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Parlement uit tevredenheid over huidig internationaal beleid regering

Voskië treedt toe tot FICT en wordt geassocieerd lid van AGL
DIVIS (10 JULI) – De leden van het 229 leden tellende Voskische parlement hebben in de laatste week voor
het zomerreces in het algemeen positief gereageerd op de toetreding van ons land tot de internationale
organisatie FICT en het verkrijgen van het geassocieerde lidmaatschap van de al even internationale
organisatie AGL. De meesten zien hierin een teken dat Voskië ook zonder de Europese Unie door het
buitenland gerespecteerd kan worden. Critici hebben bedenkingen bij de slagkracht van beide organisaties
en vragen zich af wat Voskië te winnen heeft bij toetreding tot deze landen.
De (geassocieerde) toetreding tot maar liefst twee organisaties in twee luttele weken domineerde het politieke debat in
Divis al sinds zaterdag, toen premier Başkim Arhali en minister Eveline Riedi-Capaul van buitenlandse zaken nog
onderweg waren naar Kronenburg en ons land dus nog geen deel uitmaakte van de AGL. Reageerde men vorige week
eerst nog wat flauwtjes op de toetreding tot FICT, nu lijkt de politiek ontwaakt te zijn en het potentieel van FICT en de
AGL in te zien. ‘Dat getreuzel van de Europese Unie om het begin van toetredingsonderhandelingen van Voskië maar
constant uit te stellen heeft velen van ons doen inslapen’, zegt Mivius Kutrācivs van de centrum-liberale partij MV, die
deel uitmaakt van de huidige regeringscoalitie. ‘We waren haast vergeten dat er meer is in de wereld.’ Minister Riedi van
buitenlandse zaken, lid van de boerenpartij PA, sprak daags na de toetreding van Voskië tot FICT al gelijkluidende
woorden: ‘We hopen dat dit lidmaatschap goed zal zijn voor zowel Voskië als FICT. Nu de ontwikkelingen inzake het
verkrijgen van een EU-lidmaatschap nog langzamer gaan dan anders, riskeert ons land om geïsoleerd te raken in deze
hoek van Europa. Als deel van FICT en de AGL kunnen we ons land wat ademruimte geven.’
Voor de Voskische vertegenwoordiging in FICT werden de laatste dagen al wat namen genoemd. FICT werkt met een
permanente vertegenwoordiging, de FICT-conferentie, die bestaat uit ambassadeurs van alle lidstaten, van wie er één bij
toerbeurt elke zes maanden Secretaris Generaal is. Het lijkt haast zeker dat voormalig ambassadeur in de Europese Unie
Sali Fraşyri de Voskische ambassadeur bij FICT gaat worden. In dat kader zal hij ook geaccrediteerd zijn voor het
koninkrijk Kaupelan, in de hoofdstad waarvan het FICT-hoofdkwartier gevestigd is, maar ook voor de – in Voskisch
perspectief nabijgelegen – landen Insulantis en Île de Romanhe, welk laatste tegelijk met Voskië toetrad tot FICT.
Hangende het geassocieerde lidmaatschap van de AGL vaardigt ons land nog geen nieuwe ambassadeurs af naar de
AGL-landen, maar laat de huidige consulaire vertegenwoordiging voorlopig bestaan. Zo blijft de ambassadeur in de V.S.
voorlopig geaccrediteerd voor Kronenburg, die van Brazilië voor Norland, die van Noorwegen voor Issel. In Lindavista
(Chimor) was al een Voskische hoofdvertegenwoordiging, in de persoon van ambassadrice Elene Milaţ, die ook voor
Ecuador en Peru verantwoordelijk is. Mede omdat Seppië een aantal belangrijke AGL-instellingen huisvest, wordt per 1
september a.s. naar dat land wel een ambassadeur gezonden: Āfrec Buştādizes. Twee landen waarmee Voskië nog
helemaal geen betrekkingen had, zijn de Mii-Eilanden en Palana; deze zullen zo spoedig mogelijk worden aangeknoopt.

Hotel overvallen in Korv
Korv (2 juli) – In de populaire badplaats Korv is
vanochtend een hotel overvallen. Het dure Palmadoria hotel was voor het eerst dit seizoen volledig volgeboekt en de dieven wisten de inhoud
van een redelijk gevulde hotelkluis buit te maken,
alsook persoonlijke eigendommen van enkele
gasten die getuige waren van de overval. Een
receptionist die weerstand bood, is in zijn been geschoten en enkele uren later, toen de dieven gevlucht waren, naar het plaatselijke ziekenhuis afgevoerd. In het meer stonden jetski’s klaar, waarmee
de dieven in noordelijke richting vertrokken. De
politie in Griekenland en Albanië zijn verwittigd,
maar volgens berichten zijn de jetski’s later aan de
oevers van de Voskische provincie Noord-Gurdië
gesignaleerd. De politie van Çerte heeft een klopjacht georganiseerd, maar tot nu toe zonder
resultaat.

