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Balkanlanden, Hongarije hekelen Voskië om blokkade ‘Italië-route’

Kritiek op ‘gesloten’ grenzen neemt toe, ook na aanslagen Parijs
DIVIS (17 NOVEMBER) – Binnen- en buitenlandse kritiek op de manier waarop de regering met de
vluchtelingenproblematiek omgaat, blijft toenemen, ook na de aanslagen in Parijs van vorige week. Sinds de
grote vluchtelingenstromen aan hun opmars door de Balkan richting Duitsland begonnen, heeft ons land
zijn grenzen gesloten gehouden; op Voskische territoriale wateren wordt er – met name in het oosten, waar
Voskië via de zee grenst aan Albanië en Griekenland – streng gepatrouilleerd en schepen met vluchtelingen
die de oversteek naar ons land proberen te maken, worden zonder uitzondering teruggestuurd. Een tweede
route via Italië (die de Balkanlanden zou kunnen ontlasten) wordt hiermee onmogelijk gemaakt.
De regering beweert dat ons land een zo grote stroom vluchtelingen niet aankan. ‘We missen de mankracht om een geordende
doorgang te organiseren’, zegt het ministerie van binnenlandse
zaken. ‘En er zijn er altijd die niet meteen doorgaan, maar in ons
land proberen hun heil te vinden; onze arbeidsmarkt kan dat niet
aan, we hebben al een te hoge werkloosheid, onze economie
begint net te herstellen van de economische crisis; deze
vluchtelingen toelaten zou economische zelfmoord zijn,’ aldus
een woordvoerder enkele weken geleden al.
Met name linkse partijen en groeperingen beweren dat dit niet
zou moeten uitmaken. ‘Hulpvaardigheid is in elke omstandigheid
een deugd, ongeacht de eigen situatie. De acties van de regering
en de steun die het parlement er aan geeft, zijn in onze ogen niets
anders dan egoïsme en luiheid’, aldus voorzitter Lukas Dòdziĕvs
Voskië vreest overrompeld te worden
van de Voskische Piraten. Ook diverse middenstandsverenigingen aan de Gurdische oostkust zijn ontevreden. ‘De toegenomen aanwezigheid van militairen en politie in de regio
zorgt niet alleen voor minder vluchtelingen, maar ook voor minder toeristen. De regering zegt dat de vluchtelingen een
gevaar voor de economie vormen, maar deze oplossing helpt ook niet’, aldus Arfita Bluşi, restauranthoudster in Korv. In
Divis leidde het regeringsbeleid al tot straatprotesten van vooral linkse sympathisanten, die steeds meer worden
aangevuld met ontevreden Gurdiërs. Tot op heden verlopen deze protesten rustig, hoewel de locale politie de menigte
steeds dringender adviseert om naar huis te gaan.
Uit het buitenland komt er met name kritiek uit Balkanlanden en Hongarije. Een alternatieve route voor de vluchtelingen
via Italië zou deze landen kunnen ontlasten, maar de Voskische regering heeft vooralsnog niet willen luisteren naar
argumenten en smeekbedes uit het noordoosten, zelfs nadat Hongarije de regering in niet mis te verstane bewoordingen
te kennen gaf dat de houding van Voskië ‘ernstige gevolgen’ kan hebben voor de voortgang van het toetredingsproces
van ons land tot de Europese Unie. Er gaan echter geruchten dat de regering te kampen heeft met zware druk uit vooral
Italië (en na de aanslagen in Parijs ook Frankrijk) om de grenzen gesloten te houden, en zelfs subsidie zou ontvangen om
de grensbewaking te verbeteren.
Het is dus de vraag of premier Apavia uiteindelijk zal toegeven. In een hypothethische situatie dat ze belooft de grenzen
te openen, zal ze de daad niet bij het woord voegen voor er concrete steun van de Europese Unie in plaats is om de
doorstroom van de vluchtelingen in goede banen te leiden. Het feit dat Voskië nog lang geen lid is van die Unie (en daar
ook nog lang niet klaar voor is) zou dit ernstig kunnen bemoeilijken.

