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Regering stelt datum reguliere parlementsverkiezingen vast

Parlementsverkiezingen al op 22 december

DIVIS (16 SEPTEMBER) – De volgende reguliere parlementsverkiezingen zullen plaatsvinden op zondag 22
december. Dat heeft het ministerie van binnenlandse zaken vanochtend laten weten. Tot verrassing van
sommigen heeft de regering er dus voor gekozen de verkiezingen nog in 2013 te laten plaatsvinden; de vorige
verkiezingen hadden plaats op 10 januari 2010. Dit betekent ook dat de parlementsverkiezingen niet zullen
samenvallen met de presidentsverkiezingen, die voor 19 januari 2014 zijn voorzien.
Het lijkt erop dat er in het parlement een ruime
meerderheid achter deze datum staat; volgende
week zal erover gestemd worden. De PD heeft
echter geprotesteerd tegen het feit dat er nog in
2013 gestemd zal moeten worden. “Dat is ruim
binnen de vier jaar waarin de verkiezingen normaal
gehouden zouden moeten worden”, zegt Maryta
Kerençi, oud-minister van sociale zaken en thans
namens haar fractie woordvoerster voor justitie en
binnenlandse zaken. “Het was beter geweest als de
parlementsverkiezingen en presidentsverkiezingen
op dezelfde dag georganiseerd zouden zijn; nu zal
de kiezer in korte tijd twee keer naar de stembus
moeten.”
Lukas Kvāzd, de huidige minister van binnenlandse zaken, spreekt echter van een bewuste keuze.
“Wanneer men op één dag twee keer moet stem- Başkim Arhali en Maryta Kerençi (PD) op weg naar het parlement
men, is de kans groot dat het proces vertraging
oploopt en dat er lange rijen voor de stembureaus ontstaan”, legt hij uit. “De keuze voor 22 december is daarnaast een
strategische, omdat veel mensen dan sowieso al op pad zijn om kerstinkopen te doen (op de zondag voor Kerst zijn de
meeste winkels in Voskië open, red.), deze datum zou dus opkomstverhogend moeten werken.”
Critici menen echter dat de datum strategisch is gekozen om de PD, en in het bijzonder de voorman van die partij oudpremier Başkim Arhali, wind uit de zeilen te nemen. Hoewel er hardnekkige geruchten gaan dat Arhali zich verkiesbaar
wil stellen voor het presidentschap, heeft hij zich nog niet officieel als kandidaat aangemeld. Nu de parlementsverkiezingen op 22 december vallen, wordt Arhali echter gedwongen een keuze te maken tussen zich kandidaat stellen
als president of opnieuw lijsttrekker van de PD worden voor de parlementsverkiezingen. Kiest hij voor het eerste, en hij
wordt niet gekozen, dan zou hij ongeloofwaardig zijn als hij alsnog premier zou worden; kiest hij voor het tweede, dan is
het een slecht signaal als hij tijdens de coalitieonderhandelingen of – als die al klaar zijn – na net te zijn aangetreden
voor een vijfde termijn als minister-president alsnog zou kiezen presidentskandidaat te worden – met, volgens dezelfde
critici, aanmerkelijk slechtere kansen om gekozen te worden.
De verkiezingen beloven overigens uit te lopen op een strijd tussen de PD en de V-ĢP van de huidige minister-president
Luçia Apavia. Waar de peilingen vlak na de regeringswissel afgelopen voorjaar ten gunste van de laatste nog uitwezen
dat de PD de positie van gebeten hond ruimschoots zou kunnen verzilveren in zetelwinst, lijkt het voortvarende beleid
van de regering met name de V-ĢP geen windeieren te leggen. De kleinere partijen lijken hier zichtbaar onder te lijden.

Voskische FICT-ambassadrice Vice-Secretaris Generaal
PURIKALI (21 SEPTEMBER) – Pēneupē Vavauzīc, namens ons land ambassadrice in de Conferentie van Ambassadeurs van de internationale organisatie FICT, is per vandaag een half jaar Vice-Secretaris Generaal van die Conferentie.
FICT werkt met een roulatiesysteem, waarbij elk half jaar andere ambassadeurs Secretaris Generaal en Vice-Secretaris
Generaal zijn, op (voor de Vice-Secretaris Generaal tegengestelde) alfabetische volgorde van de naam van de lidstaten.
De Kaupelanese ambassadeur Aryanto Nuhusedim volgt in dit kader de Iljaromaanse ambassadeur Cyprien Mâchefer op
als Secretaris Generaal; de laatste was dus als zodanig werkzaam sinds 21 maart jl. Dit is de eerste keer sinds Voskië lid
werd van FICT dat een Voskische ambassadeur deze functie inneemt. Wanneer er aan het roulatieschema niets verandert,
is de Voskische ambassadeur in september 2014 aan de beurt om Secretaris Generaal te zijn.

