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Verkiezingen na regeringscrisis om NAVO-lidmaatschap.
De uitspraken van minister-president Dahlström over een Karstoniaans NAVOlidmaatschap hebben onverwacht tot het uiteenvallen van de coalitieregering geleid na
onenigheden tussen de beide partijen over ´s lands neutraliteitspolitiek. De Rijksdag
aanvaardt het aftreden van de regering Dahlström en heeft tussentijdse verkiezingen
uitgeschreven.
Na de opmerkelijke aankondiging afgelopen maand van premier Dahlström dat Karstonia nog voor
2012 zijn neutraliteitspolitiek in moest ruilen voor een NAVO-lidmaatschap brak in politiek
Marckfontänn min of meer de pleuris uit. Het opgeven van de zo lang gekoesterde neutraliteitspolitiek
viel na nu is gebleken, definitief niet in goede aarde bij een meerderheid in de Rijksdag en leidde tot
hevige protesten, niet alleen van de oppositie maar zelfs ook van verscheidene rijksdagleden van de
beide regeringspartijen conservatieven en christendemokraten. De kleine regionale partijen, zoals de
Ålandpartij en de Galonische conservatieve partij, welke Dahlströms regering steunden, waren
achteraf evenmin gelukkig met het idee van het opgeven van de neutraliteit. De uitspraak van
Dahlström kan dus niet anders gezien worden dan een enorme politieke blunder die hem nu
ongetwijfeld de macht gaat kosten, aangezien de conservatieven niet op eigen kracht een regering
kunnen vormen. Volgens politieke ingewijden is het onbegrijpelijk dat Dahlström van te voren niet
inzag met hoeveel tegenstand hij te maken zou krijgen voor een NAVO-lidmaatschap. Blijkbaar
hebben de coalitiepartners niet al te veel kontakt met elkaar gehad gedurende de zes jaar dat zij samen
geregeerd hebben, zo luidt het algemene kommentaar. Ook in militaire kringen heerst niet onverwacht
de nodige verbijstering over de snelle wending in deze zaak en in het dagblad Estilkärna Posten
(soc.dem.) grapte een commentator dat het leger nu wel zeker een staastgreep moest plegen om
Karstonia alsnog lid van de NAVO te laten worden. Zo ernstig is de kwestie ook weer niet, maar men
vraagt zich op het ministerie van Defensie toch af hoe serieus de Karstoniaanse politici de
verdediging van het land en het aanzien van Karstonia in de regio eigenlijk nemen.
Niettemin had de regering Dahlström de hele kwestie kunnen overleven als de samenwerking tussen
de coalitiepartijen maar wat beter was geweest. Het is evenwel een feit dat binnen de
christendemokraten al lange tijd grote ontevredenheid heerste over de koers van de huidige regering
wat betreft een groot aantal voor hen gevoelige zaken, zoals immigratie, abortus en het huwelijk
voor homosexuelen en nu dus ook de neutraliteitspolitiek. De samenwerking tussen de beide
coalitiepartners verliep sinds de vorming van het tweede kabinet Dahlström in 2007 dan ook erg stroef
en de voorzitter van de christendemokraten, tevens minister van Binnenlandse Zaken, Sven Åberg had
het afgelopen jaar een heidens karwei aan het overtuigen van zijn christelijke partijgenoten. Maar dit
mocht blijkbaar niet baten, want op een extra partijcongres dat de christendemokratische partij de
afgelopen maand hield, werd Åberg onverwacht afgezet als partijleider en vervangen door de 48-jarige
Janne Augustson. Augustson staat bekend als een tegenstander van abortus en het huwelijk voor
homosexuelen en heeft ook zijn partijgenoten opgeroepen om tegen een NAVO-lidmaatschap te
stemmen. Met zo weinig steun van zijn coalitiepartner bleef er voor minister-president Dahlström
uiteindelijk weinig anders over dan om het ontslag van zijn regering aan te bieden, hetwelk de
Rijksdag accepteerde. Gezien de onduidelijke politieke verhoudingen waarbij geen van de partijen een
meerderheid kan of wil vormen, heeft de Rijksdag eveneens besloten om - ongebruikelijk voor
Karstonia - nieuwe tussentijdse verkiezingen uit te schrijven, welke op 12 oktober plaats zullen
vinden.

Hoe nu verder met het Verbond van Fictieve Staten?
De toelating van de eilandstaat Île de Romanhe als geassocieerd lid van de AGL afgelopen week heeft
geleid tot een merkwaardige situatie voor het Verbond van Fictieve Staten, waarvan zowel Karstonia
als Île de Romanhe lid zijn. Dit verbond werd in 2006 opgericht als culturele en politieke organisatie
met als doel om het contact tussen die staten te bevorderen die niet lid van een andere organisatie
waren. Zowel Karstonia als Île de Romanhe waren overigens lid van andere overkoepelende politieke
organisaties, respectievelijk de Europese Unie en de Afrikaanse Unie, en zelfs was Karstonia vanaf de
oprichting in 1986 tot 2004 lid van de AGL, maar trad in dat jaar uit de AGL na lange tijd veel kritiek
op het functioneren van deze organisatie te hebben gehad, kritiek waar de andere lidstaten zich
schijnbaar niet al te druk over maakten en wat de voornaamste reden was dat het land de AGL verliet.
Met het Verbond van Fictieve Staten zou dit anders worden dacht men te Marckfontänn, maar bij de
oprichting hiervan werden slechts twee landen lid en zo is het gebleven. Tussen de beide landen vond
weliswaar regelmatig culturele uitwisseling plaats, maar politiek lag het eigenzinnige Île de Romanhe
te ver weg en was het land te klein om samen met Karstonia enig gewicht aan het Verbond te kunnen
geven. Nu Île de Romanhe blijkbaar de voorkeur geeft aan de AGL kan men zich afvragen hoe de
toekomst voor het Verbond er uitziet. Achteraf verwijten nu veel Karstoniaanse politici de aftredende
minister-president Dahlström voor het referendum dat in 2003 gehouden werd over het Karstoniaanse
lidmaatschap van de AGL, en waarbij de publieke opinie opgezweept werd met populistische praat
over alles wat er mis was en werd het referendum bovendien met de kleinste mogelijke meerderheid
gewonnen. Tegelijkertijd respecteert men de uitslag van deze volksstemming en kan deze niet
ongedaan gemaakt worden anders dan door opnieuw een referendum te houden. Zowel de
conservatieven als de christendemokraten zijn hiertegen, maar binnen de sociaaldemokratische partij
zijn de meningen verdeeld. Partijleider Tõnu Järve liet doorschemeren dat hij destijds de uittrede
van Karstonia uit de AGL betreurde, maar dat alles nu afhangt van de uitslag van de komende
verkiezingen. Als de sociaaldemokraten opnieuw verliezen is het vrijwel zeker dat Järve aftreedt als
partijvoorzitter en als zij de verkiezingen winnen is het houden van een nieuw referendum over de
AGL niet het eerste waaraan gedacht wordt. Maar onmogelijk is het niet en veel hangt af van de
toekomst van het Verbond van Fictieve Staten. De Karstoniaanse minister van Buitenlandse Zaken
Maria Wassiljevska reist binnekort naar Port de Boiguehenneuc om de kwestie te bespreken.