Omstreden veiligheidswet met ruime meerderheid aangenomen
DIVIS (16 NOVEMBER) – Het Voskische parlement heeft vandaag met een comfortabele meerderheid een omstreden
wet aangenomen, die voorziet in ruimere bevoegdheden voor de politie, meer cameracontrole in grote steden en andere
maatregelen die de veiligheid van de burgers moet waarborgen. Hoewel de wet, waarvoor de stemming al lange tijd voor
vandaag gepland was, vorige week nog leek te zullen sneuvelen door toenemende twijfel bij de regeringspartner de
Centrumliberalen (MV), hebben de aanslagen in Parijs de vele parlementariërs over de streep getrokken; zelfs de
Voorstanders van de Republiek (PD), die zich in eerste instantie wilden onthouden, stemden uiteindelijk voor. De meeste
linkse oppositiepartijen hadden het liefst gezien dat de stemming was uitgesteld om alle schijn van externe beïnvloeding
te vermijden, maar de stemming vond uiteindelijk toch plaats. De linkse oppositie heeft teleurgesteld, diverse
mensenrechtenorganisaties met ontzetting gereageerd op de uitslag.

Sinfonia Oeconomica van Peter Vejsiu groot succes in Rāģidz
RĀĢIDZ (23 OKTOBER) – De wereldpremière van de grootschalige Sinfonia Oeconomica voor solisten, koor en
symfonieorkest van de Voskische componist Peter Vejsiu (*1961) is met luide instemming ontvangen door het publiek
in de Opera van Rāģidz. Het tiendelige werk is een verzameling liederen en teksten in het Voskisch, Gurdisch, Russisch
en Engels die soms op tragische, soms op komische wijze het hedendaagse kapitalisme beschrijven, met al zijn ups en
downs, zijn beren en stieren, zijn drama en euforie. De Sinfonia Oeconomica, Vejsiu’s vierde symfonie, wordt vanwege
zijn goede ontvangst nu al beschouwd als een kentering in de Voskische klassiekemuziekwereld en maakt inderdaad
korte metten met de tot nu toe meestal complex dissonante en ontoegankelijke muziek waarin Voskische componisten
zich nog steeds graag uitdrukken. De symfonie is in plaats daarvan nagenoeg tonaal en maakt gebruik van meeslepende
melodieën en harmonieën, die versterkt worden door een volgens critici misschien te overdreven zware koperblaassectie.
‘Het leek een experimenteel programma, met voor de pauze de Fluorescences van Krzysztof Penderecki en Square van
Luvidz Neģas en na de pauze de Sinfonia Oeconomica, dus de zaal zat sowieso al niet vol, maar ik denk niet dat een van
de aanwezigen de plotwending zag aankomen die met de symfonie werd ingezet’, aldus een criticus naderhand in de
krant Voşkiko Loģuzvĕ. Voorzitter van de als extreem elitair bekendstaande Voskische componistenbond Ubertas
Kizidzas haastte zich echter om het werk weg te wuiven als ‘weinig vernieuwende kitch’ die er puur op gericht is om
mooi gevonden te worden door de grote massa. De Sinfonia Oeconomica zal later dit jaar in meerdere concertzalen in
Voskië ten gehore worden gebracht.

