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Grotere AGL-leden zichtbaar geërgerd door optreden Voskische delegatie

Apavia krijgt Isselse investeringen in ruil voor AGL-lidmaatschap
DIVIS (25 JULI) – Kritiek van de oppositie over vermeende wispelturigheid van de regering ten aanzien van
het lidmaatschap van de AGL werd door minister-president Apavia ruw van tafel geveegd. “Issel gaat ons
wegennet verbeteren; daar heb ik wel wat intensievere internationale samenwerking voor over!” Tijdens de
AGL-Conferentie die eergisteren in het Norlandse Hy gehouden werd, is ons land tegen de verwachting in
namelijk toch volwaardig lid van deze organisatie geworden, terwijl men vooraf dacht dat de regering zou
inzetten op verlenging van het geassocieerde lidmaatschap.
De Conferentie had feitelijk maar één onderwerp:
de status van het lidmaatschap van ons land van de
AGL. Het was al maanden bekend dat de huidige
regering zo haar twijfels had bij een al te intensieve
deelname aan deze organisatie, omdat ze integratie
in de Europese Unie hoger op haar prioriteitenlijstje
heeft staan. Premier Apavia en minister Ūrtiazes
van buitenlandse zaken gingen de vergadering dan
ook in met de intentie het geassocieerde lidmaatschap te verlengen, om er na zes extra maanden
zeker van te zijn of de AGL nuttig genoeg is voor
Voskië. Verlenging is mogelijk volgens de regels,
hoewel het zelden voorkomt; de laatste keer dat het
Luçia Apavia kan goed blufpokeren, volgens oud-premier Arhali
gebeurde, was zo’n twintig jaar geleden.
Hoewel Karstonia het Voskische verzoek alleszins redelijk vond, en ook Kronenburg de Voskische beslissing toejuichte,
aangezien dat land al voor de Conferentie zijn twijfels over een volwaardig Voskisch lidmaatschap had geuit, stuitte het
op weerstand bij Seppië, Chimor en Issel. “De redenen waarom zij het minder wenselijk vonden dat een toetredende
lidstaat meer bedenktijd krijgt, zijn me niet helemaal duidelijk geworden”, verklaarde de premier aan Bazys Televiziūz.
“Misschien beschouwden ze het als motie van wantrouwen jegens de AGL. Hoe het ook zij: we hebben er een aantal
leuke buitenlandse investeringen aan overgehouden. Issel gaat ons wegennet verbeteren; dat is hard nodig, dus daar heb
ik wel wat intensievere internationale samenwerking voor over. En ook Chimor heeft materiële toezeggingen gedaan om
Voskië zijn lidmaatschap van de AGL niet te laten betreuren.” Bij de stemming over het Voskische lidmaatschap heeft
dat laatste land zich echter van stemming onthouden, dus het is nog maar de vraag wat die belofte waard is. “We hebben
het een en ander zwart op wit,” lichtte de premier toe. “Wat Chimor heeft beloofd, gaat niet zo ver als wat Issel bereid
blijkt te zijn aan ons land uit te geven, maar het is desondanks prettig.” De plotselinge ommezwaai van Voskië om ineens wél volwaardig lid te willen worden ergerde een aantal delegaties zichtbaar, en slechts vijf landen stemden uiteindelijk voor toetreding: Île de Romanhe, Insulantis, Issel, Karstonia en Norland. De andere vijf lidstaten (Chimor, Kronenburg, de Mii-Eilanden, Palana en Seppië) onthielden zich van stemming. Enkele van deze laatsten uitten de twijfel of
Voskië wel een stabiel lid van de AGL zal zijn er niet binnen de kortste keren weer uitstapt. “Er zijn altijd voor- en tegenstanders van zulke organisaties in de politiek van lidstaten. Voskië is echter nog steeds geen land waarin opeenvolgende regeringen elkaars besluiten constant terugdraaien, dus ik denk dat ons land wel lid blijft,” aldus de premier.
De leider van de sociaaldemocraten, Liōz Bazaģiuvs, uitte stevige kritiek op het buitenlandse beleid van de regering, dat
volgens hem kant noch wal lijkt te raken. “De juiste beslissing was geweest de AGL vandaag vaarwel te zeggen”, aldus
Bazaģiuvs, “maar de premier bleek omkoopbaar en is nu de AGL ingekocht.” “Ik doe wat in het belang van mijn land
is”, pareerde premier Apavia die woorden later. “Dat AGL-landen beloofd hebben in ons land te investeren, is een teken
dat de AGL wel degelijk nuttig kan zijn. Dat andere partijen onze gebrekkige infrastructuur te lijf gaan met de aanschaf
van steeds grotere hummers, die overigens niet voor iedereen betaalbaar zijn en het probleem niet oplossen, moeten zij
weten, maar dit is de keuze van mijn regering en de partijen die daaraan deelnemen.”
Oud-premier Başkim Arhali (PD) verklaarde tevreden te zijn met het resultaat van de AGL-Conferentie. “Ik was zeer
bang dat deze regering al het werk dat wij vorig jaar verricht hadden, volledig teniet zou doen door geen lid te worden.
Maar net als tijdens de coalitieonderhandelingen in het voorjaar blijkt mevrouw Apavia een briljant potje blufpoker te
kunnen spelen: ze is niet gewoon lid geworden, maar heeft er voor ons land nog een aantal extra’s weten uit te slepen
ook! Het is erg jammer dat ze geen lid is van mijn partij, én natuurlijk dat ze mijn regering gewipt heeft. Ik vraag me wel
af hoe lang ze zulke spelletjes kan blijven spelen.”

