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Markies van Hearst van de Kanaaleilanden brengt staatsbezoek aan Karstonia.
Afgelopen week bracht een delegatie uit de Kanaaleilanden een officieel staatsbezoek aan ons
land, nadat het Markizaat der Kanaaleilanden op de vorige maand gehouden AGLconferentie als geassocieerd lid van de AGL toegelaten werd.
De markies van Hearst is het staatshoofd van het Markizaat der Kanaaleilanden, een sinds 2009
onafhankelijke eilandenstaat, gelegen voor de kust van Normandië, en sinds het begin februari van dit
jaar ook geassocieerd lid van de AGL. Dit is dan ook de reden dat de markies, in het gezelschap van
zijn minister-president, mevrouw Mary Keyneston en een delegatie van het bedrijfsleven op de
eilanden, besloot tot een rondreis langs de lidstaten van de AGL, te beginnen in Karstonia. Op het
programma van het bezoek, dat van 23 tot 27 februari duurde, stonden voornamelijk besprekingen
over nauwere economische samenwerking tussen de twee staten met zowel de regering, leden van het
parlement als vertegenwoordigers van het Karstoniaanse bedrijfsleven, dat overigens al veel
belangstelling getoond heeft voor eventuele investeringen op deze eilanden met hun gunstige
belastingklimaat. Op de avond van de eerste dag van het bezoek, na aankomst van de delegatie uit de
Kanaaleilanden te Marckfontänn, ontmoetten de markies en premier Keyneston koning Henrik-Otkar
II en zijn gemaal, koningin Estrid, tijdens een diner in het koninklijk paleis even buiten de
Karstoniaanse hoofdstad. Op dinsdag bracht men een bezoek aan de havenstad Eskunforssa, waar men
zowel de haven als enkele bedrijven bekeek en een rondtoer door de stad maakte. Op de dag daarna
stonden er besprekingen met de Karstoniaanse regering op het programma. Een van de voornaamste
punten van gesprek was wel het feit dat beide staten lid zijn van zowel de EU als de AGL en het werd
duidelijk dat zowel de markies zelf als de overige leden van de delegatie uit de Kanaaleilanden veel
belangstelling hadden voor het Karstoniaanse standpunt over de voor- en nadelen van het lid zijn van
zowel de Europese Unie als de AGL. Daarna ontmoette de delegatie leden van verschillende politieke
partijen in de Karstoniaanse Rijksdag, en ook nog een aantal vertegenwoordigers van grotere
Karstoniaanse bedrijven. Op vrijdag, de laatste dag van het staatsbezoek, hield de Markies tenslotte
een toespraak voor de Rijksdag, waarin hij benadrukte hoe belangrijk het voor kleinere landen was om
internationaal samen te werken. Daarna was het tijd voor vertrek.
Zowel in de media als in regeringskringen werd het bezoek als zeer positief opgevat en de indruk is
dat de AGL er een waardevolle lidstaat heeft bijgekregen. Het is op dit moment nog niet duidelijk of
koning Henrik-Otkar voor een tegenbezoek is uitgenodigd, maar wel dat de betrekkingen tussen
Karstonia en het markizaat uitstekend zijn. Karstonia heeft weliswaar geen ambassade in Port Meryton
en er zijn op dit moment ook geen plannen om er daar een te openen, maar wel is de Karstoniaanse
ambassade te Londen sinds enkele jaren geaccrediteerd voor de kanaaleilanden. Zie het
ambassadeoverzicht op: www.geopoeia.net/wiki/Ambassadors_of_Marckonia

