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Voskië eindigt als laatste tijdens de AGL-Voetballandenkampioenschappen

Rellen in diverse steden na vergeefse winst tegen Insulantis
DIVIS (15 DECEMBER) – Bij de vierjaarlijkse Voetballandenkampioenschappen van de AGL, de eerste waar
Voskië aan meedeed, is ons land op een dramatische
laatste plaats geëindigd, nadat het in de voorrondes in
groep 2 alleen de wedstrijd tegen Insulantis wist te
winnen. Daarvoor al was bekend dat Voskië daardoor
geen kans zou maken door te stoten naar de halve finales,
en in Kvēvuste moest de politie het gebied rond het
woonhuis van coach Āfrec Mēters afzetten, nadat
teleurgestelde voetbalfans er hun woede op hadden
proberen te koelen. De voetballers zijn inmiddels op weg
terug naar huis.
De politie treedt op tegen relschoppers in Divis
Het was een uitgeblust elftal dat gisteren nog maar weinig moeite deed om er iets van te maken. Na de toevalstreffer van
Gjergj Sulka in de 49ste minuut leek er echter weer wat leven te komen in het team, dat er vervolgens alles aan deed om
te voorkomen dat Insulantis de stand gelijk zou maken. Het was vooral dankzij de doelman Şazvus Urgāc dat uitstekende
kansen van de Insulantiërs werden weerstaan.
De vergeefse winst werd in diverse Voskische steden ‘gevierd’ door uitzinnige menigten die hun frustraties koelden op
roerende en onroerende goederen. In Divis arresteerde de politie 82 personen, in Rāģidz 73 en in Màjmal werden nog
eens 80 personen aangehouden. In Màjmal raakten vijftien personen bovendien licht tot ernstig gewond door
rondvliegende glassplinters als gevolg van een ontploffende telefooncel. De weinige Voskiërs die naar Île de Romanhe
waren afgereisd om de wedstrijden bij te wonen, hielden zich gedeisd, hoewel in het café Le Poussin Egaré in Port de
Boiguehenneuc een dronken Voskiër de deur gewezen zou zijn na het omstoten van zijn zesde glas wijn.
Eerder in de week had de politie van de stad Kvēvuste het gebied in een straal van 50 meter rond het woonhuis van Āfrec
Mēters hermetisch afgesloten voor publiek. Het huis van de coach werd op 12 december door vertoornde voetbalfans
belaagd, nadat Voskië zijn derde wedstrijd op rij verloren had. De normaliter veel beter gewende fans gaven Mēters de
schuld van wanprestaties tijdens zowel de eerste FICT-Games, die in november werden gehouden, als het AGL-toernooi
en verweten hem de internationale reputatie van Voskië als voetballand te grabbel te hebben gegooid. Na de derde
wedstrijd was het al duidelijk dat het team in groep 2 als laatste zou eindigen en steeds meer stemmen in de Voskische
voetbalbond roepen inmiddels om het hoofd van Mēters.
Mēters’ vrouw en kinderen beleefden enkele angstige uren en zijn na de aanval op hun huis bij familie ondergedoken;
het huis is erg beschadigd. Mēters zelf ontstak in Île de Romanhe voor de camera’s in woede en beval een diepgaand
onderzoek naar de gang van zaken in Kvēvuste.
7 december verloor Voskië dramatisch tegen Karstonia, hoewel het niet gezegd kan worden dat er niets is geprobeerd:
aanvallers Şafer Jakc en Gjergj Sulka schoten elk vier keer op het Karstoniaanse doel, maar zonder resultaat. Jakc
scoorde wel in de wedstrijd van 10 december tegen Chimor, maar de Chimorezen scoorden vaker en Voskië verloor met
2-1. Hoewel Mēters’ team in het duel tegen Kronenburg op 12 december op dreef leek en Āfrec Krōva de stand voor de
rust op 0-1 voor Voskië wist te krijgen, brachten Kronenburgse doelpunten de stand na de rust op 3-1 voor Kronenburg.
Kastryt Ndoçi wist in de 83ste minuut nog een keer voor Voskië te scoren, maar kon niet verhelpen dat het team voor de
derde keer van het veld afdroop.
Al met al een dramatisch najaar dus voor het Voskische voetbal. Minister van sport Peter Bezzola (MS) wilde er in een
reactie op de vraag hoe hij de prestaties beoordeelde, niet meer over kwijt dan: “Laten we daar verder over zwijgen.”

