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Wirinfiring Mård fan de baan; Karstonia afgreize
Herintroductie Mård van de baan; Karstonia geïrriteerd
1 februari 2015 – Minder dan een week voor de AGL-Conferentie in Insulantis heeft
Karstonia zijn voorstel tot heropname van het Mård-Instituut als suborganisatie in de AGL
ingetrokken. De Karstoniaanse regering betoogt dat het instituut ook als het geen
suborganisatie van de AGL is, van groot belang voor de liga kan zijn.
Staatssecretaris van AGL-Zaken Jolanda Keimpema-Keizer liet weten de stap van de Karstoniaanse
regering te betreuren. “Als binnen of buiten de AGL niet uitmaakt, dan zou ik toch voor ‘binnen’
pleiten”, legt ze uit. “Wanneer de AGL en haar lidstaten opnieuw intensiever gebruik gaan maken
van de diensten van het Mård-Instituut, dan lijkt het me voor de overzichtelijkheid praktischer dat
het instituut de status heeft van suborganisatie van de AGL. Mijn staatssecretariaat is in overleg
getreden met de Karstoniaanse regering om haar van gedachten te doen veranderen; de AGL zou
een prachtige kans kunnen mislopen!”
De voorgestelde verhuizing van de Investeringsbank ziet Keimpema los van de herintroductie van
het Mård-Instituut. “Ik weet dat er lidstaten zijn die daar anders over denken en ik kan me goed
voorstellen dat het voorstel de irritatie van Karstonia heeft gewekt. Op de vorige Conferentie lag er
al een Voskisch voorstel om de Investeringsbank te verhuizen indien het Mård-Instituut opnieuw de
status van AGL-suborganisatie zou krijgen, maar aangezien de discussie over Mård verdaagd werd,
is over het verhuizingsvoorstel toen verder niet gesproken. Voor Kronenburg zou zo’n verhuizing
alleen acceptabel zijn als de indieners van het voorstel met zeer overtuigende argumenten en een
aantrekkelijk kostenplaatje komen.” De AEGU, de economische poot van de AGL, rekende al uit dat
een verhuizing waarschijnlijk meer zal kosten dan ze zal opleveren. “Naar een overtuigende ‘second
opinion’ zal de Kronenburgse regering echter zeker luisteren”, aldus de staatssecretaris, die verder
benadrukte dat het verhuizingsvoorstel niet van Kronenburg afkomstig was, zoals er wel beweerd
werd in de Karstoniaanse pers.

Teiere betrekkyngen met Liga en Kanaaleig
Intensievere betrekkingen met Liga en Kanaaleilanden
29 januari 2015 – Het ministerie van buitenlandse zaken heeft aangekondigd de
betrekkingen met het Markiezaat der Kanaaleilanden en de Republiek Liga op zeer korte
termijn aan te halen. Directe aanleiding is de AGL-lidmaatschapsaanvragen door beide
landen, die op de komende AGL-Conferentie, op 7 februari in de Insulantische stad Ostia,
behandeld zullen worden.
Minister Mathias Schydtz (ROOS!) van buitenlandse zaken noemde de stap van beide landen goed
nieuws voor de AGL: twee tamelijk welvarende nieuwe lidstaten zijn zeker welkom in de liga. Rechtsliberale oppositiepartij LKP is het daarmee eens, en hoopt dat dit betekent dat het tij van de
toetreding in de laatste jaren van armere landen met een dubieus democratisch niveau daarmee
gekeerd is. LKP-leider Poul-Helge Espersen: “Hoewel de Kanaaleilanden maar klein zijn, zijn ze van
beteren huize dan pak ‘m beet een Voskië, een Palana of een Île de Romanhe. Wellicht dat de
toetreding van Liga en de Kanaaleilanden de AGL de impuls geeft die ze nodig heeft.”
Het sociaaldemocratische PSV (eveneens oppositie) vindt daarentegen dat volgens haar partij er
nog steeds te weinig orde op zaken is gesteld in de AGL en dat de liga eerst zichzelf eens aan kant
moet hebben alvorens nieuwe lidstaten toe te laten. “De belangrijkste verdragen worden momenteel
herschreven, nadat we eerst die onverkwikkelijke periode hebben gehad met de ratificatiefarce van
naar achteraf bleek voor sommige lidstaten onaanvaardbare versies ervan, er zijn lidstaten die
menen dat de AGL-suborganisaties wisselbekers zijn die makkelijk van de ene naar de andere
lidstaat kunnen verhuizen, en dan zou de AGL in dit gedoe twee extra spelers introduceren? Het
PSV vindt dat de AGL moet wachten”, aldus partijleider Mariëtte van der Schaaf.

Sneeuwstorm ‘bangmakerij’
28 januari 2015 – De ‘hevigste
sneeuwstorm in de laatste 50 jaar’
had het moeten worden, maar de
werkelijkheid heeft anders uitgewezen: hoewel het in het in het
noordwesten inderdaad flink gesneeuwd heeft is er volgens meteorologen beslist geen record gebroken. In Engelbert sneeuwde het
zelfs slechts lichtjes en zijn grote
delen van de straten nog gewoon
zichtbaar.
In de Noordkamer hebben sommige
partijen kritiek geuit op de paniek
die er achteraf misschien ten onrechte werd gezaaid. “Waarom is
het nodig dat het hele land bang
wordt gemaakt met het weer? We
hebben de afgelopen dagen supermarkten ten prooi zien vallen aan
hamsterende burgers, bedrijven die
hun medewerkers vrij hebben moeten geven om het verkeer tot een
minimum te beperken, waardoor
die bedrijven minder konden presteren dan gewoonlijk, terwijl het
achteraf gigantisch meeviel. Is het
niet mogelijk het weer iets accurater te voorspellen?” Aldus woordvoerder Jim Buzzinga (PvG).
Gert Griffioen, directeur van het
Koninklijk Instituut voor Meteorologie (KIM), gaf toe dat men zich wellicht heeft laten meeslepen door de
Amerikaanse collega’s, maar voegde eraan toe dat weersvoorspellingen, hoewel zo precies mogelijk,
in de praktijk altijd kunnen afwijken
van de theorie.
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