Nummer 84 – juli 2013

Den Karstonienska Tidning af
Nederländerna
Redaktionsbürå: Chester Carlsonsgatun 67, KS-10344 Marckfontänn

Rijksdag ratificeert gewijzigd verdrag van Jarjana.
Het Karstoniaanse parlement, de Rijksdag, keurde begin juni, vlak voor het zomerreces, met
grote meerderheid het op de 51e AGL-conferentie gewijzigde verdrag van Jarjana goed en ons
land is daarmee een van de eerste lidstaten die het verdrag geratificeerd hebben.
Alleen de acht leden van de nationalistische partij waren tegen de ratificering van het Jarjana 2 onder
voorwending dat Karstonia helemaal geen behoefte heeft aan weer een nieuw verdrag dat alleen maar
de Karstoniaanse soevereiniteit nog verder beperken zal. “Onzin”, aldus premier Wassiljevska “dit
verdrag is van grote waarde voor de AGL en het is alleen maar te hopen dat de overige lidstaten
uiteindelijk ook tot ratificering over zullen gaan“. De minister-president verwees naar het bericht uit
Île de Romanhe, dat onlangs de officiële afschaffing van de doodstraf bekend maakte, waarna de
ratificering van Jarjana 2 volgend jaar plaats zal vinden. “Dat is immers waar het om gaat, de
afschaffing van mensontwaardigende straffen in de lidstaten van de AGL”. Niettemin gaf de premier
achteraf toe dat het er met de ratificering van Jarjana 2 door de overige lidstaten somber uitziet.
Kronenburg heeft Jarjana 2 inmiddels ook geratificeerd en Seppië maakte duidelijk dat de ratificering
slechts nog een formaliteit is. Van de overige lidstaten is het daarentegen nog helemaal niet duidelijk
of die tot ratificering over zullen gaan. De premier had na de ratificering door het parlement een kort
onderhoud met oud-premier en huidig secretaris-generaal van de AGL, Heidi Ankerskjöld, over de
kwestie, maar de beide staatsvrouwen wilden hierover niet meer zeggen dan dat de secretaris-generaal
binnenkort naar de hoofdsteden van alle lidstaten zou reizen om daar met de regeringen te overleggen
over het verloop van het ratificatieproces van zowel Jarjana 2 als Aralethe.

52e AGL-conferentie, Voskië nieuw lid
Op 23 juli werd in de Norlandse stad Hy de 52e AGL-conferentie gehouden. Het voornaamste punt op
de agenda was wel de toelating van het Zuideuropese land Voskië. Of dit als geassocieerd lid of
volwaardig lid zou zijn, daarover bestond eerst nog de (on)nodige onduidelijkheid. De huidige
Voskische regering is er, in tegenstelling tot de vorige regering die de aanvraag voor het Voskische
lidmaatschap indiende, namelijk helemaal niet van overtuigd welk nut het land van de AGL zou
kunnen hebben en ziet liever dat het land lid van de EU wordt. Om deze reden werd verzocht om een
verlenging van het geassocieerde lidmaatschap met zes maanden. Een soort bedenkingsperiode dus,
waarin men na kon gaan of Voskië daadwerkelijk lid van de AGL zou willen worden, een standpunt
dat door de Karstoniaanse delegatie verstandig gevonden werd. Maar verscheidene andere lidstaten
bleken bezwaren te hebben tegen een verlenging onder het motto alles of niets, en na een korte pauze
waarin de delegaties overleg pleegden, werd alsnog door de Voskische delegatie een aanvraag voor het
volwaardige lidmaatschap ingediend. Dat er daarna nog steeds vraagtekens bij de Voskische aanvraag
gezet werden, bleek wel toen het voorstel ter stemming gebracht werd. Seppië, Kronenburg en Chimor
onthielden zich van stemming, maar omdat de overige delegaties, waaronder de Karstoniaanse, voor
het volwaardig lidmaatschap stemden, werd Voskië toch als volwaardig lid van de AGL geaccepteerd.

Het is natuurlijk de vraag of dit tamelijk arme, Zuideuropese land het lidmaatschap waar kan maken en
een bijdrage aan de organisatie kan leveren, maar hetzelfde kon destijds ook van aanzienlijk armere
landen als Île de Romanhe en de Mii-eilanden gezegd worden. De volgende, 53e conferentie zal
overigens in januari 2014 in juist Turangi op de Mii-eilanden gehouden worden.

Prins Edmund zwaar gewond door auto-ongeluk.
De gemaal van de Seppische koningin Arna-Lotta, prins Edmund is afgelopen week zwaar gewond
geraakt bij een auto-ongeluk. Volgens een woordvoerder van het Seppische koningshuis zat de zestigjarige prins zelf achter het stuur en botste hij tegen een tegemoetkomende auto aan terwijl hij een
vrachtauto inhaalde. De inzittenden van de tegemoetkomende auto raakten eveneens zwaar gewond en
werden evenals de prins zelf naar het universiteitsziekenhuis in Prisce vervoerd. De chauffeur van de
vrachtauto kwam met de schrik vrij en wist een ambulance te bellen. Volgens de Seppische politie lag
de schuld duidelijk bij de prins, die al eerder vanwege roekeloos rijden in het nieuws kwam. Prins
Edmund is de jongere broer van de Karstoniaanse koning Henrik-Otkar en is sinds 1984 met ArnaLotta gehuwd.

Crisis in de Karstoniaanse film.
Het is nog niet eens zo lang geleden dat Karstonia als het voornaamste filmland van de AGL
beschouwd werd, maar nu lijkt er sprake te zijn van een werkelijke crisis. Werden er in ons land
gedurende de jaren negentig nog ruim tien films per jaar gemaakt, nu is dat aantal gezakt naar minder
dan vijf. Vorig jaar werden er in totaal zes Karstoniaanse films geproduceerd, maar vijf daarvan
draaiden niet langer dan twee weken in de bioscopen. Ogenschijnlijk lijkt de neergang haar verklaring
te hebben in het feit dat ´s lands bioscopen steeds meer in de handen gekomen zijn van slechts twee
grote bedrijven die voornamelijk Amerikaans werk distribueren. Maar ook het aantal bioscopen is
sterk verminderd en op hogescholen is het aantal plaatsen voor de opleiding tot regisseur en
filmtechnicus door bezuinigingen in de afgelopen jaren gedaald. Als het zo door gaat vreest men dat er
over enkele jaren bijna helemaal geen films meer worden gemaakt in ons land en de vereniging voor
de Karstoniaanse film wil nu dat de regering maatregelen neemt om deze trend te keren. Een van de
voorstellen is subsidiëring van bioscopen, de meeste op het platteland en vaak gedreven door ideële
verenigingen, voor de overgang van analoog naar digitaal, en een ander voorstel is de uitbreiding van
het aantal plaatsen op hogescholen voor de opleiding tot filmmaker. Ook wil men kijken of men de
Karstoniaanse filmindustrie op andere manieren kan steunen, onder andere door samenwerking met
televsisiemaatschappijen, want hoewel het met de film slecht gaat, is het aantal Karstoniaanse
televisieproducties juist sterk gestegen en worden hier gemaakte programma´s naar veel landen, onder
andere ook AGL-staten, geëxporteerd.

