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Politie doet inval in ministerie • Başkim Arhali: “Partij staat ferm achter Pernādas”

Oud-minister Majyģiuz (financiën) gearresteerd wegens corruptie
DIVIS (11 JULI) – De politie heeft gisterochtend vroeg een inval gedaan in het ministerie van financiën en
een grote hoeveelheid archieven en documenten in beslag genomen. Ook zijn diverse personen aangehouden,
onder wie topambtenaren van het ministerie en de voormalige minister van financiën Pernādas Majyģiuz
(PD), die op het punt stond het vliegtuig naar Marokko te pakken. Minister Mirlinda Aldaşi-Ryli (MS) is
hals over kop van haar zomerreces teruggekomen. Volgens het hoofd van de landelijke politie gaat het om
een reeds maanden voorbereide actie.
Kort na de middag hield het hoofd van de landelijke politie, Rubertas Prāzic,
een persconferentie waarin hij de invallen toelichtte. Gedurende de afgelopen
maanden heeft de politie steeds meer bewijzen in handen gekregen dat een
klein clubje ambtenaren, onder vermoedelijke leiding van de minister zelf,
miljoenen krisis heeft weggezet op buitenlandse bankrekeningen. Wanneer de
rechter de zaak bewezen acht, kunnen de verdachten ettelijke jaren achter de
tralies verdwijnen.
Minister Aldaşi verklaarde geschokt te zijn door het nieuws, en ook door het
feit dat schijnbaar zo’n groot deel van de top van haar departement bij de
corruptiezaak betrokken lijkt te zijn. Hoewel de minister al tussen 2008 en
2010 minister van financiën was, in het derde kabinet van Başkim Arhali,
Pernādas Majyģiuz
maakt haar partij pas sinds dit voorjaar weer deel uit van de regeringscoalitie
met haar herbenoeming op dit departement tot gevolg. “De regering doet haar uiterste best om paal en perk te stellen aan
de corruptie in ons land”, verklaarde de minister, “maar zo’n groot geval in mijn eigen ministerie had ik nooit durven
vermoeden, hoewel ik dit, gezien de omvang, natuurlijk ook zonder het politieoptreden vrij snel ontdekt zou moeten
hebben. Het betekent in ieder geval dat ik mezelf gedurende de rest van de zomer bezig kan houden met het vervangen
van de gearresteerde topambtenaren; zij zijn natuurlijk onschuldig tot het tegendeel bewezen is, maar mijn ministerie
heeft tezelfder tijd een volledig functionerende ambtenarij nodig.”
Oud-premier Başkim Arhali (PD) heeft intussen laten weten dat hij en zijn partij ferm achter de oud-minister blijven
staan en ervan uitgaan dat hij onschuldig is. “Het idee dat Pernādas (Majyģiuz, red.) betrokken is bij deze zaak is zeer
belachelijk; ik ken de man al jaren als een door en door integere persoon. Ik geloof stellig dat dit een misverstand is.” De
huidige minister-president, Luçia Apavia, wilde niets over de zaak kwijt. “Dit is een zaak van de rechterlijke macht; als
vertegenwoordiger van de uitvoerende macht is het dus niet aan mij om iets over deze kwestie te zeggen.”
De politie houdt de verdachten nog een week in hechtenis; in die periode moeten ze formeel worden aangeklaagd, of
anders worden vrijgelaten.

Kronenburg wil Voskië nog niet bij AGL

Snelweg gepland tussen Divis en Màjmal

Divis/Alexanderstad (17 juli) – Het koninkrijk Kronenburg
heeft al een beslissing genomen over de vraag of ons land mag
toetreden tot de AGL: vanuit Alexanderstad klonk maandag
een volmondig “neen”. Of accurater: een “voorlopig niet”.
Onduidelijkheid over het financiële beleid van Voskië werd als
voornaamste reden genoemd. Het ministerie van buitenlandse
zaken reageert vandaag verbaasd en lichtelijk verbolgen op de
uitspraak. “Het was ons niet bekend dat de AGL strenge eisen
stelt aan het financiële beleid van de lidstaten”, aldus minister
Luvidz Ūrtiazes, die de Kronenburgse vertegenwoordiger
Barbara Mijghen reeds op de koffie heeft uitgenodigd. “Ik zal
haar vragen welke eisen volgens haar de AGL precies stelt aan
het lidmaatschap en op welke gronden de liga volgens haar kan
verlangen dat een geassocieerd lidmaatschap verlengd wordt.
Nu speelde de Voskische regering zelf al met die gedachte, dus
wij zijn best bereid nu nog niet volwaardig toe te treden, maar
de Kronenburgse handelswijze roept wel vragen op.”

Divis (15 mei) – De regering heeft het groene licht gegeven
voor de aanleg van een vierbaans autoweg tussen de hoofdstad
Divis en de stad Màjmal. Wanneer de weg voltooid is, zal de
verbinding met het Gurdische binnenland aanmerkelijk sneller
zijn, aldus het ministerie van verkeer. De wegen in ons land
staan bekend om hun slechte kwaliteit en worden beschouwd
als gevaarlijk. Het eerste stuk wordt gefinancierd met Voskisch
geld; voor het tweede stuk zal Voskië een beroep doen op het
Fonds voor Economische en Sociale Ontwikkeling van FICT
en/of de Investeringsbank van de AGL. In september zal met
de aanleg begonnen worden. Critici noemen het moment
onhandig, omdat de werken de komst van toeristen naar
Màjmal zouden kunnen hinderen, juist nu die stad volgend jaar
Culturele Hoofdstad van de AGL is. Sommige Voskische
Voskiërs vrezen ook dat de betere bereikbaarheid van Divis
vanuit Màjmal zal leiden tot een grotere Gurdische invloed in
de landelijke politiek. De regering wuift dit weg als nonsens.