Karstoniaanse krijgsmacht gaat samenwerken met twee buurlanden.
Op 17 februari ontmoetten de ministers van defensie van Finland, Zweden en ons land elkaar in de
Zweedse hoofdstad Stockholm voor een kort overleg over een hechtere samenwerking op
defensiegebied. De drie landen zijn officieel neutraal en geen lid van de NAVO, maar werkten al
enkele jaren nauw samen op defensiegebied, en volgens minister Helvi Örn van defensie bespraken de
drie ministers nu een zestal punten die deze samenwerking nog hechter zal maken en alle drie
onderdelen van de krijgsmachten van de drie landen zal omvatten. Onder andere zullen de landen
gezamelijke oefeningen gaan houden voor het opsporen van onderzeeërs van vijandelijke staten en
wordt de samenwerking uitgebreid tot het geven van wederzijdse hulp in oorlogssituaties. Deze
“vijandelijke staten” worden niet met name genoemd, maar duidelijk is dat een van de belangrijkste
oorzaken tot de nauwere militaire samenwerking de steeds actievere rol van Rusland in de regio is.
Ook de tamelijk agressieve politiek van datzelfde land in de Oekraine wordt aangegeven, hoewel geen
van de drie regeringen dit officieel willen bevestigen. Een andere reden is dat gezamelijk oefenen
goedkoper en efficiënter is en binnenkort zullen Karstoniaanse eenheden daarom in onder andere
Finland gaan oefenen en Zweedse en Finse militairen in Karstonia. Een aantal partijen, waaronder de
regerende (conservatieve) volkspartij, willen overigens dat Karstonia in de nabije toekomst een
aanvraag voor het lidmaatschap van de NAVO indient, of in ieder geval dat het onderzocht wordt in
hoeverre dit politiek gezien haalbaar is. Een recente enquete onder de Karstoniaanse bevolking maakte
duidelijk dat ongeveer 43 % van de Karstonianen voor een lidmaatschap is, terwijl 52 % dit (nog) niet
ziet zitten. De overige 5 % had geen oordeel in deze kwestie. In 2013 was nog bijna 60 % tegen het
lidmaatschap van de NAVO. Andere opiniepeilingen geven aan dat een grote meerderheid van de
bevolking vindt dat ons land actief steun moet geven in het geval dat bijvoorbeeld buurland Estland
aangevallen zou worden.

Vöi Jüüksed overleden.
In zijn woonplaats Marckfontänn is afgelopen week Vöi Jüüksed overleden. Jüüksed was ingenieur en
begon zijn carriere als electronicaspecialist bij het Karstoniaanse wapenbedrijf Bokars MA. In de AGL
kreeg hij bekendheid nadat hij in 1993 als voorzitter van de ARO (de voormalige ruimtevaartsuborganisatie van de AGL) werd benoemd. In die functie, die hij tot 1997 bekleedde, was hij
verantwoordelijk voor de drastische reorganisatie van de ARO (zie Tidning 37). Na zijn aftreden werd
Jüüksed minister van Economische Zaken in de regering Hergott-Nöjd tot 2002 en zat hij voor de
christendemocratische partij in de Rijksdag tot 2009, toen hij terugkeerde naar de AGL als bestuurslid
voor ons land bij de AEGU. Vöi Jüüksed werd 69 jaar.

Karstonia krijgt kritiek in milieurapport van de AGL.
Directrice Sarche-Kezt van het MIE-instituut voor milieuonderzoek in Turangi heeft onlangs
aangekondigd dat het lang verwachte milieurapport, dat de toestand van het milieu in de elf lidstaten
van de AGL onder de loep neemt (de kanaaleilanden worden pas volgend jaar in het dan te verschijnen
rapport opgenomen), binnenkort uit zal komen. Een gedeelte van het rapport is inmiddels al bekend
gemaakt en daaruit blijkt dat Karstonia veel kritiek krijgt, aangezien ons land nog maar weinig van de
in 2000 gestelde doelen op milieugebied gehaald heeft, ondanks dat een aantal regeringen stelden dat
deze in 2012 bereikt zouden moeten zijn. Als een van de rijkere lidstaten zou Karstonia veel
ambitieuzer kunnen zijn dan het nu is, aldus het rapport. Alleen de krachtige uitbouw van alternatieve
energie in ons land kan op goedkeuring rekenen. Meer dan 20 % van alle electriciteit komt van
windkracht en zonnepanelen en dit zal in de komende jaren sterk toe gaan nemen, waardoor de uitstoot
van kooldioxide door ons land sinds 2010 met 5 % afgenomen is.