Onderhandelingen EU-Associatieovereenkomst beginnen in april
DIVIS (17 DECEMBER) – De onderhandelingen over een Stabilisatie- en Associatieakkoord (SAA) tussen de Europese Unie en Voskië, een belangrijke stap op weg naar het EU-lidmaatschap, zullen in april volgend jaar van start gaan. Dit
zei de Europese Commissaris voor Uitbreiding en Nabuurschapsbeleid, de Tsjech Štefan Füle, vandaag nadat de
vergadering van de EU-ministers van buitenlandse en Europese zaken de datum hiervoor had vastgesteld. Voskië is het
enige Zuid-Europese land dat zich nog niet in het toetredingsproces bevindt. Verder werd door de ministers besloten dat
Servië in januari met de toetredingsonderhandelingen kan beginnen.

V-ĢP bijna 24% van de stemmen • Dramatisch verlies voor K-ĢP (sociaaldemocraten)

Grote verkiezingsoverwinning voor liberale partij premier Apavia
DIVIS (23 DECEMBER) – De liberale partij V-ĢP van
de zittende minister-president Luçia Apavia heeft een
verrassende 24% van de stemmen gehaald bij de parlementsverkiezingen van gisteren. Hoewel de officiële
uitslag waarschijnlijk na de kerstdagen en mogelijk zelfs
pas na 1 januari bekend gemaakt zal worden, is de winst
van de V-ĢP onomstotelijk. De andere grote partijen
boekten lichte tot zware verliezen; de sociaaldemocratische K-ĢP gaat van 17% van de vorige verkiezingen
naar 8,8 nu en hoewel bij de republikeinse PD van oudpremier Arhali de verliezen minder groot zijn, blijft de
partij nog ver achter bij de V-ĢP.

Premier Luçia Apavia bracht haar stem uit in Divis

In totaal deden er negentien partijen mee aan de verkiezingen, waarvan er waarschijnlijk veertien in het nieuwe parlement vertegenwoordigd zullen zijn. Zoals het nu lijkt, komt de V-ĢP met 63 zetels in het parlement, op afstand gevolgd
door de PD, die slechts 35 krijgt. Oud-premier Başkim Arhali, die hoopt in januari tot de volgende president van Voskië
gekozen te worden, noemde de uitslag ronduit teleurstellend. In de meeste peilingen die eerder dit jaar gehouden werden,
gingen de V-ĢP en de PD nek aan nek. Een verklaring voor het verlies wilde hij nog niet geven. ‘Het is niet het voordeel
van het in de regering zitten’, aldus Arhali, want alleen de V-ĢP lijkt van deze eventuele factor geprofiteerd te hebben
om zich te profileren; de MS, de MV en de IP’20 hebben daarentegen alledrie zetels verloren.’ Premier Luçia Apavia
verklaarde dat de winst van haar partij wel degelijk te danken is aan de frisse wind die het afgelopen jaar onder haar
leiding door de Voskische politiek is gewaaid, en zij sprak de voorkeur uit om met dezelfde partijen verder te regeren.
‘Of dat haalbaar is, zal in de komende weken moeten blijken’, aldus de minister-president.
De voorlopige zetelverdeling luidt als volgt: V-ĢP (liberalen) 63, PD (republikeinen) 35, MS (monarchisten) 26, MV
(centrum-liberalen) 24, K-ĢP (sociaaldemocraten) 23, IP’02 (conservatieven, ‘irtiazisten’) 21, KP (communisten) 15,
PRÌ (groen, pro-Europees) 4, PA (boerenpartij) 4, NK-ĢP (nieuwe sociaaldemocraten) 4, SSA (socialistische agrariërs)
3, AG (emancipatie, meer democratie) 3, KE (katholieken) 3, Katedrā (katholieken) 1. PRÌ, NK-ĢP, AG, KE en Katedrā
komen nieuw in het parlement, al dan niet na een onderbreking.
De president nodigt de partijleiders in de komende twee dagen uit om de uitslag te bespreken. Op 2 januari zal zij
waarschijnlijk Luçia Apavia de eerste kans geven een coalitie bijeen te zoeken. Mocht zij daar niet binnen drie dagen in
slagen, dan krijgt de PD drie dagen de tijd; faalt ook de PD, dan is de beurt aan de MS. Als geen van de drie grootste
partijen er binnen twee weken in slaagt een coalitie te vormen, kan de president nieuwe verkiezingen uitschrijven.

