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Karstoniaanse regering positief over wijziging in verdragen van Jarjana en Araléthe.
De voorgestelde wijzigingen in zowel het oprichtingsverdrag van de AGL (Araléthe) als het
mensenrechtenverdrag (Jarjana) zijn door de regering van ons land buitengewoon goed
ontvangen en men verwacht dat de beide wijzigingen op de komende conferentie zonder meer
aangenomen zullen worden. Met name de wijziging van de bepaling over het toepassen van
de doodstraf wordt als een belangrijke mijlpaal in de geschiedenis van de AGL gezien.
Niettemin heeft ons land ook enige kritiek op het voorstel van de comissie, want de verplichting tot het
ondertekenen van het verdrag van Jarjana is niet in het verdrag van Araléthe opgenomen. Hoewel een
van de wijzigingen in het verdrag van Araléthe een toevoeging bevat die de lidstaten verplicht om te
streven naar het bevorderen van de fundamentele rechten en vrijheden van de burgers der lidstaten
(art.4 lid 3) is dit niet hetzelfde als het verdrag van Jarjana en blijft het voor lidstaten in principe nog
steeds mogelijk om de doodstraf op te leggen. "Betreurenswaardig," aldus minister Hannes Bjurholm
van Buitenlandse Zaken, "maar wij kunnen niet anders dan ons aansluiten bij het standpunt dat ook al
eerder door de Kronenburgse regering werd geuit, namelijk dat het een onwenselijke situatie is maar
dat de lidstaten die niet voor de waarden staan zoals die in het verdrag van Jarjana omschreven worden
mogelijk door middel van lobbyen en andere druk beinvloed kunnen worden. Dit is niet onmogelijk,
want bijvoorbeeld Île de Romanhe schafte in 2013 de doodstraf af en inmiddels heeft het land ook het
verdrag van Jarjana ondertekend. Maar liever zagen wij dat de ondertekening van Jarjana voor alle
lidstaten verplicht werd gesteld"
Veel van de overige wijzigingen in met name het verdrag van Araléthe zijn feitelijk aanpassingen aan
de nieuwe situatie waarin de AGL zich na dertig jaar bevindt. De huidige AGL is niet hetzelfde als de
AGL uit de jaren tachtig of negentig en het is dus niet onlogisch dat (verouderde) verwijzingen (naar
bijvoorbeeld de ruimtevaart) geschrapt worden. De aanpassing van artikel 21 over de toelating van
geassocieerde lidstaten als volwaardig lid kan eveneens op de goedkeuring van Marckfontänn rekenen.
"Het voorstel om het geassocieerde lidmaatschap na een jaar automatisch om te zetten in een
volwaardig lidmaatschap, mits er daartoe geen bezwaren zijn van de huidige lidstaten is natuurlijk
uiterst redelijk, zeker gezien het feit dat het vanwege bepaalde omstandigheden niet langer
vanzelfsprekend lijkt te zijn dat de conferentie van de AGL twee maal per jaar gehouden wordt. Mede
gezien dit laatste, heeft de Karstoniaanse regering dan ook het voorstel op tafel gelegd om de
conferentie voortaan nog maar één maal per jaar te houden," aldus minister Hannes Bjurholm van
Buitenlandse Zaken, die bovendien graag zou zien dat er voor de komende jaren een schema wordt
opgesteld waarin van te voren al vastgelegd wordt waar en wanneer de volgende conferentie gehouden
zal worden.
De toelating van de kanaaleilanden als volwaardig lid zal dit maal nog volgens de oude regels
verlopen, maar volgens de Karstoniaanse regering lijdt het geen twijfel dat dit land een uiterst
geschikte kandidaat is voor het volwaardig lidmaatschap van de AGL. De verwachting is dan ook dat

de officiële toelating dan ook niet meer dan een formaliteit op de conferentie zal zijn en in
Marckfontänn verwelkomt men het Markiezaat als nieuw lid van de AGL. Na het staatsbezoek dat de
Markies van Hearst vorig jaar aan ons land bracht zijn de betrekkingen tussen Karstonia en de
kanaaleilanden buitengewoon goed en ook de economische kontakten zijn sterk toegenomen en
minister Bjurholm zal waarschijnlijk nog voor het begin van de zomer een bezoek aan zijn collega in
Port Meryton brengen voor besprekingen over het verdiepen van de samenwerking tussen de beide
landen.

Astrid Jörns kandidaat voor EnerGeo.
De regering van ons land zal op de komende AGL-conferentie het voorstel
doen om Astrid Jörns (foto links) te benoemen als de nieuwe directrice van
Energeo. De ambtsperiode van de huidige directrice, mevrouw Glória san
Martín Iglesias, loopt in juli af en in Marckfontänn meent men dat Astrid
Jörns een uitstekende kandidaat is. Mevrouw Jörns is econoom, 52 jaar oud en
de dochter van de voormalige politicus en minister-president Poul Jörns.
Sinds 2006 is zij werkzaam op het ministerie van Economische Zaken, eerst
als generaal-directeur van de afdeling investeringen en later van de afdeling
buitenland. Voor die tijd werkte zij van 1994 tot 2006 bij de
verzekeringsmaatschappij Eskar MA (vanaf 2002 als lid van bestuur) en ook
zat zij vele jaren in het bestuur van enkele grotere Karstoniaanse bedrijven en
heeft dus veel bestuurservaring, aldus de regering. Haar ervaringen met de energiesector zijn evenwel
beperkter, hoewel zij in de jaren negentig via Eskar MA betrokken was bij het financiële gedeelte van
de ontmanteling van de kerncentrale van Gammleborg en later via het ministerie, bij het opzetten van
een investeringsplan voor "groene energie". Zelf is zij van mening dat het belangrijkste is dat zij na
ongeveer twintig jaar ruimschoots bewezen heeft dat zij een kundig bestuurster is en dat het voor een
internationale organisatie als EnerGeo belangrijk is om de meest capabele bestuurders binnen te halen
en dat zij zich daarom graag beschikbaar wil stellen.
Daarentegen zal de huidige (Karstoniaanse) secretaris-generaal van de AGL, mevrouw Heidi
Ankerskjöld zich niet voor een tweede termijn beschikbaar stellen. De officiële reden daarvoor is dat
Heidi Ankerskjöld dit jaar 70 wordt en met pensioen wil gaan, maar volgens bronnen binnen de
Karstoniaanse regering zijn er ook andere redenen dat mevrouw Ankerskjöld niet voor een tweede
termijn benoemd zou moeten worden. Zo zou zij vorig jaar enkele malen tamelijk ondiplomatieke
uitspraken gedaan hebben over enkele lidstaten van de AGL, en hoewel velen het in principe eens
waren met de kritiek die mevrouw Ankerskjöld op sommige lidstaten had, zou de Karstoniaanse
regering volgens deze bronnen van mening zijn dat haar manier van uitdrukken wellicht niet geheel
passend was voor een secretaris-generaal van de AGL. Maar volgens minister Bjurholm van
Buitenlandse Zaken is er geen enkele sprake van enige druk op mevrouw Ankerskjöld om zich niet
herkiesbaar te stellen voor een tweede termijn en is het uitsluitend haar eigen keuze geweest. De
regering prijst juist de inzet van mevrouw Ankerskjöld en zegt dat zij veel goeds voor de AGL gedaan
heeft. Daarentegen zijn er thans twee nieuwe kandidaten voor de hoogste post in de AGL. Zowel de
voormalige Ilja Romaanse premier Guimarc Bonamy als de Voskische diplomaat Not Curschellas
worden gezien als goede opvolgers van mevrouw Ankerskjöld.

