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V-ĢP vindt medestanders in de oppositie

Onenigheid in de regeringscoalitie over bonuszetelplan
DIVIS (20 JANUARI) – In de regeringscoalitie is openlijke onenigheid ontstaan over een balletje dat
minister van justitie Luvidz Ūrtiazes (V-ĢP) gisteren opgooide om de zetelverdeling in het Voskische
parlement naar Griekse stijl te hervormen door de partij die bij parlementsverkiezingen het hoogste
percentage zetels wint, een aantal bonuszetels te geven. Terwijl binnen de coalitie alleen de MV dit plan ziet
zitten en Ūrtiazes van de andere coalitiepartijen forse kritiek te verduren krijgt, vindt hij medestanders in
de oppositie, bij de republikeinse PD en de sociaaldemocratische K-ĢP. Premier Luçia Apavia suste de
gemoederen door te stellen dat een wetswijziging nu niet aan de orde is.
“Bonuszetels voor de grootste partij zouden de grootste partij een stabieler bewind kunnen laten vormen; versplinterde
coalities zoals in ons land in het verleden – en nu nog steeds – het geval zijn, zouden daarmee vermeden kunnen
worden”, aldus de minister gisteren tijdens een televisie-interview. De kleinere coalitiepartijen PRÌ, AG en NK-ĢP
hebben laten weten deze opmerking als kritiek op (hun deelname aan) de huidige coalitie te interpreteren en hun
partijleiders hebben premier Luçia Apavia om opheldering gevraagd. De MS noemt het plan intussen ‘pertinent
ondemocratisch”: “De grootste partij een groter mandaat geven dan de kiezers hem hebben gegeven, komt neer op
uitholling van de democratie”, zegt minister van economische zaken Mirlinda Aldaşi-Ryli (MS). “Het betekent ook dat
de partijen die níet de grootste zijn geworden, minder invloed krijgen dan de kiezer ze hebben gegeven. De kiezer wordt
in dat geval dus aan alle kanten genaaid!”
Het plan van Ūrtiazes vindt intussen medestanders bij leden van zijn eigen partij V-ĢP en coalitiegenoot MV, maar ook
bij de oppositiepartijen PD en K-ĢP, die het idee prijzen om zijn potentieel. Volgens de in december gekozen nieuwe
leider van de sociaaldemocratische K-ĢP, Kirkē Planta-Vedzudz, is het inderdaad wel zo dat de zetelverhouding in het
parlement omslaat in het voordeel van de grootste partij, maar aangezien het plan niet tornt aan de kans van alle partijen
om de grootste te worden, is het in dat opzicht niet minder democratisch. “Het belang om de grootste te worden wordt
alleen iets groter; je zou je het als partij niet meer kunnen permitteren om genoegen te nemen met de tweede plek, zelfs
als je procentueel net onder de grootste zit”, aldus Planta.
Ūrtiazes deed zijn uitspraken naar aanleiding van de vervroegde parlamentsverkiezingen in Griekenland, die komend
weekend gehouden worden. Ook vanuit Divis wordt met spanning gekeken naar de mogelijke winst van de linkse partij
Syriza en de gevolgen die dat kan hebben voor het Griekse lidmaatschap van de eurozone en wellicht zelfs de Europese
Unie. “Mocht Griekenland de deur gewezen worden, dan kan Voskië altijd nog met Griekenland en Bosnië een Ionische
Unie oprichten”, zei Ūrtiazes eveneens gisteren gekscherend. Premier Apavia (V-ĢP) zei in een korte reactie echter dat
een wetswijziging voorlopig niet op de agenda van de regering staat, dat Ūrtiazes’ idee niet meer was dan dat en dat de
kous voor haar daarmee af was.

IP’02-leider Pāvus Luva bekritiseert eventuele kandidatuur Île de Romanhe

“Investeringsbank AGL niet op nagenoeg onbewoond eiland”
DIVIS (5 JANUARI) – Pāvus Luva, oud-premier en -presidentskandidaat en leider van de oppositiepartij
IP’02, heeft gisteravond in de bekende talkshow van Piupa Taça kritiek geuit op de mogelijke kandidatuur
van het land Île de Romanhe om de AGL-investeringsbank te huisvesten. Volgens hem is het land te klein en
te afgelegen om de noodzakelijke infrastructuur te kunnen bieden.
“Ik moest heel erg lachen toen ik dat las: Île de Romanhe wil de AGL-Investeringsbank! Dat is toch van de gekke?! Ze
sturen een keer iemand om te bemiddelen in een burgeroorlog (in het FICT-land Tarmorië, red.) en organiseren eens een
redelijk geslaagd voetbaltoernooi en dan hebben ze plotseling pretenties. Maar ik zal u zeggen: de investeringsbank is
veel te belangrijk om te verbannen naar een afgelegen en nagenoeg onbewoond eilandje in het midden van de Grote
Oceaan! Dan is zelfs Voskië nog een betere keus! Laat mij die bank zelf besturen, als de AGL er zo graag van af wil; ik
weet wel wat dingen die ik met dat geld zou doen”, aldus Luva tijdens het gesprek, dat eigenlijk ging over de
toegenomen internationale populariteit van de AGL, die van vijf lidstaten in 2007 naar elf in 2014 is gegaan, en er staan
twee nieuwe toetredingsaanvragen op de agenda van de komende AGL-Conferentie in Ostia (Insulantis).
Minister van buitenlandse zaken Hasan Aliçka noemde de bewoordingen van Luva “tamelijk respectloos” jegens een
medelid van zowel de AGL als FICT en riep hem op zijn excuses aan te bieden. Hij herhaalde daarnaast dat, mocht de
AGL inderdaad besluiten de investeringsbank of andere suborganisaties te verhuizen, Voskië nog steeds kandidaat is.

