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Nieuwe regering wil EU-lidmaatschap voorbereiden • MV beëindigt alliantie met PA

BuZa-minister: “Lidmaatschap AGL geen vanzelfsprekendheid”

DIVIS (29 APRIL) – De nieuwe regering onder leiding van minister-president Luçia Apavia is daags nadat
zij op 15 april door het parlement werd aanvaard, voortvarend te werk gegaan om de economische situatie
in het land te verbeteren. In de komende maanden zal onder meer getracht worden de overheidsuitgaven
drastisch terug te dringen en meer buitenlandse investeerders aan te trekken. Ook wil de regering de
internationale samenwerking op punten herzien. De vier coalitiepartijen lijken intussen alle banden met het
verleden te willen breken; zo beëindigde de MV op 23 april de alliantie met de PA.
In een uitgelekt intern evaluatierapport
van het ministerie van buitenlandse zaken
wordt algehele teleurstelling tot uitdrukking gebracht omtrent het vorig jaar
verkregen lidmaatschap van de internationale organisatie FICT en het geassocieerde lidmaatschap van de AGL. Beide
organisaties worden omschreven als traag
en log en het is nog allerminst zeker dat
Voskië er meer aan zal hebben dan
oppervlakkige culturele uitwisselingen.
Minister van buitenlandse zaken Luvidz
Ūrtiazes (V-ĢP) antwoordde desgevraagd
dat er binnen zijn departement de opvatting bestaat dat de AGL een procedurele
chaos is en daarom slecht functioneert, en
dat FICT een verzameling van met name
arme landen is, die het afgelopen jaar in
gijzeling is gehouden door de interne
perikelen van één lidstaat: het NoordAfrikaanse land Tarmorië. De minister
gaf toe dat de crisis in dat land opgelost
lijkt te worden, waardoor FICT weer zou
Het koninkrijk Welfië (The kingdom of Guelphia)
kunnen toekomen aan de zaken waarvoor
het is opgericht. Ook de lidmaatschapsaanvraag van het rijkere Oceanische koninkrijk Welfië lijkt een teken te zijn dat
FICT opkrabbelt na de crisis die in 2012 leidde tot het verlies van vier lidstaten. Hoewel de regering het rapport nog niet
in beleid heeft omgezet, zei de minister dat het geen vanzelfsprekendheid is dat het lidmaatschap van FICT wordt
voortgezet, noch dat het geassocieerde lidmaatschap van de AGL in een volwaardig lidmaatschap wordt omgezet. Dat
laatste is tamelijk makkelijk, omdat Voskië weinig handelingen hoeft te verrichten om geen lid van de AGL te worden.
De regering, een coalitie van V-ĢP (Liberaal-Democraten), MV (Centrum-Liberalen), MS (het Monarchistisch Verbond)
en IP’02 (de conservatieve Irtiazistische Partij), is daarentegen van plan het vuur op te stoken onder de voorbereidingen
voor de aanvraag van het lidmaatschap van de Europese Unie. Ūrtiazes: “Lid worden van de Europese Unie is een
logische stap, waar al teveel jaren mee getalmd wordt. Voskië is zo’n beetje het laatste land in Zuid-Europa dat nog niet
op de één of andere manier in het toetredingsproces betrokken is; onderhandelingen over de associatieovereenkomst met
de EU zijn zelfs nog niet van start gegaan!” Het is de bedoeling van de regering om deze onderhandelingen nog voor de
parlementsverkiezingen van volgend jaar te laten beginnen. Het formeel aanvragen van het lidmaatschap van de EU zal
aan de volgende regering worden overgelaten.
De regeringspartijen trachten intussen de banden met de vorige regering te verbreken en een gezamenlijk imago op te
bouwen als hechte coalitie. In het kader daarvan verbrak de MV vorige week onverwacht de alliantie met de boerenpartij
PA. De alliantie werd vier jaar geleden gesloten na de invoering van een kiesdrempel van 3%, waarna de PA te klein
bleek om op eigen gelegenheid het parlement te betreden. Met hulp van de alliantie met de MV slaagde de partij er wel
in, en was vervolgens tot 15 april de kleinste regeringspartij. De PA is nu geen lid meer van de regering, maar de MV
nog wel. De vrees dat de MV verantwoordelijkheden zou blijven hebben jegens een oppositiepartij en geruchten over
interne onenigheden binnen de PA deden de MV besluiten de alliantie te verbreken.

