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AEGU wijst onnodige verhuizingen van suborganisaties af.
Afgelopen maand bracht de economische suborganisatie van de AGL, de AEGU, een rapport
uit over de plannen om sommige suborganisaties te verhuizen naar lidstaten die nog geen
suborganisatie huisvesten.
Het rapport, dat uitgebracht werd naar aanleiding van een Kronenburgs voorstel op de afgelopen AGLconferentie om eventueel de investeringsbank van de AGL van Karstonia naar een andere lidstaat te
laten verhuizenen die nog geen suborganisatie van de AGL huisvest, geeft aan welk prijskaartje er aan
zo´n verhuizing vast zit. Volgens de berekeningen in het rapport zou een eventuele verhuizing van de
bank naar een andere lidstaat tussen de 45 en 75 miljoen euro kunnen gaan kosten, afhankelijk van
naar welke lidstaat de verhuizing gaat. In deze berekeningen worden niet alleen de kosten van de
aanschaf en inrichting van een nieuw onderkomen meegenomen, ook het verhuizen en werven van
nieuw personeel en het afkopen van personeel dat niet naar de andere lidstaat wil meeverhuizen is een
dure affaire. Daarbij komen ook nog de nodige administratieve kosten, zoals de aanschaf van nieuwe
logo´s, briefpapier en alles wat de bank verder vertegenwoordigt. Volgens de AEGU leidt een
verhuizing die slechts plaats vindt vanwege prestigieuze redenen tot onnodige kosten en zou de AGL
deze gelden veel beter kunnen besteden. De vraag is ook niet wie uiteindelijk deze kosten betaalt, want
zelfs als men stelt dat dat de AGL zou zijn, dan nog zijn het uiteindelijk de belastingbetalers in de
lidstaten die voor de kosten opdraaien. Een geheel onnodige uitgave dus, zo stelt het rapport vast, en
bovendien niet te verantwoorden tegenover de belastingbetalers in de lidstaten.
Maar het rapport geeft ook eventuele voordelen van een verhuizing aan. Voor de lidstaat die een
nieuwe suborganisatie mag gaan huisvesten kan het namelijk op korte termijn economische voordelen
opleveren, zoals werkgelegenheid en kennisoverdracht. Maar, zo stelt het rapport vast, uiteindelijk
kost het de AGL meer dan het oplevert. Een verhuizing is alleen dan te verantwoorden als het echt
noodzakelijk is, bijvoorbeeld wanneer het gastland uit de AGL treedt. Overigens is het niet ongewoon
dat er in een lidstaat meerdere suborganisaties gevestigd zijn, zo is bijvoorbeeld Seppië al
decennialang gastheer voor het secretatiaat van het AGL (Prisce), het AGL-hooggerechtshof (Jarjana)
en het GCCS (Prisce).

Karstonia wil voetbalkampioenschappen van de AGL organiseren.
De regering van ons land zal op de komende AGL-conferentie in Insulantis Karstonia
kandidaat stellen voor het organiseren van de voetbalkampioenschappen van de AGL in 2017.
Hoewel het voor velen nog enigszins vroeg lijkt te zijn om nu al vast te stellen in welke lidstaat over
ruim twee jaar de kampioenschappen gehouden zullen worden, is de vraag niettemin aktueel. Voor het
organiserende land wacht dan immers de taak om ervoor te zorgen dat zowel accomodaties als de
overige organisatorische problemen die eventueel kunnen opduiken tijdig opgelost kunnen worden om

zo Ilja Romaanse toestanden te vermijden. Daar was het tot op het laatste moment onzeker of het
nieuwe voetbalstadion in gebruik genomen kon worden en ook waren er de nodige perikelen tijdens de
voorbereiding. Hoewel de voetbalkampioenschappen in Île de Romanhe uiteindelijk vlekkeloos
verliepen en ons land bovendien de eretitel behaalde, wil men, mocht ons land gekozen worden om de
voetbalkampioenschappen van de AGL in 2017 te organiseren, er zeker van zijn dat Karstonia ruim op
tijd met de voorbereidingen klaar is. Ons land beschikt weliswaar over een aantal goede stadions die
voldoen aan alle internationale maatstaven en hoeft dus geen nieuwe stadions te bouwen, maar dit
neemt niet weg dat twee jaar voor het organisateren van de voetbalkampioenschappen van de AGL
geen onnodig lange tijd is

Nieuwe wet verleent aan vluchtelingen uit Syrië permanente verblijfsvergunning.
De Karstoniaanse Rijksdag heeft vorige maand een wetsvoorstel aangenomen waardoor de
meeste Syriërs die in de afgelopen jaren naar ons land zijn gevlucht nu het recht krijgen op
een permanente verblijfsvergunning.
Bijna alle partijen stemden voor het wetsvoorstel, alleen de nationalistische partij meende dat
Karstonia het zich niet kon veroorloven om aan zoveel nieuwe inwoners een nieuw bestaan te bieden.
Volgens hen leidt de huidige krachtige bevolkingstoename tot een nog grotere woningnood en een
sterk stijgende werkloosheid, maar deze argumenten werden door de overige partijen afgewezen.
Karstonia heeft juist nieuwe inwoners nodig, omdat veel gemeenten op het platteland met een
afnemende bevolking te kampen hebben en immigranten zijn vaak goed voor de economische
ontwikkeling. In 2013 nam ons land bijna tienduizend vluchtelingen uit Syrië op en in het afgelopen
jaar steeg dat aantal tot ruim het dubbele. Ook in 2015 wordt een toenane van het aantal vluchtelingen
verwacht, tussen de vijfentwintig en dertigduizend alleen al uit Syrië, en aangezien de Karstoniaanse
regering meent dat het vooruitzicht dat aan de burgeroorlog in dat land spoedig een einde zal komen
tamelijk klein is, diende men eerder dit jaar een wetsvoorstel in dat aan het merendeel van alle
vluchtelingen uit Syrië het recht zal geven op een permanente verblijfsvergunning vanwege
humanitaire redenen. Hoewel het verlenen van asiel en het geven van verblijfsvergunningen feitelijk
niet de zaak van de regering of het parlement is, maar van de Karstoniaanse immigratiedienst, was de
situatie zodanig dat de dienst bij de regering om maatregelen vroeg om de toenemende aantallen
vluchtelingen op te vangen. Voor veel vluchtelingen duurde het vaak meer dan een jaar voordat zij
uiteindelijk wisten of zij mochten blijven of niet en deze onzekere situatie werd door velen als
onmenselijk beschouwd. Volgens de nieuwe wet mag het proces dat tot een besluit over het verlenen
van een verblijfsvergunning leidt, niet langer dan drie maanden gaan duren.

Grizelda Kivi wint Ripperda-prijs.
De jonge dichteres en componiste Grizelda Kivi won vorige maand in Kronenburg de 42e Ripperdaprijs voor jonge componisten. Zij kreeg de prijs voor haar inmiddels welbekende liederencyclus ‘Sigž’
(Herfst) voor alt en kamerensemble. Kivi is afkomstig uit de Lijfse minderheid in ons land en zingt en
schrijft uitsluitend in de Lijfse taal en zij debuteerde in 2013 met een korte dichtbundel, waarvan de
Karstoniaanse vertaling in enkele duizenden exemplaren verkocht werd en zeer positieve kritiek kreeg.
Grizelda Kivi beschouwt haar werk als een artistieke manier om niet alleen de schoonheid van de
Lijfse taal aan een groter publiek te laten zien en horen, maar ook om aandacht te schenken aan het
voortbestaan van haar moedertaal, die immers nog door hooguit enkele honderden mensen gesproken
wordt.

