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Oppositieleider Bazaģiuvs: “Wat moeten we met die organisaties?”

Minister Ūrtiazes: “AGL-Conferentie ‘niet per se teleurstellend’”
DIVIS (23 JANUARI) – Afgelopen weekend reisden minister-president Başkim Arhali en de vorige week pas
benoemde nieuwe minister van buitenlandse zaken Luvidz Ūrtiazes naar achtereenvolgens het ZuidoostAziatische koninkrijk Kaupelan en de Noordoost-Aziatische Volksrepubliek Palana teneinde daar twee
internationale topontmoetingen bij te wonen. Hoewel er op beide conferenties op papier wel dingen bereikt
werden, schort het vooral aan de praktische uitvoering ervan en velen zich af wat de ontmoetingen netto nu
precies hebben opgeleverd.
Na lang aarzelen, met name door interne conflicten in onze eigen regering,
werd er dan afgelopen zaterdag eindelijk een topontmoeting georganiseerd
tussen vertegenwoordigers van de lidstaten van het Forum voor Internationale Samenwerking en Handel (FICT) om de steeds erger wordende situatie
in het Noord-Afrikaanse land Tarmorië te bespreken, waar rebellen de
koningin en de kroonprins ontvoerd danwel in veiligheid gebracht hebben
(afhankelijk van de lezing van de strijdende partijen) en het land feitelijk in
burgeroorlog verzonken is. Het regime van generaal Daqem Aghruz laat
dagelijks tegenstanders arresteren en de berichten uit de gevangenissen zijn
niet bemoedigend.
De oppositie in het Voskische parlement had het liefst gezien dat Tarmorië
geschorst zou worden als lid, maar daartoe waren maar twee lidstaten op de
conferentie bereid, wat te weinig is volgens de regelgeving van FICT. Het
kwam wel tot een veroordeling van het geweld en van het gebrek aan
democratie dat door het Tarmorische regime tentoongespreid wordt, en een
voorstel van onze nieuwe minister van buitenlandse zaken Luvidz Ūrtiazes
om de Tarmoriërs te bewegen een onafhankelijke onderhandelaar te laten
proberen te bemiddelen in het conflict werd door de andere lidstaten overgenomen.
Gisteren kwam echter de reactie van het Tarmorische regime, dat het de
topontmoeting in Kaupelan interpreteert als een overtreding van het VerLuvidz Ūrtiazes, buza-minister van Voskië
drag van Ísðor, dat inmenging in elkaars binnenlandse aangelegenheden
verbiedt. Het regime maakte echter geen gewag van de bepalingen die stellen dat bemoeienis gerechtvaardigd is als het
gaat om het waarborgen van de vrede en veiligheid in de lidstaten. Oppositieleider Liōz Bazaģiuvs van de sociaal-democratische K-ĢP haastte zich meteen te verklaren dat Tarmorië geschorst had moeten worden en dat FICT daar zo snel
mogelijk alsnog toe moet besluiten. “Ik ben niet onder de indruk van de besluitvaardigheid van de twee internationale
organisaties waar de huidige regering zo mee wegloopt”, gaf Bazaģiuvs te kennen. “Er wordt een hoop geld verspild
onder het mom van internationale samenwerking, maar als het er op aankomt, gebeurt er niets. FICT nam een slappe
veroordeling aan en een voorstel waarvan iedereen had kunnen zien aankomen dat Tarmorië dat als wc-papier zou gaan
gebruiken; de Algemene Vergadering van FICT is niet opgewassen tegen de minachting van ondemocratische regimes.”
Gebakken lucht
Bazaģiuvs wilde ook geen woorden hebben voor het resultaat van de Conferentie van de AGL, die afgelopen zondag in
de Palaanse hoofdstad Jolka werd georganiseerd. Tijdens de vergadering werd een wijziging in het mensenrechtenverdrag van de AGL (het zogeheten Verdrag van Jarjana) aangenomen met een normale meerderheid van stemmen, terwijl
er enkele lidstaten (Chimor, Issel en Palana) vierkant tegen waren. “Wat zijn dat voor praktijken als verdragen weliswaar
aangenomen worden, terwijl je van tevoren weet dat ze nooit in werking zullen treden, omdat er tenminste één partij niet
van plan is het papier te ratificeren? Dat nieuwe Verdrag van Jarjana is daarmee vervallen tot een vod van nul en generlei
waarde”, zegt Bazaģiuvs. “De wijziging van het Verdrag van Aralethe (het oprichtingsverdrag van de AGL, red.) die
afgelopen zomer werd goedgekeurd, was al een schijnvertoning: een paniekreactie van westerse AGL-landen die het niet
kunnen verkroppen dat er in de afgelopen jaren lidstaten met totaal andere meningen zijn toegetreden, maar het op stel
en sprong AGL-wijd willen verbieden van de doodstraf door Kronenburg heeft geleid tot een overhaast en kortzichtig
voorstel, waar de honden nog geen brood van lusten. De regering moet zich af gaan vragen wat we als Voskië met dit
soort obscure organisaties moeten. Als de K-ĢP de regering weer eens mede kan vormen, zullen we proberen hier
onmiddellijk op te bezuinigen en ons in plaats daarvan op de Europese Unie te richten, wat veel zinniger zou zijn.”

