 1 april werd een terreurcel in het Franse
Rennes
volledig
opgerold door de speciale eenheden van
Aylesbury
–
de Gendarmerie. De actie was het resultaat van een
gezamenlijke operatie van de Franse en Kanaaleilandse
veiligheidsdiensten. Enkele dagen later werd door Olivia
Mansfield, het hoofd van de Kanaaleilandse veiligheidsdienst CSI een persconferentie gegeven waarbij de nodige
informatie werd verstrekt.
“De cel kende twee doelen op de Kanaaleilanden: een
openbare plaats en een overheidsinstelling,” werd er
verklaard. De precieze locaties werden niet prijsgegeven
om geen algehele paniek te veroorzaken; iets waar mevr.
Mansfield de nadruk op legde: “Na de aanslagen in Parijs
en Brussel hebben we veel geleerd over hoe om te gaan
met de binnengekregen informatie. Het is ook daarom dat
we een herstructurering zullen doorvoeren met het oog op
een betere samenwerking tussen de diensten die binnen
het CSI werkzaam zijn. We mogen ook niet toegeven aan
angst en paniek, want daar komen we geen stap verder
mee.” Er werd toegegeven dat er fouten in het onderzoek
zijn gemaakt waardoor men de terreurcel niet sneller heeft
kunnen ontbinden. “Zulke fouten kunnen we ons in de
toekomst niet meer veroorloven,” werd er besloten. De
terreurdreiging blijft evenwel van kracht.

Panama Papers: Kanaaleilanden in
opspraak
Port Meryton – In de zgn. Panama Papers komen ook de
Kanaaleilanden in opspraak. Zo zijn er een heel aantal
schermvenootschappen in ons land opgericht, en staan er
6 namen van Kanaaleilandse staatsburgers op de lijst.
Het financiële blad Financial Report heeft deze lijst in
handen gekregen en zodoende op 20 april de eerste drie
personen bekend gemaakt: de directeur van het National
Circus voert de lijst aan. Ook de familie Du Parc (vastgoed
en voedingsbedrijven) en de inmiddels overleden
voormalige voorzitter van de Wellingdon Harbour
Company staan op de lijst.
Er wordt nu gewacht op de reactie van de ministers van
Financiële Zaken en Economie en Ontwikkeling. Tot zover
wij vernomen hebben staan er verder geen politici of
iemand uit de Markiezelijke familie op de lijst.
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