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Karstonia neemt maatregelen om aantal immigranten te verminderen.
De regering van ons land heeft besloten om grenscontroles in te gaan voeren, nadat zowel de
Karstoniaanse immigratiedienst als de gemeenten groot alarm sloegen over een steeds meer
toenemend gebrek aan huisvesting voor alle vluchtelingen.
Nadat zowel Zweden als Denemarken al eerder deze maand maatregelen namen om de toevloed aan
vluchtelingen te verminderen, zal nu ook Karstonia vanaf 15 december grenscontroles gaan invoeren
om het aantal migranten naar ons land te kunnen beperken. Alle politieke partijen, met uitzondering
van GF (milieupartij) en VPF (links-femininstische partij), waren het er over eens dat de huidige
toevloed op den duur niet vol te houden is voor ons land. Dit jaar zochten ruim 68.000 mensen asiel in
Karstonia, de meesten uit Syrië, maar ook uit Irak en Afghanistan, te vergelijken met bijna
vijfentwintigduizend in 2014, en de gemeenten (die verantwoordelijk zijn voor het huisvesten van de
vluchtelingen) hadden al in november de grootste moeite om aan alle nieuwe vluchtelingen onderdak
te geven. Op veel plaatsen werden uiteindelijk zelfs scholen, sporthallen, leegstaande
kantoorgebouwen maar ook campings en vakantiehuisjes gebruikt voor het opvangen van alle
vluchtelingen en nu wordt er zelfs over het opzetten van tentenkampen gesproken, indien de toevloed
niet spoedig afneemt. Maar nadat buurland Zweden kortgeleden grenscontroles invoerde, nam het
aantal vluchtelingen dat naar Karstonia kwam eerder toe dan af en in veel gemeenten werd gesproken
over een onhoudbare situatie en eiste men dat de regering maatregelen nam om onmenselijke
toestanden te voorkomen. Uiteindelijk besloot de regering dat ook Karstonia grenscontroles zou
invoeren om zo meer controle te krijgen over het aantal mensen dat ons land binnenkomt. Ministerpresidente Maria Wassiljewska zei op een persconferentie dat Karstonia een gastvrij land is en dat
iedereen die voor oorlog of andere vormen van geweld vlucht hier welkom is en dat zal niet
veranderen. "De nu genomen maatregelen zijn niet bedoeld om hen het recht op asiel te ontnemen," zo
sprak de premier "eenieder die dat nodig heeft kan asiel aanvragen in ons land en dat zal zo blijven.
Maar de capaciteit van ons land voor de opvang van al diegenen die hier asiel zoeken is niet
onbeperkt, hoe graag wij dit ook zouden willen. Ons land wil aan alle vluchtelingen een waardige
opvang geven en het onderbrengen van mensen die oorlog en geweld zijn ontvlucht in tenten in de
winter is definitief geen waardige oplossing en daarom zijn wij genoodzaakt om deze maatregelen te
nemen".
Niettemin is er nu sprake van een enorme verandering in het Karstoniaanse asielbeleid. Nog maar een
jaar geleden nam de Rijksdag een nieuwe wet aan die aan het merendeel van alle Syriërs die naar
Karstonia vluchtten, het recht gaf op een permanente verblijfsvergunning (zie Tidning 90) en dat
vluchtelingen niet langer dan drie maanden op het besluit hierover zouden hoeven wachten. Voor die
tijd duurde het voor veel vluchtelingen vaak meer dan een jaar of nog langer voordat zij uiteindelijk
wisten of zij mochten blijven en deze onzekere situatie werd door velen als onmenselijk beschouwd.
In de praktijk zijn de wachttijden juist veel langer geworden aangezien de immigratiedienst door de
enorme toename van het aantal vluchtelingen het werk nauwelijks nog aan kan. De regering besloot

onlangs om het budget van de immigratiedienst met een miljard euro te verhogen, maar volgens de
dienst zelf is dat lang niet voldoende. Ook voor de in te voeren grenscontroles heeft de regering twee
miljard extra beloofd, aangezien de politie onvoldoende mankracht zegt te hebben om alle havens en
alle grensovergangen met Letland en Estland te controleren. De controles zullen daarom vooralsnog
steekproefsgewijs uitgevoerd worden.

Secretaris-generaal AGL kritiseert afgelasten van conferentie.
Secretaris-generaal Ankerskjöld van de AGL noemt het niet doorgaan van de AGL-conferentie in
Chimor, die in het afgelopen najaar had moeten plaatsvinden, een volledig fiasco voor de AGL en legt
de schuld hiervoor geheel en al op de passiviteit van de lidstaten en met name op de inactiviteit van
het organiserende land Chimor. "De Chimorese regering heeft geen enkel initiatief getoond voor het
organiseren van de conferentie. Men krijgt de indruk dat men het gedachtengoed van de AGL nog
maar weinig waard vindt," zo zei Heidi Ankerskjöld onlangs op een persconferentie. De secretarisgeneraal ergert zich al lange tijd aan de inactiviteit van de meeste lidstaten en meent dat dit op den
duur het einde van de AGL zal betekenen. Afgelopen jaar bezocht zij alle hoofdsteden van de lidstaten
van de AGL om daar met vertegenwoordigers van zowel de nationale regeringen als de parlementen te
spreken over de gang van zaken in de AGL en haar indruk is dat men de AGL op papier nog steeds
belangrijk vindt, maar dat daar in de praktijk om uiteenlopende redenen weinig van terecht komt.
Zoals het er nu naar uitziet is het zelfs maar de vraag of er nog een volgende AGL-conferentie
gehouden zal worden, zo zei Heidi Ankerskjöld onlangs, "Maar we zouden moeten overwegen om in
plaats van een halfjaarlijkse conferentie tenminste één conferentie per jaar te kunnen houden, dat is
tenslotte beter dan géén conferentie. Mochten sommige lidstaten dat dan toch nog te veel vinden of
geen enkele belangstelling tonen, dan moeten we ons gaan afvragen wat die lidstaten dan nog te
zoeken hebben binnen de AGL,"

Maj Sigurdsson overleden.
In haar woonplaats Eskunforssa overleed afgelopen week Maj Sigurdsson. Maj Sigurdsson studeerde
economie in zowel Karstonia als in de Verenigde Staten, waar zij ook enkele jaren werkte totdat zij in
1979 een topfunctie bij de Karstoniaanse bank kreeg. Van 1987 tot 1992 was Maj Sigurdsson minister
van financiën in Karstonia, waarna zij benoemd werd tot secretaris-generaal van de AEGU, welke post
zij tot 1994 bekleedde en waar zij verantwoordelijk was voor een drastische en tamelijk omstreden
reorganisatie van deze suborganisatie (zie ook Tidning 31 en 39). In 1994 verliet zij de AEGU en in
1995, na de Karstoniaanse toetrede tot de EU, werd zij benoemd als Europees Commissaris voor
Karstonia met als portefeuille AGL-zaken en visserij. Van 1999 tot 2011 zat zij in de Rijksdag voor de
sociaal-demokratische partij en haar laatste functie was die van Karstoniaans bestuurslid van de
investeringsbank van de AGL. Maj Sigurdsson was een uiterst bekwaam politica en bestuurster en bij
haar medewerkers en voormalige collega´s kwam het onverwachte nieuws van haar plotselinge
overlijden hard aan. Maj Sigurdsson werd slechts 68 jaar en kwam door een tragisch verkeersongeluk
om het leven.

