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Karstonia overweegt opnieuw toetrede tot de NAVO door crisis in de Oekraine.
Karstonia moet in de komende jaren het defensiebudget krachtig gaan verhogen. Het land
wordt door de huidige crisis in de Oekraine met de neus op de feiten gedrukt en Karstonia zou
volgens een recent rapport zelfs opnieuw het lidmaatschap van de NAVO moeten overwegen.
De kwestie van een eventuele toetrede van Karstonia tot de NAVO en dus het opgeven van de
neutraliteitspolitiek leidde in 2008 nog tot een regeringscrisis, maar door de huidige ontwikkelingen in
met name Rusland is volgens ingewijden in militaire kringen alleen een verhoging van het
defensiebudget en een modernisering van de Karstoniaanse strijdkrachten niet voldoende in het geval
van een invasie van buitenaf (lees: Russische invansie). Het defensiebudget is sinds het begin van de
jaren negentig met bijna 30% gekrompen en in een recent rapport aan de Rijksdag wordt ingeschat dat
het Karstoniaanse leger nu slechts in staat is om gedurende hooguit een of twee weken een gedeelte
van het grondgebied van ons land te kunnen beschermen. Daarna, zo stelt het rapport, is Karstonia
afhankelijk van eventuele hulp uit het buitenland (of van de VN). Hiermee loopt de
neutraliteitspolitiek gevaar en het land staat volgens het rapport voor de keuze; of een uitbreiding en
krachtige modernisatie van de strijdkrachten zodat deze in staat zijn om de neutraliteit van ons land te
waarborgen, of toetreden tot de NAVO.
De kwestie van het opgeven van de neutraliteit ligt niettemin gevoelig bij veel politieke partijen, alleen
binnen de nu regerende conservatieve partij KFP is een ruime meerderheid te vinden voor
lidmaatschap, maar premier Wassiljewska heeft al verklaard dat dit vooralsnog niet actueel is. Ook
onder de bevolking is de steun voor de NAVO sinds begin maart weliswaar flink toegenomen, maar
nog altijd is een meerderheid van de Karstonianen tegen het opgeven van de neutraliteit en een
lidmaatschap van de NAVO.

Verbond van Fictieve Staten houdt conferentie in mei.
Het Verbond van Fictieve Staten zal op 10 en 11 mei in Marckfontänn een conferentie
organiseren over de toekomst van het verbond en de status van het Mård-instituut.
Het verbond, waarvan de activiteiten vooral door het te Marckfontänn gevestigde Mård-instituut
gecoördineerd worden, werd in 2006 opgericht met als voornaamste doel om de culturele betrekkingen
tussen de lidstaten te bevorderen, maar nu na acht jaar, zijn nog steeds alleen de twee oprichtende
staten, Île de Romanhe en ons land, lid van het verbond en de hoeveelheid activiteiten is zodanig laag
dat thans de vraag wordt gesteld of het zinvol is om het verbond in leven te houden. Ook de rol van het
Mård-instituut zal besproken worden, want het lot van dit instituut lijkt, althans gedeeltelijk,
afhankelijk van het lot van het verbond. Het Mård-instituut was overigens van 1990 tot 2004 een
AGL-suborganisatie met als doel het bevorderen van culturele en wetenschappelijke kontakten tussen
de lidstaten, totdat de taken daarvan gedeeltelijk door respektievelijk het Jan Yilieen-centrum en het

Monoghan-instituut overgenomen werden.
Maar nog steeds onderhoudt het Mårdinstituut een uitgebreide databank met
wetenschappelijke gegevens voor algemeen
gebruik en gebruik door universiteiten en
hogescholen binnen de landen van de AGL,
welke taak opmerkelijk genoeg nooit door
andere AGL-suborganisties is overgenomen.
De Karstoniaanse regering steunt het
onderzoek en de activiteiten van het instituut
dat tegenwoordig vooral actief is als
wetenschappelijk en politiek instituut binnen
Karstonia, maar denkt ook dat het instituut,
als het Verbond van Fictieve Staten eventueel
opgeheven wordt, opnieuw een rol binnen de
AGL zou kunnen gaan spelen als coördinator
van wetenschappelijk onderzoek in de
lidstaten.

Links: het Mård-instituut

Karstoniaans koningspaar naar begrafenis Kronenburgse ex-koning Alexander IV.
Koning Henrik Otkar en koningin Estrid vlogen afgelopen vrijdag naar Kronenburg om daar
de uitvaart van de voormalige Kronenburgse koning Alexander IV bij te wonen.
Alexander IV overleed vorige week aan de langdurige gevolgen van een hersenbloeding die hem in
2009 trof en waardoor hij na 18 jaar gedwongen was om afstand te doen van de troon. In de periode
waarin Alexander het koningschap van Kronenburg vervulde, werd dit dichtbevolkte land aan de
Amerikaanse oostkust lid van de AGL en begon het land daarin ook een belangrijke rol te spelen. De
betrekkingen tussen Karstonia en Kronenburg, en ook tussen de koningshuizen van de beide landen
zijn sindsdien tamelijk hecht geworden en koning Henrik Otkar en koningin Estrid zullen na de
uitvaart dan ook een condoléancebezoek brengen aan de huidige Kronenburgse koning Ernst Frederik
en koningin Isabel waarna zij door zullen reizen naar Boston in de VS om prinses Lovisa te bezoeken.
Verwacht wordt dat het paar op dinsdag terug naar Marckfontänn zal keren.

