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50e AGL-conferentie te Portus Regius.
De Karstoniaanse regering is tevreden met de resultaten van de AGL-conferentie die
afgelopen zondag, 8 juli in het Kronenburgse Portus Regius gehouden werd. Het voornaamste
punt op de agenda, de wijziging van het verdrag van Aralethe, werd door een meerderheid
aangenomen en voormalig premier Heidi Ankerskjöld werd als de nieuwe secretaris-generaal
van de AGL gekozen.
De verkiezing van mevrouw Ankerskjöld tot de nieuwe secretarisgeneraal van de AGL werd in ons land algemeen toegejuichd. Zij
wordt hiermee de derde Karstoniaan op deze hoogste post binnen de
AGL, na Kaj Möländer-Ersson en Kajsa Silfverblom, die beiden in de
jaren negentig secretaris-generaal van de AGL waren. De nu 66-jarige
Heidi Ankerskjöld (foto) was tussen 1993 en 1997 minister-presidente,
na het onverwachte aftreden van Poul Jörns en is, althans in de
“oudere” lidstaten bekend als een vakkundig en ervaren bestuurster.
Thans is zij lid van de Rijksdag voor de sociaal-democratische partij,
maar al eerder had zij aangekondigd zich niet voor herverkiezing als
parlementslid op te stellen en zal daarmee in september haar nieuwe
functie aanvaarden.
Daarentegen lukte het de voorgestelde Karstoniaanse kandidaat voor de post van directeur van
Energeo, de hierboven al genoemde Kaj Möländer-Ersson, niet om voldoende stemmen voor zijn
kandidatuur te krijgen. De nieuwe directeur zal daarom de uit Chimor afkomstige Gloria San Martin
worden. Of Möländer-Ersson hier zo rouwig over is valt echter te betwijfelen, want volgens
ingewijden zal de Karstoniaanse regering hem nu binnenkort als de nieuwe directeur van het Mårdinstituut benoemen. De huidige directeur daarvan, de nu 70-jarige Hjalmar Dahlström, heeft namelijk
aangekondigd met pensioen te willen gaan.
Daarnaast was natuurlijk de wijziging van het verdrag van Aralethe voor de Karstoniaanse regering
zonder meer het belangrijkste punt op de agenda, aangezien hiermee volgens ons land de
(democratische) toekomst van de organisatie op het spel staat. Immers, met de wijziging worden
toetredende staten voortaan gedwongen om ook het mensenrechtenverdrag van Jarjana te
ondertekenen, hetgeen tot dusverre nog niet dwingend was. Opvallend genoeg stemden twee staten,
Chimor en Issel, tegen de verdragswijziging, en ook toetredend lid Palana zag liever geen wijziging
van het verdrag. Een meerderheid stemde evenwel vóór, waarmee de wijziging aangenomen werd.
Daarentegen werd het Kronenburgse voorstel om ook artikel 2 van het verdrag van Jarjana te wijzigen
doorgeschoven naar de volgende conferentie die in de Palaanse hoofdstad Jolka gehouden zal worden,
aangezien slechts drie landen voor de wijziging van artikel 2 waren. Een nogal teleurstellende
ontwikkeling, zo vond minister-president Tõnu Järve, omdat juist dit artikel de voorwaarden behelst

voor het uitvoeren van de doodstraf in de lidstaten (althans in die lidstaten die deze straf nog kennen),
en feitelijk een restant is uit de tijd dat São Antonio nog lid van de AGL was (als fervent voorstander
van de doodstraf). Het is betreurenswaardig dat de meeste lidstaten nu opnieuw kiezen om artikel 2
niet te wijzigen en dit punt doorschuiven naar de volgende conferentie. Niettemin is de AGL al een
stap verder gekomen met de wijziging van het verdrag van Aralethe.
Minder tevreden was de Karstoniaanse delegatie met het toelaten van Palana als volwaardig lid van de
organisatie, “een ongelukkige keuze, gezien het tamelijk ondemocratische staatsbestel van dit land”
aldus de Karstoniaanse minister van Buitenlandse Zaken, Eva Jönsson-Holm, “de Karstoniaanse
regering is er namelijk nog steeds niet van overtuigd dat dit land werkelijk voldoet aan alle eisen zoals
gesteld in het verdrag van Aralethe, om maar niet te spreken van het verdrag van Jarjana. Liever
hadden wij gezien dat het geassocieerde lidmaatschap met een jaar verlengd was geworden, waarmee
de Palaanse regering meer tijd gegund was om te laten zien dat de democratie in dit land
daadwerkelijk functioneert”, zo sprak de minister na afloop van de conferentie, “daarmee zouden
zowel Palana als de AGL gebaat zijn geweest”. Karstonia onthield zich dan ook van stemmen toen het
punt over de toelating van Palana ter stemming werd gebracht. Daarentegen was de toelating van de
zuid-Europese republiek Voskië als geassocieerd lid van de AGL aanzienlijk minder controversieel,
hoewel men in Karstonia vraagtekens stelt bij de redenen waarom dit land om toelating tot de AGL
vraagt. Het economische aspect van de organisatie wordt namelijk volgens velen in ons land
schromelijk overdreven en verwijzen hierbij naar Seppië dat ondanks dat het al sinds 1986 lid is,
ongetwijfeld het armste land van west-Europa is, althans als men de meest recente gepubliceerde
cijfers over het BBP mag geloven. In Karstonia benadrukt men liever het culturele en vooral het
politieke aspect van de AGL, als zijnde een organisatie voor kleine en ver van elkaar af gelegen naties
die dankzij de AGL wat minder klein zijn en dichter bij elkaar komen. De handel tussen de landen van
de AGL maakt daarentegen zelden meer dan enkele procenten van het BBP van iedere lidstaat uit.

Overstromingen door natte zomer leiden tot problemen.
Het koude voorjaar en de grote hoeveelheden regen die sinds het einde van de winter gevallen zijn
lijken in Karstonia nu steeds meer tot grote problemen te leiden. Op sommige plaatsen in het land is
sinds begin mei al meer dan drie keer de gewone hoeveelheid neerslag gevallen en veel meren en
rivieren traden in juni en ook deze maand al meerdere malen buiten hun oevers. Een aantal dammen
dreigde te bezwijken en men was daarom gedwongen om water af te tappen met het gevolg dat verder
stroomafwaarts gelegen plaatsen door overstromingen getroffen werden. De materiële schade loopt
inmiddels in de miljoenen euro´s. Zelfs de grotere steden worden door de wateroverlast getroffen. In
Marckfontänn trad de Marck al enkele malen buiten haar oevers en was men gedwongen om wegen af
te sluiten, kelders leeg te pompen en barricaden van zandzakken op te werpen. Ook ´s lands landbouw
dreigt grote schade te gaan lijden. Na eerst een lang en koud voorjaar en nu grote hoeveelheden regen
dreigen veel oogsten nu verloren te gaan. Landbouwmachines kunnen eenvoudigweg niet over de met
water verzadigde grond rijden en veel gewassen staan daarom weg te rotten. Volgens de Karstoniaanse
landbouworganisatie zal 2012 een verloren jaar zijn als het weer niet snel omslaat. Daar lijkt
vooralsnog geen sprake van te zijn, want volgens de meteorologische dienst lijken het weer in de
komende weken weinig te veranderen.

