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Koning Henrik-Otkar in ziekenhuis opgenomen na lichte hartaanval.
Tijdens zijn vakantie in Zuid Frankrijk is koning Henrik-Otkar door een lichte hartaanval
getroffen. De vorst werd onmiddellijk met een ambulance van zijn zomerverblijf naar een
speciale kliniek in Nice getransporteerd en werd later overgevlogen naar Marckfontänn voor
verdere intensieve behandeling.
Volgens een persbericht van het koninklijk huis is de toestand van de 64-jarige koning (foto links
onder) thans stabiel en zal hij volledig herstellen, maar dient hij enkele maanden volledige rust te
houden en gedurende deze tijd zullen alle officiële taken van het staatshoofd door koningin Estrid en
kroonprins Christian worden overgenomen. De koning was enkele
dagen tevoren tesamen met zijn echtgenote voor zijn jaarlijkse
zomervakantie naar de Riviera afgereist, waar de Karstoniaanse
koninklijke familie een vakantieresidentie heeft, maar wel
aangekomen voelde hij zich volgens het persbericht opeens onwel en
klaagde over pijn in de borst, waarna onmiddellijk een arts werd
geraadpleegd die een lichte hartaanval constateerde en voor opname in
de speciale hartkliniek in het nabijgelegen Nice zorgde. Het was al
eerder bekend dat Henrik-Otkar zich al geruime tijd uiterst vermoeid
voelde en daardoor vaak niet bij officiële gebeurtenissen aanwezig kon
zijn. In april werd de koning voor een kort onderzoek in het ziekenhuis
in de hoofdstad opgenomen, maar de specialisten daar konden niets bijzonders ontdekken en
verklaarden dat de koning weliswaar vermoeid was maar verder geheel gezond. Veel van zijn taken
werden niettemin al door koningin Estrid en door kroonprins Christian overgenomen om de werkdruk
van de vorst te verminderen, en van de koning zelf was bekend dat hij werkelijk verlangde naar zijn
jaarlijkse vakantie aan de Riviera.
Hoewel de diagnose nu "slechts" een lichte hartaanval is, wordt er nu niettemin flink gespeculeerd
over hoe het feitelijk met de gezondheid van de koning gesteld is. Gewoonlijk hoeft men namelijk na
een lichte hartaanval niet maandenlang rust te houden en voldoet meestal een behandeling met
medicamenten. Ook wordt er een verband gelegd met de extreme warmte die in het zuiden van
Frankrijk heerste ten tijde van het verblijf van het koninklijk paar aldaar en de gezondheidsklachten
van de koning. Volgens ingewijden werd het de koning door artsen ontraden om naar Zuid-Frankrijk
te gaan, maar weigerde Henrik-Otkar om naar het advies te luisteren Een woordvoerder van het
koninklijk huis wijst dit evenwel van de hand en meldt dat de koning niet alleen moet herstellen van
de gevolgen van zijn hartaanval, maar dat hij ook oververmoeid is, hetgeen de reden is dat koning
Henrik-Otkar nu geheel van zijn officiële taken bevrijd is en volledige rust moet houden.

Heidi Ankerskjöld bezoekt lidstaten voor komende AGL-conferentie.
Voormalig premier en huidig secretaris-generaal van de AGL, Heidi Ankerskjöld, is bezig met een
rondreis naar de hoofdsteden van de lidstaten van de AGL om daar met vertegenwoordigers van zowel
de nationale regeringen als de parlementen te spreken over de organisatie van de halfjaarlijkse
conferentie. Zij is namelijk ontevreden met hoe de conferenties gehouden worden. "Slecht of niet
voorbereide vergaderingen en voorstellen die op het laatste ogenblik ter tafel gebracht kunnen worden
en ook weer ingetrokken kunnen worden, hetgeen tot uiterst chaotische vergaderingen leidt. Een
professionele organisatie als de AGL zou dat toch moeten kunnen vermijden," aldus Ankerskjöld en
zij verwijst naar het Seppische idee dat een voorstel pas op de agenda geplaatst kan worden als dit
door tenminste twee lidstaten gesteund wordt en dat datzelfde voorstel pas van de agenda afgevoerd
kan worden wanneer diezelfde lidstaten dat ook willen. Zij wil hier aan toevoegen dat voorstellen die
op de agenda staan bovendien niet tijdens de conferentie afgevoerd kunnen worden. "Alle lidstaten
zouden het van te voren eens moeten zijn over de agenda, wat eigenlijk de normale gang van zaken
zou moeten zijn op internationale conferenties. De punten die dan op de agenda staan, worden
vervolgens besproken, waarbij men tenminste kan verwachten dat de lidstaten hun standpunten
voorbereid hebben. De punten waarover men het niet eens kan worden, worden dan of niet
aangenomen of doorgeschoven naar de volgende conferentie," zo zegt secretaris-generaal Ankerskjöld
en zij benadrukt de verantwoordelijkheid van het gastland waar de conferentie gehouden wordt; "het
organiserende land zorgt er voor dat de agenda juist gehanteerd wordt en dat de vergadering ook op
een professionele manier geleid wordt."

Republiek MAS toont belangstelling voor Verbond van Fictieve Staten
De in de Indische Oceaan gelegen eilandstaat, de Republiek van Maysoran, Algheran en Shaoran heeft
belangstelling getoond voor een eventueel lidmaatschap van het Verbond van Fictieve Staten, een
organisatie die in 2006 opgericht werd ter bevordering van
culturele contacten tussen de lidstaten en waarvan behalve
ons land ook Île de Romanhe lid is. De republiek is na een
periode van politieke instabiliteit nu bezig met het
verbeteren van de diplomatieke betrekkingen met de rest
van de wereld en heeft het lidmaatschap van verscheidene
organisaties aangevraagd (en gekregen). Zo werd het land,
met ruim 380.000 inwoners onlangs lid van FICT (maar de
regering van de republiek MAS heeft daarentegen nog niet
aangegeven dat het ook in de AGL geinteresseerd is). De
Karstoniaanse regering ziet geen aanleiding om het land
geen lid van het VFS te laten worden, gezien de huidige
democratische ontwikkeling en ook de regering van Île de
Romanhe heeft aangegeven geen hinder te zien voor een
lidmaatschap van de republiek MAS. Mocht de republiek
binnenkort een officieel verzoek tot lidmaatschap indienen, zal dit waarschijnlijk op de komende
vergadering van het VFS in september in de Ilja Romaanse hoofdstad Port de Boiguehenneuc
behandeld worden. Indien de republiek Maysoran, Algheran en Shaoran daadwerkelijk lid van het
VFS wordt, is het een positieve ontwikkeling voor deze organisatie, waarvan men tijdens de laatste
vergadering, vorig jaar mei (zie Tidning 87), nog afvroeg of het wellicht niet beter was om het
vanwege inactiviteit op te heffen. Ook de perikelen rond het Mård-instituut speelden daarbij een rol,
maar nu het Mård-instituut toch als zelfstandig instituut zal blijven voortbestaan, zal het eveneens de
activiteiten van het VFS blijven coördineren.

