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De officiële vlag 
van Liberland, 
geplant door 
Jedlicka en zijn 
‘landgenoten’ 

Straks voor de hoogste bieder? 

den: de regering biedt het staats-
burgerschap aan tegen een vaste 
prijs of aan de hoogste bieder. 

Australië kan het geld goed ge-
bruiken. Afzwakkende groei in 
China betekent minder vraag naar 
grondstoffen en dus minder over-
heidsinkomsten. Minister van Fi-
nanciën Joe Hockey verwacht dat 
het begrotingstekort de komende 
vier jaar zal oplopen tot omgere-
kend ruim 33 miljard euro.

Australië neemt nu jaarlijks 
190.000 immigranten op. De meer-
derheid krijgt een vergunning op 
basis van opleiding en werkerva-
ring. Na vijf jaar komen ze in aan-
merking voor naturalisatie. 

De verkoop van de Australi-
sche nationaliteit lijkt misschien 
vergezocht, maar werd in 2011 al 

eens geopperd door Nobelprijs-
winnaar Gary Becker. De Ameri-
kaanse econoom denkt dit vooral 
mensen aantrekt die bereid zijn 
hun handen uit de mouwen te ste-
ken. De opbrengst zou kunnen 
worden gebruikt om het gat in de 
begroting te dichten en zo belas-
tingverhogingen te voorkomen. 

De conservatief-liberale rege-
ring van premier Tony Abbott 
heeft wel oren naar het idee, maar 
migrantenorganisaties zijn be-
zorgd. Zij vrezen dat het beprij-
zingssysteem ten koste gaat van 
minder kapitaalkrachtige land-
verhuizers. De adviesraad stelt in 
een reactie voor om leningen aan 
te bieden die pas hoeven worden 
terugbetaald als het inkomen het 
toelaat. 

Goed nieuws voor wie altijd al 
naar Australië wilde emigre-
ren, maar niet over de juiste 

papieren beschikt. Als het aan de 
Productivity Commission ligt, kun 
je straks al staatsburger worden 
vanaf zo’n 35.000 euro. De ver-
koop van de Australische natio-
naliteit kan de overheid miljarden 
opleveren, denkt de adviesraad. 
De raad schetst twee mogelijkhe-
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AUSTRALIË / Regering hoopt begrotingsgat te 
dichten door staatsburgerschap te verkopen.

Paspoort te koop

LIbeRLAnd / In april is in Europa een nieuw land uitgeroepen. Nie-
mand neemt het serieus, maar de ‘president’ blijft vol goede moed.

in het hart van Europa, op een 
oppervlakte van slechts 7 vier-
kante kilometer met daarop wel-

geteld één hutje, is afgelopen 13 
april een nieuw land uitgeroepen: 
de Vrije Republiek Liberland. Wie 
in Liberland wil wonen, kan solli-
citeren naar het staatsburger-
schap. Al zo’n driehonderddui-
zend mensen hebben dat inmid-
dels gedaan.

De drijvende kracht achter de 
staat, tevens de ‘president’ van Li-
berland, is de Tsjechische politi-
cus Vit Jedlicka (31). Frustraties 
over de politieke omstandigheden 
in Tsjechië zetten hem ertoe aan 
zijn eigen land te stichten. ‘We be-
sloten met niets te beginnen en te 
laten zien hoe weinig er nodig is 
om een maatschappij te laten wer-
ken,’ zei Jedlicka in april tegen de 
Britse krant The Guardian. De be-
volking hoeft bijna geen belasting 
te betalen, alleen voor specifieke 
projecten wordt een bijdrage ge-
vraagd. Het officiële motto is dan 
ook ‘leven en laten leven’.

Op de kaart ontdekte Jedlicka 
een gebied tussen Servië en Kroa-
tië dat volgens hem van geen van 
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beide landen is. De twee buurlan-
den kunnen het al jaren niet eens 
worden over het verloop van de 
landsgrens. Verschillende stukjes 
land worden door beide naties op-
geëist, zo ook de bewuste 7 vier-
kante kilometer, volgens Jedlicka 
vanwege deze onduidelijke status 
een niemandsland. Hier plantte 
de politicus de vlag van Liber-
land.

Kan dat zomaar, een eigen 

staat stichten in een zogenaamd 
niemandsland? ‘In theorie wel,’ 
zegt Cedric Ryngaert (36), hoogle-
raar internationaal recht aan de 
Universiteit Utrecht. ‘Ervan uit-
gaande dat Liberland over een 
aantal officiële kenmerken van 
een staat beschikt, zoals een be-
volking en een grondgebied.’

Maar in de praktijk is het niet 
zo simpel. Dit werd duidelijk op 
zaterdag 9 mei toen de Kroatische 

buiten de gebaande paden

politie Jedlicka en zijn medestan-
ders oppakte tijdens een poging 
om ‘hun’ Liberland vanuit Kroatië 
binnen te komen. Ook Servië 
schijnt zijn grenzen naar Liber-
land te hebben gesloten. Jedlicka 
werd bij zijn arrestatie beschul-
digd van het betreden van ‘verbo-
den gebied’. De volgende dag 
werd hij weer vrijgelaten. Voorlo-
pig wil Jedlicka, ondanks deze te-
genslag, door met de verwezenlij-
king van Liberland.

Als Servië en Kroatië blijven te-
genwerken en niemand Liberland 
erkent, staat ‘president’ Jedlicka 
machteloos. ‘Het is de vraag of het 
land een effectieve, dat wil zeggen 
een gezaghebbende, regering 
heeft. Zonder zo’n regering is het 
niet mogelijk om internationale 
betrekkingen aan te gaan,’ zegt 
Ryngaert. ‘Bovendien kan een 
land pas effectief worden wan-
neer het door andere landen wordt 
erkend, en dit zal niet snel gebeu-
ren. Het landje moet op internati-
onaal vlak iets te bieden heb-
ben.’

Burgers en regering van Liber-
land zullen dus eerst betere rela-
ties met de buurlanden moeten 
aanknopen.


