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Opmars V-ĢP duurt voort bij regionale en provinciale verkiezingen

Lukas Dòdziĕvs (Piratiĕ) nieuw Hoofd Hoofdstedelijk District
DIVIS (6 MAART) – Bij de verkiezingen om het leiderschap van de regio Gurdië, het hoofdstedelijk district
Divis en de provincies Mesē Kūģe, Pādģiōrs, West-Gurdië en Zuid-Rugië hebben de Voorstanders van de
Republiek (PD) van president Başkim Arhali gevoelige nederlagen geleden; op Ģiannis Bagecivs, de PDkandidaat in Pādģiōrs, stemden zelfs maar 43 mensen. De kandidaten van de liberale V-ĢP, de partij van
premier Luçia Apavia, deden het aanmerkelijk beter; de helft van de zes vandaag gekozen Hoofden komen
de komende vijf of zes jaar uit deze partij. Een verrassing was er in Divis, waar de leider van de Piratenpartij (Piratiĕ/Piratat/Ils Pirats) Lukas Dòdziĕvs de strijd om het leiderschap won.
De Hoofden (Voskisch: Kaffō, Gurdisch: Drejtora, Roemantsj: Schefs)
van het hoofdstedelijk district en de provincies worden voor een periode
van vijf jaar gekozen; die van de regio’s voor een periode van zes jaar.
Drie van de provincies waar vandaag verkiezingen werden gehouden,
alsook Divis en Gurdië werden in de afgelopen jaren geleid door PDleden. Het Hoofd van Pādģiōrs, Pizus Nadģuvs, was in 2011 aangetreden
met beloften om de bezem door de door corruptie geteisterde provincie te
halen; het ene na het andere schandaal trof hem echter, en de verbazing
was dan ook groot dat Nadģuvs zich kandidaat stelde voor een tweede
termijn. Dat de bevolking van Pādģiōrs hem zat was, bleek uit het feit dat
De vlag van de Voskische Piratenpartij
een schamele 43 mensen op hem stemden; de winst ging naar de V-ĢP
kandidate Anna Mançini-Muvia.
Beter verging het Piupa Pāvuşiūz-Urtizas (PD), het Hoofd van de provincie Zuid-Rugië; zij eindigde nipt als tweede, na
Pēneupē Liçus (V-ĢP). In Mesē Kūģe was zittend Hoofd Luvidz Odişeviūs (PD) na vijftien jaar niet meer herkiesbaar,
maar zijn partijgenote Ģiōģia Kelviuvs-Çedizd behaalde hier de enige overwinning voor de PD bij deze verkiezingen. In
West-Gurdië had het sociaaldemocratische Hoofd Arben Turtulli (K-ĢP) zich na twee termijnen niet herkiesbaar gesteld;
ook hier won de V-ĢP kandidate Melpomenì Çepa-Manuşi.
De V-ĢP slaagde er echter niet in om terrein te winnen op het regionale niveau: Kastryt Prekpalaj (K-ĢP), vroeg en
kreeg een tweede termijn als Hoofd van de regio Gurdië. In het Hoofdstedelijk District (Divis) tot slot verraste de leider
van de piratenpartij Lukas Dòdziĕvs vriend en vijand door niet alleen de zittende leider Pernādas Majyģiūz (PD) te
verslaan, maar ook de populaire V-ĢP-kandidaat Florjan Syrbo in het stof te doen bijten. Dòdziĕvs (34) voerde in zijn
campagne geen grote thema’s aan, maar richtte zich op een praktischere en bestuurbaardere inrichting van de (digitale)
stedelijke infrastructuur, die o.a. zouden moeten leiden tot een beter beheer van het werklozenbestand.
Premier Apavia verklaarde in een eerste reactie tevreden te zijn met de resultaten: “Door de V-ĢP winst in drie
provincies wordt de helft van de zestien provincies voortaan geleid door V-ĢP’ers”, zei ze. “Dat Syrbo in Divis niet
heeft kunnen winnen, is slechts een kleine tegenslag; aan zijn campagne en zijn kwaliteiten heeft het niet gelegen, maar
we hebben duidelijk de aantrekkingskracht van de Piraten onderschat.”