Bautasars Vazdz rechter bij de AGL

Kroonprins Hugo bezoekt Rāģidz

Divis (26 juli) – Het ministerie van justitie heeft laten weten
dat mr. Bautasars Vazdz namens ons land per september aan
de slag gaat als rechter bij het Hooggerechtshof van de AGL.
Vazdz werd geboren in 1954 en studeerde internationaal recht
aan de Universiteit van Kelvius, waar hij later ook enige tijd
werkzaam was als hoogleraar. Hij was als rechter o.a. van
2006 tot 2013 verbonden aan het Grondwettelijk Hof van
Voskië. Rechters voor het Hooggerechtshof van de AGL
worden voor het leven benoemd.

Rāģidz (30 juli) – Kroonprins Hugo, de zoon van koning
Lodewijk, die regeerde van 1981 tot 1996, toen in Voskië de
republiek werd uitgeroepen, heeft vandaag een bezoek
gebracht aan de stad Rāģidz. De wet die leden van de
koninklijke familie sinds 1996 verbood voet te zetten op
Voskische grond werd op 17 mei afgeschaft – een voorwaarde
van het Monarchistisch Verbond om mee te doen aan de
huidige regeringscoalitie. Dat het de kroonprins was die als
eerste van de familie ons land bezocht, wekte bij sommigen
enige verbazing. Koning Lodewijk, thans met zijn vrouw,
koningin Cosima, woonachtig in Italië, kampt echter met een
slechte gezondheid en zijn artsen hebben hem afgeraden zich
op te winden. Het bezoek van Hugo moet dus gezien worden
als een ‘verkenningsbezoek’.

Welke verdragen?
Tevens werd bevestigd dat Voskië van plan is alle verdragen van de AGL te ondertekenen en lid te worden van alle
suborganisaties. Mivius Pāzastis, Kirkē Barjylevs, Gjergj
Fişta, Margrita Çitārs-Avģezēs en Petyr Hyesa zullen in
dit kader worden benoemd tot bestuursleden namens ons
land van respectievelijk de AEGU, de Investeringsbank,
EnerGeo, het MIE en het CCS ‘Jan Ylieen’. Het ministerie
verklaarde overigens dat de AGL momenteel in een overgangsfase verkeert waar het twee van de drie belangrijkste
verdragen betreft; de Verdragen van Aralethe en Jarjana
zijn onlangs gewijzigd, en veel lidstaten zijn nog bezig
met het ratificatieproces. Volgens minister Maģia Oziūs
zou het het efficiëntst zijn als ons land meteen de nieuwe
versies van de verdragen zou ratificeren, maar aangezien
het parlement van Issel de gewijzigde versie van het
Mensenrechtenverdrag van Jarjana al heeft verworpen,
lijkt de kans klein dat het verdrag uiteindelijk in werking
zal gaan treden. “We zijn hierover in onderhandeling met
de verantwoordelijken bij de AGL”, aldus de minister, die
eraan toevoegde dat de Secretaris Generaal van de liga,
mevrouw Heidi Ankerskjöld, binnenkort een bezoek aan
ons land zal afleggen om dit en andere zaken te bespreken.

Hoewel er in 1996 weinig geprotesteerd is tegen de afschaffing
van de monarchie, genoten koning Lodewijk en zijn vader en
voorganger Ferdinand III een sterke populariteit. De kroonprins werd ook nu onthaald door een bescheiden uitbundige
menigte, die misschien niet allemaal waren komen opdagen
omdat ze voorstander zijn van de monarchie, maar vooral uit
nieuwsgierigheid. Kroonprins Hugo verklaarde dat zijn familie
zich schaart achter de wil van het volk, en dat als het volk hen
nodig heeft, het een beroep de familie kan doen.
De koninklijke familie van Voskië is de tak Savoye-Voschi,
die afstamt van de koninklijke familie van Italië, die voor 1946
ook Voskië regeerde. Na de uitroeping van de republiek in
Italië werd ons land echt onafhankelijk en de familie die hier
tot dat moment als ‘stadhouders’ de dienst uitmaakten, werden
hier koning. Hugo is de enige zoon van koning Lodewijk. Hij
en zijn vrouw, kroonprinses Marta, hebben drie kinderen: prins
Hugo, prinses Anna-Lucia en prinses Maria-Louise.

