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Herziening diplomatieke betrekkingen AGL- en FICT-landen voltooid per 1 december

Benoeming van Luvidz Kēnizis tot consul komt als verrassing

DIVIS (16 NOVEMBER) – Op 1 december moeten de diplomatieke betrekkingen van ons land met de
lidstaten van de AGL en het FICT voltooid zijn met de aanstelling van consuls in Île de Romanhe, Insulantis,
Issel, Joetirama, de Mii-Eilanden, Palana en Tarmorië. Dat heeft het ministerie van buitenlandse zaken laten
weten. Dankzij het feit dat Voskië afgelopen zomer toetrad tot het FICT en geassocieerd lid werd van de
AGL, zijn de relaties met een flink aantal landen geïntensiveerd. Met de overige lidstaten van deze
organisaties werden de betrekkingen al eerder geregeld.
Vanaf 1 december is Luvidz Kēnizis de Voskische consul in Issel. Dat land
valt nu nog onder de ambassade in Noorwegen, maar zou geüpgraded
kunnen worden tot zelfstandige ambassade als Voskië volwaardig lid van de
AGL is. Hetzelfde geldt voor het huidige consulaat in Karstonia, waar op 1
september Maģia Patravius al benoemd werd tot consul; voor Karstonia is
de Zweedse ambassade momenteel geaccrediteerd. Île de Romanhe en
Insulantis vallen beide onder de ambassade in Antananarivo, Madagaskar;
in die landen zullen Uskars Bōc respectievelijk Giusep Marticell vanaf 1
december als consul aan het werk gaan. Luçia Sçelba wordt vanaf die datum
consul op de Mii-Eilanden en Ţendresa Beluşi ten slotte zal de Voskische
Luvidz Kēnizis wordt de nieuwe consul in Issel
zaken in het nieuw te openen consulaat in Jolka, Palana, waarnemen.
Voskië zal ook consulaten openen in de FICT-lidstaten Joetirama en Tarmorië. Voor het Noord-Afrikaanse land
Tarmorië betekent dit dat de huidige ambassade zal worden gesloten. De betrekkingen tussen Voskië en Tarmorië zijn
ernstig verslechterd sinds het land eerder dit jaar te maken kreeg met een militair regime dat zich als enige onthield van
stemming over de toetreding van Voskië tot FICT. Voskië herbergt daarnaast de Tarmoriaanse oud-premier Charlotte
Muznigor, die al enkele weken tracht steun te vinden voor een internationale veroordeling van het regime in haar land
wegens ondemocratische handelingen. De Voskische regering heeft hieromtrent echter nog geen officieel standpunt
willen innemen. Muznigor krijgt echter steun van de sociaaldemocratische oud-premier Ģiōģius Krugvavs, die recent
aankondigde via de Socialistische Internationale een oproep te zullen doen om de situatie in Tarmorië in nationale
parlementen bespreekbaar te krijgen.
De benoeming van Luvidz Kēnizis tot consul in Issel komt voor velen als een verrassing. De fysicus Kēnizis staat
bekend als een vertrouweling van premier Başkim Arhali en is een prominent lid van de partij Protàşvētij Dēmukracieş.
Wanneer Arhali eind volgend jaar een gooi zou doen naar het presidentschap, zou Kēnizis goede kans hebben gemaakt
om hem op te volgen als minister-president. Kēnizis’ aanstelling als consul kan volgens velen dan ook niet anders
geïnterpreteerd worden als dat hij politiek uit de weg is geruimd. Hij weigerde zelf enig licht te werpen op de situatie.

Onduidelijkheid over “Massaprotest”

Kirkē Bastuģiūz wint Gouden Telescoop

Divis (7 november) – Een staking van overheidspersoneel die
gisteren had moeten plaatsvinden, bleek zo slecht
georganiseerd te zijn dat veel ambtenaren niet wisten dat de
staking ook voor hen gold en gewoon gingen werken. De twee
grootste vakbonden van Voskië hadden een staking en een
massademonstratie aangekondigd vanwege regeringsplannen
om salarisverhogingen voorlopig uit te stellen en in sommige
gevallen zelfs te verlagen, in het kader van maatregelen om het
door de financiële crisis groeiende begrotingstekort het hoofd
te bieden. Slechts 14% van het overheidspersoneel beantwoordde aan de stakingsoproep en het eraan gerelateerde
“massaprotest” vulde nog niet de helft van het plein bij de
regeringsgebouwen. Een woordvoerder van de socialistische
vakbond bekende ietwat teleurgesteld te zijn en kondigde
verdere acties aan. Enkele parlementariërs riepen op om de
bevoegdheden van de vakbonden te beperken als ze deze zo
slecht blijven gebruiken.

Divis (10 november) – De Voskische schrijfster Kirkē
Bastuģiūz (39) heeft vandaag de prestigieuze Gouden
Telescoop gewonnen voor haar boek “Ūz Dēnoş” (‘Volgens
Iemand’). Ze werd al weken getipt als de waarschijnlijkste
kandidaat om de prijs te winnen. Critici prezen het werk om de
manier waarop het de lezer tot tranen roert met slechts de haar
bekende eenvoudige en structureel transparante manier van
schrijven.
“Ūz Dēnoş” handelt over een jonge vrouw die de man van haar
dromen vindt, maar verleid wordt de geruchten en roddels te
geloven die de mensen in haar omgeving over hem vertellen.
Ze wendt zich hierop van hem af en begint een onderzoek om
de waarheid achter de verhalen te ontdekken.
De Gouden Telescoop wordt sinds 1967 onregelmatig
uitgereikt voor literaire werken die worden beschouwd als
kwalitatief uitmuntend.