Minister van buitenlandse zaken Ūrtiazes, die vorige week benoemd werd nadat zijn voorgangster Eveline Riedi-Capaul
na interne onenigheid in de regering het veld moest ruimen, heeft een positievere kijk op de zaken. “Het staat buiten kijf
dat FICT niet aan de kant kon blijven staan ten aanzien van de crisis in Tarmorië”, licht hij toe. “Het veroordelen van het
geweld en het gebrek aan democratie zoals de Algemene Vergadering dat zaterdag heeft gedaan, was naar mijn mening
de enige zinvolle uitkomst van deze vergadering. Wanneer we Tarmorië meteen hadden geschorst, zou dat een signaal
hebben gegeven dat FICT Tarmorië aan de kant zou hebben gezet toen het met dat land niet zo goed ging. Met name ons
voorstel om de strijdende partijen een bemiddelaar voor te stellen, moet geïnterpreteerd worden als de bereidheid van
FICT om Tarmorië te helpen zijn problemen op te lossen. Dat het Tarmorische regime dat gisteren volledig averechts
heeft opgevat, is natuurlijk buitengemeen treurig.”
Ook het resultaat van de AGL-Conferentie noemt Ūrtiazes “niet per se teleurstellend”. “Het was natuurlijk beter geweest
als er langer over de formulering van de wijziging van het Verdrag van Jarjana onderhandeld was door de lidstaten, om
zo tot een grotere overeenstemming en een breder draagvlak te komen, maar de wijziging is aangenomen en ligt er nu, in
afwachting van ratificatie door alle lidstaten. Voskië is op dit moment nog geassocieerd lid van de AGL, dus voorlopig
hoeft het parlement hier nog niets te ondertekenen, maar ik maak me sterk dat we te zijner tijd een positief signaal aan de
AGL kunnen afgeven door beide gewijzigde verdragen te ratificeren.”
De problemen die diverse politiek commentatoren vrezen met betrekking tot een patstelling in de AGL wanneer er ten
minste één lidstaat weigert één van beide verdragen te ratificeren, ziet Ūrtiazes niet zo. “U moet bedenken dat zo’n
organisatie en haar verdragen een proces zijn van samenwerkende lidstaten die op zoek zijn naar verbetering van die
samenwerking. Het zondag aangenomen wijzigingsvoorstel van het Verdrag van Jarjana heeft een aantal zaken op tafel
gelegd die anders misschien langer verborgen waren gebleven en op een veel onzaligere manier naar buiten gekomen
waren. Wanneer de nieuwe versies van de verdragen werkelijk problematisch blijken te zijn, moet er simpelweg opnieuw
over onderhandeld worden; zolang er niet geratificeerd wordt, gelden de oude versies nog en dat levert misschien her en
der wel wat teleurstelling op, maar geen problematische situaties.”
Voor Voskië, als geassocieerd lid tijdens de Conferentie nog geregeld een buitenbeentje, was de benoeming van de stad
Màjmal tot Culturele Hoofdstad van de AGL in 2014, een opsteker, hoewel de stad zware concurrentie te duchten had
van de Iljaromaanse plaats Anse du Grand Sable. De Palaanse delegatie gaf uiteindelijk de doorslag voor Màjmal.
Voskië is sinds 8 juli 2012 geassocieerd lid van de AGL; op de eerste AGL-Conferentie na die datum hoopt de regering
dit lidmaatschap om te kunnen zetten in een volwaardig lidmaatschap.

Màjmal Culturele Hoofdstad van de AGL
Màjmal (21 januari) – De stad Màjmal, qua grootte de zevende
stad van Voskië en sowieso de grootste stad van de regio
Gurdië, is door de 51ste AGL-Conferentie die gisteren in de
Palaanse hoofdstad Jolka werd gehouden, gekozen tot
Culturele Hoofdstad van de AGL voor het jaar 2014. Het won
de benoeming van de Iljaromaanse plaats Anse du Grand Sable
en de Palaanse stad Smirnovsk. Het feit dat Palana ook de
Culturele Hoofdstad van vorig jaar al organiseerde, gaf
Smirnovsk weinig kans om de titel in de wacht te slepen. De
Palaanse delegatie betoonde zich echter een goede verliezer en
gaf uiteindelijk de doorslag voor Màjmal, dat in eerste instantie
gelijk opging met Anse du Grand Sable.
Màjmal is zowel de hoofdstad van de regio Gurdië als van de
provincie West-Gurdië in het oostelijke deel van het land.
Historisch was Màjmal de hoofdstad van het hele eiland
waarop het ligt, inbegrepen de Voskische exclaves in het
westen en zuiden ervan. De stad ligt ten zuiden van het centrale
punt van West-Gurdië, op een hoogte tussen de rivieren de
Dyşe (ten noorden van de stad) en de Marðe (ten zuiden
ervan). In 2011 had Màjmal bijna 115.000 inwoners.
Màjmal heeft een gecombineerd byzantijns-ottomaans karakter
en maakte dan ook decennia lang deel uit van het Ottomaanse
Rijk. Het stadscentrum is vrij krap en daarom autoluw, met
hoge, gesloten huizen en hobbelige straten. In Màjmal is de
Amet Beg moskee te vinden, die het grootste religieuze
gebouw van heel Voskië is. Een andere attractie is de middeleeuwse burcht die boven de stad uittorent en jaarlijks
miljoenen bezoekers trekt. Het Gurdisch historisch museum is
in deze burcht gevestigd.

