Verenigd Koninkrijk verlaat Europese Unie
Kanaaleilanden reageren bezorgd

Port Meryton – Op 23 juni koos het Verenigd Koninkrijk voormalig moederland der Kanaaleilanden- in een
referendum om de Europese Unie te verlaten. De reacties
waren erg gemengd. Eurosceptische partijen juichten, de
Beurs nam een duik en Europese leiders waren geschokt.
Niet lang na de bekendmaking van de definitieve uitslag
gooide de Britse premier David Cameron (CP) de
handdoek in de ring.
Op de Kanaaleilanden lokte de beslissing van het Britse
volk in de eerste plaats bezorgde reacties uit. De
volksvertegenwoordiging kwam in spoedzitting bijeen om
te kijken hoe de relatie tussen beide landen nu verder
moet. “Het is een dubbelzijdige zaak,” reageerde minister
van Economie & Ontwikkeling Mooresby (LU): “Nu wordt
niet alleen de connectie met het voormalige moederland
kleiner, ook de economie zal een deuk krijgen. We zijn
immers nog steeds belangrijke handelspartners.” Minister
van Financiële Zaken Nettles (LU): “We hebben het
Verenigd Koninkrijk reeds de suggestie gepresenteerd
opnieuw aansluiting te zoeken bij de EFTA. Men is tot 1973
lid geweest, en het is mijns inziens een goede manier om
niet alle banden met de Europese markten door te
knippen.”
Ook de culturele sector reageert. Esther Mace, professor
Cultuurhistorische ontwikkeling: “Na eeuwen machtsevenwicht op het continent te willen waarborgen gooien
de Britten met dit referendum in feite hun eigen ruiten in.
Men verlaat nu het orgaan dat de stabiliteit van Europa wil
waarborgen.”
Men verwacht dat ook culturele projecten tussen beide
landen moeilijker gerealiseerd zullen worden.
Op de reeds georganiseerde Europese toppen stelden de
Kanaaleilanden dat dit het signaal is dat de Europese Unie
zich dringend moet herpakken. Vooral de wat meer eurosceptische parlementsleden zijn van mening dat de
structuur van de EU nogal te wensen overlaat. “De
Europese Economische Ruimte en de Euro zijn in feite de
enige nuttige organen binnen de hele EU,” verklaarde
Frederick Clayton (NAN): “De beleidsstructuur van de Unie
zelf is ontoegankelijk en erg archaïsch. Om te voorkomen
dat er nog landen zijn die de EU verlaten, is een grondige
reorganisatie nodig.”
Minister van Binnenlandse Zaken Bowyer (LU) schetst de
gevolgen voor de Kanaaleilanden: “Vooreerst verandert er
nog niets. De economie zal wel een schok krijgen, daar zijn
we op dit moment zo goed als zeker van. Er hebben
inderdaad tientallen Britten de Kanaaleilandse nationaliteit aangevraagd, maar dat is een zaak die we apart
behandelen. De overeengekomen bepalingen voor reizen

van en naar het Verenigd Koninkrijk blijven van kracht.
Het belangrijkste is dat door dit hele gebeuren onze
relaties niet verzuren.”
Het is voorlopig nog raden naar hoe de hele zaak zal
aflopen. “Paniek is een slechte raadgever en dus niet
nodig,” aldus vice-Staatsminister Fergus-Johnston (NCP).
De volgende weken zal het verkeer tussen Port Meryton en
Brussel op een intensief niveau blijven. De partijen hebben
niettemin gezond vertrouwen in een goede afloop van het
hele Brexit-verhaal.

De foto zegt genoeg…

AGL-conferentie op 2 juli
Langheul – Zoals vooraf bepaald zal dit jaar de AGLConferentie plaatsvinden in de Isselse hoofdstad Langheul.
Het belangrijkste agendapunt is zonder meer het
referendum dat door de overheid van het gastland in
september zal worden georganiseerd. Omdat de AGL sinds
een hele tijd op een relatief laag pitje brandt, wordt
gehoopt om de liga via deze nieuwe impuls uit het dal te
trekken. Ook het Île de Romanhe liet weten met de
gedachte te spelen de liga te verlaten. Deze lidstaat kwam
in maart nog met een rechtszaak tegen de benoeming van
een nieuwe secretaris-generaal aandraven; iets wat een
hele stroom aan reacties uitlokte. Verder buigt men zich
ook nog over de status van de Mii-Eilanden. De opgelegde
schorsing heeft het einde van haar termijn bereikt, en het
is voorlopig nog gissen of men bij de liga mag blijven of
niet. Bij ons wordt de conferentie met veel goede moed
aanzien. Naast de Markies, Staatsminister Paget en
minister van Buitenlandse Zaken Bowyer zullen ook nog
enkele andere politieke en culturele personen aanwezig
zijn. “We zijn erg benieuwd,” verklaarde Sarah Carteret
(SDL).

Bird strandt in halve finale EurovisieCrown Court doet
opmerkelijke uitspraak
songfestival
Aylesbury
Stockholm–– Op 12 mei vond in de Ericsson Globe de
tweede halve finale van het Eurovisiesongfestival plaats.
Rebecca Bird vertegenwoordigde de Kanaaleilanden met
haar lied Still Waters in een mooie voorstelling. Het bleef
echter bij een deelname aan de halve finale. Bird haalde 93
punten en eindigde zo boven Macedonië (88 punten),
echter buiten het finale klassement dat werd afgesloten
door Servië, dat 105 punten behaalde.
Niettemin is men tevreden met het geleverde werk: “Voor
een eerste deelname zijn we heel erg tevreden. Het belangrijkste is dat we een fantastische tijd hebben gehad. Zowel
op als naast het podium,” aldus Bird.
De uitzending zelf haalde op de Kanaaleilanden een gunstig
aantal kijkcijfers. De CIBC is nog niet zeker of men
deelneemt aan de editie van volgend jaar. In een reactie
hebben ze ons laten weten dat veel afhangt van de
verdeling van de budgetten. Eens die afgerond is, kan men
beslissen om mee te doen of niet.

Nationale feestdag op de Kanaaleilanden
Huntington – Zoals ieder jaar vond in alle gemeenten in ons
land ook dit jaar weer het Festival of the Federation plaats.
De Markies was dit jaar te gast in de stad Huntington,
alwaar hij deelnam aan de bekende zeepkistenrace. De
stedelijke basisschool had in enkele weken een voertuig
gebouwd en de Markies uitgenodigd de wedstrijd ermee te
rijden. Deze ging er graag op in, en op 14 mei stond hij
tezamen met 18 andere deelnemers aan de startlijn.
Na een spannende wedstrijd eindigde de Markies vierde;
twee deelnemers moesten opgeven vanwege problemen
met hun voertuig, een andere chauffeur vloog uit de bocht
en kwam in de hooibalen terecht. Ondanks de harde klap
kwam hij er met schrik vanaf. De jonge bouwers van de
zeepkist werden na afloop allen in de bloemetjes gezet. De
dag werd afgesloten met een groot vuurwerk en een
straatbuffet. Het traditionele diner op Hearst Manor werd
de volgende dag gehouden.

De Markies eindigde uiteindelijk vierde
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