Brand in intercity Ēdeza-Rāģidz: twee doden, 37 gewonden
KVĒVUSTE (3 NOVEMBER) – In de intercity tussen Ēdeza en Rāģidz die vanochtend om 7:14 vertrok, is tussen
Kvēvuste en Megvidz brand uitgebroken in één van de treinstellen. Gezien het feit dat de brand snel om zich heen kon
slaan, vermoedt de brandweer dat de brand is aangestoken, al dan niet expres, met behulp van een makkelijk te
verspreiden ontvlambaar product. De politie sluit een aanslag uit; getuigen melden dat enkele jongeren met een spuitbus
aan het spelen waren, hoewel onderzoek moet uitwijzen wat er precies is gebeurd.
In de brand kwamen twee mensen om het leven; 37 mensen zijn met brandwonden in het ziekenhuis van Kvēvuste
opgenomen; de andere inzittenden van het rijtuig konden tijdig ontkomen. Onder de doden bevindt zich een van de
genoemde jongeren; de politie wil de andere betrokkenen ondervragen zodra ze bij kennis zijn.
Door de brand, die midden in de ochtendspits plaatsvond, lag het treinverkeer ten noorden van Rāģidz diverse uren
volledig stil; daarna werd één spoor weer geopend voor het treinverkeer, dat de rest van de dag met nog meer vertraging
dan normaal plaatsvond.

Voskië organiseert rugbytoernooi in 2016 • FICT Spelen in 2017 in Kaupelan

Vergadering FICT stelt beslissing herziening Vrijhandelsverdrag uit
PORTO DA MATA (8 NOVEMBER) – De Algemene Vergadering van de internationale organisatie FICT
die gisteren in de Joetiramese hoofdstad Porto da Mata gehouden werd, slaagde er niet in een beslissing te
nemen over de herziening van het Vrijhandelsverdrag, voor een groot deel omdat de Voskische delegatie
deze uiteindelijk niet zag zitten. De FICT Spelen van 2017 werden toegewezen aan Kaupelan.
De discussie over het Vrijhandelsverdrag (dat al op de agenda van de vorige Vergadering stond) verliep voorspoedig,
maar de Voskische delegatie bleeft toch twijfels houden. ‘Hoewel de afschaffing van de thans geldende uitzondering op
onbewerkte vis- en landbouwproducten voor FICT als geheel een stimulans zou kunnen vormen, vreest Voskië dat ons
land en mede-Middellandsezeeland Tarmorië meer dan strikt noodzakelijk in elkaars vaarwater terecht zullen komen’,
aldus minister van buitenlandse zaken Hasan Aliçka. ‘Wij zijn in principe akkoord met de wijzigingen, maar de lidstaten
moeten volgens ons zelf de beslissing kunnen maken of ze als lid van FICT deel willen nemen aan het
Vrijhandelsverdrag; volgens de drie jaar geleden aangenomen tekst zijn lidstaten automatisch aangesloten bij de
overeenkomst. Wanneer er voor lidstaten geen enkele beperking op het verdrag mogelijk is, zou deze regering er
waarschijnlijk niet voor kiezen om lid te worden van FICT, wanneer ze nu voor die keuze zou staan. We hopen het op 7
mei 2016 (de datum van de volgende topontmoeting, red.) daarover met de andere lidstaten eens te worden.’
Tijdens de discussie bleek daarnaast dat minister-president Oliver Keridavian van de Republiek van Maysoran, Algheran
en Shaoran ernstig verkeerd was voorgelicht over het voorstel en dacht voor de invoering van uitzonderingen op het
Vrijhandelsverdrag te zullen stemmen. Dit leidde tot een onverwachte meningsverandering van de M.A.S.-republiek die
bijdroeg aan de noodzaak tot uitstel van de beslissing.
De vergadering ging verder hoofdzakelijk over sport. De FICT Spelen vinden, na proefedities in 2013 en komende
maand, vanaf 2017 elke twee jaar plaats. De editie van 2017 werd toegewezen aan het Aziatische land Kaupelan. De
Algemene Vergadering nodigde daarnaast de lidstaten uit om in de even jaren voor FICT lidstaten toegankelijke sportevenementen te organiseren, die niet te boek zullen staan als FICT Spelen. In dit kader heeft ons land voorgesteld vanaf
volgend jaar een geregeld terugkerend internationaal rugby-evenement te organiseren voor maximaal zestien nationale
teams waaronder Voskië zelf. Peter Bezzola, de minister van sport, noemde het een fantastisch idee om ons land in de
internationale sportwereld duidelijker op de kaart te zetten. Hoe het toernooi gaat heten, is nog niet bekend.

