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De AGL bestaat 30 jaar!
Op 2 maart aanstaande is het dertig jaar geleden dat de regeringsleiders van vijf staten, te
weten Seppië, Vixatië, Karstonia, Yamba en Palmyra in de Yambaanse hoofdstad Araléthe
bijeenkwamen op wat de eerste conferentie van de AGL zou worden.
Het was een historische gebeurtenis,
en hoewel de geschiedenis van de
AGL later meer gekenmerkt zou
worden door een groot aantal
lidstaten die een tijdje lid waren en
daarna inactief werden, uit de Liga
stapten of er zelfs uitgezet werden,
kan achteraf ook geconstateerd
worden dat de AGL in veel
opzichten een succes is geworden.
Van de vijf oprichtende lidstaten zijn
er weliswaar nog maar twee (Seppië
en Karstonia) over, maar uiteindelijk
is de Liga uitgegroeid tot een
organisatie van twaalf landen die
soms veel van elkaar verschillen
maar ook veel met elkaar gemeen
hebben. Maar na dertig jaar kan
wellicht ook vastgesteld worden dat
de lucht er een beetje uit is. De AGL
is immers geheel en al afhankelijk
van de lidstaten en in hoeverre deze
actief zijn. Een aantal lidstaten is al
jarenlang niet of weinig actief, maar
Links: Het verslag in de Heraut van
Yamba over de eerste conferentie van de
AGL in Araléthe op 2 maart 1986.

ook kan vastgesteld worden dat andere, vaak nieuwe lidstaten dat juist wel zijn. Binnenkort zal de 56e
conferentie gehouden worden en daar zal men ongetwijfeld even stilstaan bij het feit dat de AGL
ondanks alle perikelen in de afgelopen jaren toch al dertig jaar bestaat en daarmee het oudste
geofictieve samenwerkingsverband is. Daar zouden de lidstaten voorzichtig mee om moeten gaan.

Bevolking van Karstonia neemt snel toe.
Op 1 januari van dit jaar had Karstonia 3.134.459 inwoners, vergeleken met 3.060.995 op 1
januari 2015, een toename van ruim 73.000 mensen binnen een jaar. Nog nooit eerder groeide
de bevolking van ons land zo krachtig als in 2015.
Zelfs in de jaren negentig en in de jaren vlak na de tweede wereldoorlog, toen ons land net als nu grote
aantallen vluchtelingen opnam, was de bevolkingsgroei niet zo groot als nu. De uitzonderlijke
toename van de Karstoniaanse bevolking heeft alles te maken met de grote stroom van vluchtelingen
naar Europa en ons land (zie de artikelen hierover in Tidning 90 en 94) en ook in 2016 verwacht men
dat ons land tussen de vijftig- en honderdduizend vluchtelingen op zal nemen. Daarentegen is de
natuurlijke aanwas al sinds de jaren vijftig zeer laag, hoewel het geboortencijfer de laatste jaren iets
omhoog gegaan is, maar van het groeipercentage van 2,4 % (!) in 2015 was de natuurlijke aanwas
slechts 0,1 % en immigratie 2,3 % .
In 1950 had Karstonia ruim twee miljoen inwoners, een verdubbeling van het bevolkingsaantal sinds
1900, maar daarna stagneerde de groei. Veel Karstonianen emigreerden naar andere landen en ook het
geboortecijfer ging sterk omlaag. In de jaren tachtig kwam hier verandering in en werd de immigratie
groter dan de emigratie en de jaarlijkse bevolkingsgroei nam toe. In 1992 had Karstonia twee en een
half miljoen inwoners en de drie miljoen werd al in 2012 gehaald, en zoals het er nu naar uitziet groeit
dit aantal naar vier miljoen rond 2025. De snelle bevolkingstoename wordt door lang niet iedereen als
positief opgevat. Hoewel de huizenbouw iets toegenomen is lijkt dit lang niet voldoende te zijn voor
alle nieuwe inwoners en er heerst, vooral in de grote steden, een enorme woningnood. Daarentegen
zijn veel kleinere gemeenten op het platteland, die vaak al decennia lang met een krimpende bevolking
te maken hebben, blij met de nieuwe inwoners. ► http://www.geopoeia.net/wiki/Statistieken_Karstonia

Fyn Brändåsen wint prijs voor beste film op filmfestival van Orested.
Op het jaarlijkse filmfestival van Orested dat deze maand gehouden werd, waren dit jaar opvallend
veel nieuwe Karstoniaanse films te zien. Ruim acht langere speelfilms en een tiental kortere films uit
ons land waren op het festival te zien en kenners spraken van de wedergeboorte van de Karstoniaanse
filmkunst en prezen met name de nieuwste film "Buitenechtelijke scenes " van regisseur Fyn
Brändåsen. Deze film trok een groot aantal bezoekers en is inmiddels ook in veel bioscopen te zien.
De film won niet alleen de prijs voor de beste film, ook hoofdrolspeelster Marie Sörens Hogarth kreeg
een prijs voor haar prestaties in de categorie beste hoofdrol. Brändåsen maakte al eerder tal van
bekroonde films, zoals "Het glazen huis" uit 2010 en "Soldaten van de rotseilanden" uit 1993 (alle
titels zijn de Nederlandse vertalingen) en bewees met zijn nieuwste film opnieuw dat hij nog steeds
een van de meest vooraanstaande filmregisseurs van ons land is. Maar ook de film "De laatste maaltijd
van Annabel F." van regisseur Reza Niavarani kreeg veel belangstelling en won de prijs voor de beste
debuutfilm. Niavarani maakte al eerder enkele korte dokumentaires, maar dit is zijn eerste speelfilm en
hij wordt gezien als een van de nieuwe talenten binnen de Karstoniaanse film. Ook de film "Een
onsmakelijke geschiedenis" van regisseur Edda Hedvén kreeg goede recensies maar viel helaas net
buiten de prijzen. Daarentegen won de Kronenburgse film "Het Godsoordeel" (Ned. vertaling) van
regisseur Eize Weersma de eerste prijs in de categorie beste buitenlandse film. Deze film, over het
politieke leven op de Kronenburgse Maagdeneilanden, wekte veel verontwaardiging bij de inwoners
van de Maagdeneilanden en velen boycotten de film toen deze vertoond werd in Frederiksbaai in het
kader van de culturele hoofdstad van de AGL 2015.

