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AGL-conferentie te Corille; Karstoniaans voorstel tot aanpassing van verdrag van
Aralethe om democratische vrijheden te waarborgen aangenomen.
Op de 49e conferentie die op 18 december j.l. plaatsvond, werden de delegaties van de
bijeengekomen lidstaten het eens over het principiële besluit om het oprichtingsverdrag van
de AGL, het Verdrag van Aralethe uit 1986, aan te passen zodat de democratische waarden en
vrijheden zoals vastgelegd in het Verdrag van Jarjana uit 1989 ingevoegd zullen worden. De
aanpassing zal inhouden dat ondertekening van het Verdrag van Jarjana een verplichte
voorwaarde zal zijn voor toetreding tot de AGL. Karstonia zal op de 50e AGL-conferentie een
concept van het nieuwe verdrag presenteren aan de overige AGL-landen.
De Karstoniaanse delegatie, bestaande uit minister-president Tõnu Järve en minister van Buitenlandse
Zaken Eva Jönsson-Holm, was tevreden met het resultaat van de conferentie. De conferentie was
overigens zowel in tijd (aangezien dat handiger uitkwam voor de regeringen van de lidstaten) als van
lokatie verplaatst (omdat het oorspronkelijke gastland Elysion nu door een aardbeving getroffen was)
en werd nu op de Karstoniaanse nationale feestdag (onafhankelijkheidsdag) gehouden.
Hoewel tijdens de conferentie duidelijk werd dat alle lidstaten achter de in het verdrag van Jarjana
genoemde democratische vrijheden stonden (de vertegenwoordiging van Chimor maakte duidelijk dat
zij slechts een discussie over de ethiek in de media wilde), was de ogenschijnlijke bedreiging van het
principe van persvrijheid en de in het verdrag van Jarjana omschreven democratische vrijheden voor
de burgers in de lidstaten van de liga door een aantal hier niet nader genoemde lidstaten, voor ons land
de reden om dit voorstel op de conferentie toch ter sprake te brengen. De conferentie nam daarom het
Karstoniaanse voorstel tot aanpassing van het verdrag van Aralethe aan en besloot dat een eventuele
verdere discussie over de ethiek in de media via de gebruikelijke kanalen (diezelfde media) gevoerd
kon worden.
Verheugend was ook dat de door het diplomatieke conflict geschaadde relaties tussen de beide AGLlidstaten Île de Romanhe en Insulantis nu lijken te zijn verbeterd. Diplomaten uit de delegaties van
deze landen spraken tijdens de conferentie met elkaar en de Ilja Romaanse president Faroz-Zaran zei
op een korte persconferentie dat de relaties tussen de beide landen binnenkort genormaliseerd zullen
worden.
De status van geassocieerd lid Palana bleef onveranderd, over volledige toetreding zal pas op de
volgende AGL-conferentie beslist hoeven te worden. Tot dan toe krijgt het land de tijd om aan de
overige lidstaten wat uitvoeriger over het democratische gehalte (of het ontbreken daarvan) te
rapporteren. Wat Karstonia betreft zal deze rapportage tamelijk uitvoerig moeten zijn zodat duidelijk
is dat Palana aan de grondleggende democratische voorwaarden in het Verdrag van Jarjana voldoet,
anders zal de regering van ons land (die in maart 2011 nog vóór toetreding als geassocieerd lid
stemde) waarschijnlijk het Karstoniaanse standpunt omdefiniëren.

