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Karstonia wil dat het Mård-instituut opnieuw een suborganisatie binnen de AGL wordt.
Op de komende AGL-conferentie die eind augustus in Voskië gehouden zal worden, zal de
Karstoniaanse regering het voorstel op tafel leggen om het in Marckfontänn gevestigde Mårdinstituut opnieuw als een suborganisatie binnen de AGL op te nemen.
Dit naar aanleiding van het besluit op de conferentie van het Verbond van Fictieve Staten in mei om
het verbond weliswaar niet op te heffen, maar wel om alle activiteiten stop te zetten. Daarmee verliest
het Mård-instituut de functie als coördinator van dit verbond en aangezien het instituut over een
unieke kennis beschikt op het gebied van internationale relaties en bovendien ook over een enorme
databank met wetenschappelijke gegevens, lijkt het de Karstoniaanse regering alleen maar zinvol om
het Mård-instituut opnieuw ook een rol binnen de AGL te laten spelen. Niettemin vindt ook de
Karstoniaanse regering dat het instituut, dat tussen 1990 en 2004 een zelfstandige AGL-suborganisatie
was met als doel het bevorderen van culturele en wetenschappelijke kontakten tussen de lidstaten, niet
meer dezelfde functie kan en zal gaan bekleden als destijds, aangezien een aantal taken door nieuwe
suborganisaties zoals het Jan Yilieen-centrum en het Monoghan-instituut overgenomen werden. Dat
moet zo blijven, maar men wijst er wel op dat het Mård-instituut binnen de AGL niettemin een
belangrijke functie als databank met wetenschappelijke gegevens voor algemeen gebruik, en vooral
voor gebruik door universiteiten, hogescholen en andere kenniscentra binnen de landen van de AGL
kan vervullen, welke taak opmerkelijk genoeg nooit door andere AGL-suborganisaties is
overgenomen.
Critici menen daarentegen dat het voorstel voor de wederopname van het Mård-instituut als AGLorganisatie vooral bedoeld is om het prestige van het Mård-instituut op te vijzelen, en daarmee ook het
prestige van Karstonia, dat tegenwoordig immers geen enkele suborganistie van de AGL binnen zijn
grenzen heeft. Volgens hen zou het waarschijnlijk goedkoper en praktischer zijn om de databank over
te voeren naar het Monoghan-instituut. Maar dit stuit op problemen aangezien het Mård-instituut ook
belangrijk is binnen Karstonia. “Het belang van het Mård-instituut als wetenschappelijk centrum voor
ons land kan niet voldoende benadrukt worden,” aldus een woordvoerder van het Mård-instituut,
“maar tegelijkertijd zou het voor de andere lidstaten van de AGL natuurlijk van groot belang kunnen
zijn om opnieuw toegang te krijgen tot de enorme hoeveelheid wetenschappelijke gegevens die de
databank van het instituut bevat “.

Disa Eichenwald opnieuw Europees commissaris.
De regering van ons land heeft opnieuw Disa Eichenwald als de Europese commissaris voor Karstonia
benoemd. Disa Eichenwald volgde in 2012 Kaj Möländer-Ersson op nadat deze was afgetreden (zie
ook Tidning nr. 80). Evenals haar voorganger behartigde zij in de commissie o.a. AGL-zaken en
indien mevrouw Eichenwald door het Europees parlement goedgekeurd wordt, zal zij dezelfde functie
gaan bekleden.

