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Karstoniaanse delegatie bezoekt vier zuidoost-Aziatische landen.
In november bracht een delegatie, bestaande uit minister-presidente Wassiljevska, minister
van Buitenlandse Zaken Hannes Bjurland en een twaalftal vertegenwoordigers van het
Karstoniaanse bedrijfsleven een bezoek aan een viertal landen, gelegen in zuidoost-Azië,
waaronder voor het eerst ook Kaupelan. Het bezoek moet de weg banen voor hechtere
economische en diplomatieke betrekkingen tussen ons land en deze staten.
De Karstoniaanse delegatie had begin november al Maleisië en Indonesië aangedaan en zou na het
driedaagse bezoek in Kaupelan doorreizen voor een eendaags bezoek aan Oost-Timor, alvorens de
terugreis naar Karstonia zou worden aanvaard. Op 18 november landde de delegatie op het vliegveld
van de hoofdstad Purikali voor een driedaags bezoek, waar zij door de onlangs aangetreden ministerpresidente van Kaupelan, Sindi Wisnumatan, ontvangen werden. Het is de eerste keer dat
vertegenwoordigers van ons land een bezoek aan Kaupelan brengen en volgens minister Bjurland van
Buitenlandse Zaken zijn de vooruitzichten voor samenwerking op zowel economisch als diplomatiek
gebied erg goed. Hij roemde de stabiliteit van de Kaupelaanse democratie en de ecomische
ontwikkeling van dit land waarvan de bevolking slechts iets groter is dan de Karstoniaanse. De nieuwe
coalitieregering van Kaupelan heeft (net als de Karstoniaanse regering) aangekondigd om een liberale
politiek te gaan voeren om de wat teruggevallen economische groei te stimuleren en de invloed van de
staat te verkleinen. Het land produceert veel electronica, textiel en machines, waarvan veel naar
Europa geëxporteerd wordt. De Kaupelaanse regering was daarom erg geinteresseerd in de meest
recente ontwikkeling door de Karstoniaanse industrie van milieuvriendelijke(re) techniek, machines en
productiemethodes. Andere produkten waren ook telecom en windkracht.
Op diplomatiek gebied werd besloten dat Kaupelan binnenkort de ambassade in Berlijn voor ons land
zal accrediteren, terwijl Karstonia te Purikali een consulaat zal openen. Vooralsnog is de
Karstoniaanse ambassade in Jakarta voor zowel Oost-Timor als Kaupelan geaccrediteerd maar het is
niet uitgesloten dat er in Kaupelan ook een ambassade gevestigd zal worden. Premier Wassiljevska
nodigde haar Kaupelaanse ambtsgenoot uit voor een tegenbezoek aan Karstonia in 2014, waarna er
een datum vastgesteld zal worden voor een officieel staatsbezoek van de Kaupelaanse koning aan ons
land.

AGL-hooggerechtshof doet uitspraak inzake Chimorese media-wetgeving.
Het AGL-hooggerechtshof te Jarjana heeft na twee jaar uitspraak gedaan over de mediawetgeving in de Zuidamerikaanse lidstaat Chimor en gevonden dat deze op enkele punten in
strijd is met het verdrag van Jarjana en geboden deze aan te passen.

De zaak werd destijds (zie Tidning 79) door de Karstoniaanse vereniging van onafhankelijke
journalisten (KOJF) bij het hooggerechtshof aangemeld, met het verzoek om te onderzoeken of de
wetgeving m.b.t. de persvijheid in Chimor in overeenstemming met het verdrag van Jarjana was. Het
was een gevolg van het conflict tussen de twee lidstaten Insulantis en Île de Romanhe dat ook ten dele
een conflict over de onafhankelijke berichtgeving in de pers was. Chimor maakte destijds bekend over
eenzelfde beperkende wetgeving wat betreft de persvrijheid te beschikken als Insulantis. Maar terwijl
Insulantis sindsdien besloot om de hele wetgeving te herzien, maakte de Chimorese regering bekend
tevreden te zijn met de huidige media-wetgeving en deze niet te willen veranderen. Nu heeft het hof
bestemd dat de Chimorese media-wetgeving gedeeltelijk in strijd is met het verdrag van Jarjana en dat
deze dus aangepast dient te worden. In de praktijk is het evenwel toch de vraag in hoeverre Chimor
zich iets van de uitspraak aan hoeft te trekken, gezien het feit hoe de AGL in de afgelopen twintig jaar
gefungeerd heeft. De Chimorese regering kan dus het vonnis gewoon naast zich neerleggen en na
enkele maanden is iedereen wel vergeten waar het over ging.

Verloving Lovisa en Willem Lodewijk verbroken .
Woordvoerders van zowel het Karstoniaanse als het Kronenburgse koninklijke huis maakten
afgelopen week bekend dat de verloving tussen prinses Lovisa van Karstonia en de
Kronenburgse prins Willem-Lodewijk na twee jaar nu officieel verbroken is.
Prinses Lovisa is de jongste dochter van koning Henrik Otkar en koningin Estrid van Karstonia en
studeert sinds 2010 in Boston in de VS, maar was al voor die tijd vaak en op soms spectaculaire wijze
in het gezelschap van de Kronenburgse prins te vinden. Zo “ontsnapte” zij geregeld aan haar
veiligheidspersoneel om over de grens in Kronenburg ongestoord Willem-Lodewijk te kunnen
ontmoeten. In met name de roddelpers ontstonden hierdoor de meest wilde geruchten over het
uitgaansleven van de twee hoogheden en om hier een einde aan te maken werd het paar daarom voor
de keuze gesteld; verloving of de verhouding verbreken. Maar prinses Lovisa heeft altijd gezegd dat
zij eerst haar studie aan het college of arts & science van de universiteit van Boston wilde afmaken,
alvorens er aan eventuele trouwplannen gedacht kon worden. In het afgelopen jaar werd het paar
echter steeds minder samen gezien en wanneer dat wel het geval was, was het duidelijk dat het niet
langer boterde tussen de twee. De laatste keer dat zij samen te zien waren was vorig jaar na de bruiloft
van erfgroothertog Guillaume en gravin Stéphanie in Luxemburg, waar zij achteraf openlijk met elkaar
ruzie maakten in een café in de stad. Kort geleden maakte prinses Lovisa in een interview voor de
Karstoniaanse televisie bekend dat zij absoluut geen toekomst zag met “die vreselijke” WillemLodewijk en dat een huwelijk met hem ondenkbaar was. Hierna werd door de beide koninklijke
huizen, in overleg met prinses Lovisa en prins Willem-Lodewijk, besloten dat de verloving verbroken
zou worden.
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