Vereniging wil toetsing van Chimorese mediawetgeving door AGL-hooggerechtshof.
De Karstoniaanse vereniging van journalisten KOJF (Karstonienska Oberoende
Journalistförbundet) wil dat het hooggerechtshof der AGL in Jarjana gaat onderzoeken of de
wetgeving mbt de persvijheid in het Zuidamerikaanse land Chimor in overeenstemming met
het verdrag van Jarjana is.
Hoewel de Chimorese delegatie in Corille duidelijk maakte dat ook Chimor de persvrijheid in de AGL
ondersteunt, heeft het land tegelijkertijd ook openlijk toegegeven een soortgelijke wetgeving te hebben
op het gebied van de media als die Insulantis onlangs, na zware druk uit andere staten, gedwongen was
om terug te trekken. Daar Chimor immers het Verdrag van Jarjana ondertekend heeft is het volgens de
vereniging daarom van belang dat het hof nu onderzoekt in hoeverre de Chimorese mediawetgeving
strookt met de inhoud van dit verdrag. De vereniging hoopt dat het hof met een uitspraak hierover een
duidelijk precedent schept.

Conservatieve partij herkiest Maria Wassiljevska als partijleider.
Op het komende partijcongres van de Karstoniaanse conservatieve
partij dat in nu in januari gehouden zal worden, zal met alle
zekerheid Maria Wassiljevska (foto links), partijleider sinds 2008,
herkozen worden als partijleider. Haar positie als partijleider is
vrijwel onomstreden nu de partij in de opiniepeilingen wind in de
zeilen lijkt te hebben. Daarnaast zal het congres een voorstel tot
naamsverandering behandelen om de partij om te dopen van
conservatieve partij tot Karstoniaanse Volkspartij (KFP).
Hoewel de verkiezingen voor de Rijksdag pas in augustus gehouden
zullen worden, lijkt de partij zich nu al aan het voorbereiden voor het vormen van een nieuwe regering
na de verkiezingen. Volgens de meest recente peilingen gaat de conservatieve partij namelijk vooruit
met tussen de 16 en 18 zetels, waarmee men hetzelfde aantal plaatsen in het parlement heeft als in
2002, het jaar waarin de conservatieve partij immers de verkiezingen won. Ingewijden binnen de partij
sluiten zelfs niet uit dat de conservatieve partij een eigen meerderheid in de Rijksdag krijgt, maar dit
wordt vooralsnog door de meesten als koffiedikkijken aangeduid. Maar veel van de te verwachte
verkiezingswinst wordt toegeschreven aan de persoonlijke populariteit van mevrouw Wassiljevska,
voormalig minister van Buitenlandse Zaken en Europees commissaris, en algemeen gerespecteerd
vanwege haar grote kennis van zaken. Het is ook haar initiatief om de tamelijk ouderwetse naam
conservatieve partij te veranderen in het (overigens maar een klein beetje) modernere volkspartij.
Een andere partij die in de opiniepeilingen op grote winst staat is de milieupartij, thans samenwerkend
met de sociaal-democratische regering van Tõnu Järve. Volgens de peilingen zou de milieupartij, als
er vandaag verkiezingen gehouden zouden worden, tenminste 10 zetels winnen en daarmee de derde
partij van het land worden, en in de wandelgangen wordt al gespeculeerd of het daarmee geen
eventuele interessante partner voor de conservatieve partij zou kunnen zijn. Maar een woordvoerder
van de milieupartij ontkende al snel dat er sprake zou zijn van kontakten tussen de beide partijen over
samenwerking, “de partij werkt samen met de regering en wil deze samenwerking onder geen enkele
omstandigheid in gevaar brengen, “ aldus de woordvoerder van de milieupartij.
Daarentegen staan de sociaal-democraten er uiterst beroerd voor en gaan zij in de peilingen bijna 15
zetels achteruit. Het lijkt erop dat de kiezers enigszins uitgekeken zijn op Tõnu Järve en zijn regering

die sinds 2008 maar weinig gepresteerd heeft. De economie van het land gaat de laatste jaren tamelijk
stroef, hoewel Karstonia nog steeds tot de betere economiën binnen de Eurozone behoort met een
staatsbudget in balans, maar met een stijgende werkloosheid en alle bezuinigingen is de populariteit
van Järve inmiddels sterk gedaald.

