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Regering trekt voorstel voor Mård-instituut als suborgannisatie AGL in.
Nauwelijks een week voordat de AGL opnieuw haar jaarlijkse conferentie zal houden, heeft
de Karstoniaanse regering besloten om het voorstel om het Mård-instituut opnieuw voor te
dragen als suborganisatie van de AGL, in te trekken. Als voornaamste reden wordt opgegeven
dat het Mård-instituut, ook als het geen suborganisatie is, toch van groot wetenschappelijk
belang binnen de AGL kan zijn.
In hoeverre het rapport van de AEGU, dat vorig jaar uitkwam en dat op de hoge kosten van het
eventueel verhuizen van de investeringsbank van de AGL van Karstonia naar een andere lidstaat wees,
als het Mård-instituut opnieuw “verheven” zou worden tot suborganisatie van de AGL, tot het besluit
van de Karstoniaanse regering bijgedragen heeft, is niet geheel duidelijk, maar wel was het geen
geheim dat er in de Karstoniaanse hoofdstad grote irritatie heerste over het Kronenburgse
verhuizingsplan. “Absurde geldverspilling”en “verhuizingscircus” waren thermen die in de
Marckfontännse wandelgangen te horen waren en hoewel de Karstoniaanse regering officieel van
mening is dat het ieder land binnen de AGL natuurlijk vrij staat om met voorstellen op de conferentie
te komen, was het duidelijk dat men de (weliswaar inofficiële) koppeling tussen het Mård-instituut als
nieuwe suborganisatie en de verhuizing van de investeringsbank “omdat Karstonia dan twee
suborganisaties binnen zijn grenzen zou krijgen” tamelijk absurd vond. Ook de gretigheid waarmee
landen als Île de Romanhe en Voskië zich onmiddelijk kandidaat stelden als gastland voor de
investeringsbank kon in Marckfontänn niet op grote waardering rekenen. De Karstoniaanse regering is
het geheel eens met het rapport van de AEGU, dat vorig jaar uitkwam en dat stelt dat een verhuizing
alleen dan te verantwoorden is als het echt noodzakelijk is, bijvoorbeeld wanneer het gastland uit de
AGL treedt. Daar is nu geen sprake van, aldus de Karstoniaanse regering. Bovendien zou men, wat het
Kronenburgse voorstel betreft, dan ook wat consequenter kunnen zijn en ook de verhuizing van het
GCCS of het AGL-hooggerechtshof, of waarom niet het secretatiaat van het AGL, immers alle drie
gelegen in dezelfde lidstaat, in het voorstel moeten opnemen. Maar er is natuurlijk niemand die
voorstelt dat deze organisaties zouden moeten verhuizen, want dat zou politiek en economisch een
uiterst omstreden plan zijn, hoewel, althans volgens de Karstoniaanse regering, niet minder
merkwaardig dan het nu gedane voorstel.
Behalve over het bovengenoemde Kronenburgse voorstel is de Karstoniaanse regering ook sceptisch
over een eventuele toetreding van Eiðis-Gøta. Niet omdat land op zich niet in de AGL zou passen,
want daarover is men het eens dat dit zeker wel het geval zou zijn, maar op de agenda van de komende
conferentie staat een ander land vermeld (Markiezaat der Kanaaleilanden) in plaats van Eiðis-Gøta.
Voor een toetreding zou men toch in ieder geval kunnen verwachten dat een eventueel kandidaatland
zich zou kunnen presenteren zodat de overige lidstaten weten welk land zij toelaten, zo vindt men hier.
Daarentegen lijkt het kandidaat-lidmaatschap van de republiek Liga niet op problemen te stuiten,
uitbreding van de AGL wordt in Karstonia over het algemeen als een goede zaak beschouwd.