Voskië neemt toch vluchtelingen op

Oud-minister veroordeeld tot 20 jaar cel

BRUSSEL (10 MAART) – Voskië gaat toch vluchtelingen
opnemen. Dat is vandaag in Brussel tijdens een top tussen
vertegenwoordigers van de Europese Unie en de regering
van Voskië besloten. Bovendien stemt Voskië toe zijn
grensbewaking te normaliseren in ruil voor logistieke
steun uit Brussel en de versnelde aanvaarding van de EUAssociatieovereenkomst met Voskië. De vluchtelingencrisis zorgde er vorig jaar voor dat Voskië zijn grenzen
met Griekenland bijna hermetisch afsloot voor niet-EUburgers, waarmee de route naar West-Europa via Italië
onmogelijk werd gemaakt. Voskië kreeg vanuit met name
Hongarije zware kritiek te verduren voor deze aanpak, die
meer druk op de Balkanlanden legde.

DIVIS (22 MAART) – Oud-minister Pernādas Majyģiuz
van financiën is in hoger beroep tot 20 jaar gevangenisstraf veroordeeld voor diefstal, fraude en corruptie. Enkele
lagere voormalige ambtenaren die ten tijde van de misdaad
op het ministerie werkzaam waren en drie jaar geleden
eveneens gearresteerd werden kregen vergelijkbare straffen, behalve twee ambtenaren van wie hun betrokkenheid
niet onomstotelijk kon worden vastgesteld. In juli 2013
werden ex-minister Majyģiuz en de genoemde ambtenaren
gearresteerd onder verdenking van corruptie, wat de rechter nu dus bewezen heeft geacht; onder leiding van de
minister zelf werden ettelijke miljoenen krisis weggezet
op buitenlandse bankrekeningen.

AGL in crisis na Iljaromaanse weigering uitslagen Conferentie te accepteren

Gekozen Curschellas “overweegt benoeming te weigeren”

DIVIS (23 MAART) – De AGL bevindt zich in een diepe crisis na de weigering van lidstaat Île de Romanhe
om zich neer te leggen bij de uitslag van de stemmingen tijdens de AGL-Conferentie die afgelopen zaterdag
in het Chimorese nationale park Cañete gehouden werd, en de ratificatie van de gewijzigde AGL-verdragen
opschortte totdat het Hooggerechtshof van de AGL een uitspraak heeft gedaan over de geldigheid van de
stemmingen. Het gaat om de democratische toewijzing van het hoofdkwartier van het milieuinstituut MIE
aan onze hoofdstad Divis en de eveneens democratische benoeming van de Voskische diplomaat Not
Curschellas als nieuwe Secretaris Generaal van de AGL; volgens bronnen zou Curschellas nu vinden dat
zijn positie gecompromitteerd is en sterk overwegen om de positie te weigeren.
“De lidstaten van de AGL hebben gesproken; procedureel Environment). “Nu tegen de Mii-Eilanden een uitzettingsheeft zich niets raars voorgedaan, maar toch beschouwt de procedure begonnen is, is het zaak vóór de komende AGLregering van Île de Romanhe het feit dat een meerderheid Conferentie van 2 juli zeker te weten waar het MIE
voor de Voskische kandidaten gekozen heeft, als racistisch naartoe zal verhuizen, maar zolang er een rechtzaak loopt
ten opzichte van de Iljaromaanse inzendingen. We weten tegen die verhuizing zal Divis niet in staat zijn het een
niet waar deze houding plotseling vandaan komt; Voskië definitief onderkomen te verschaffen”, aldus Lukas
en Île de Romanhe kunnen doorgaans, zowel binnen de Dòdziĕvs, het Hoofd van het Hoofdstedelijk District. “We
AGL als binnen FICT, goed door één deur, en het is zeer zijn zeker bereid na 2 juli een tijdelijke huisvesting te
beslist niet zo dat Île de Romanhe altijd de boot mist als organiseren, maar totdat we zeker weten dat er
het om benoemingen en toewijzingen gaat, dus wij zijn geïnvesteerd kan worden in de benodigde infrastructuur,
tamelijk verrast”, zei premier Luçia Apavia toen het zou het behelpen kunnen worden.”
nieuws bekend werd, en voegde toe dat ze de Iljaromaanse Over Not Curschellas, de diplomaat en huidig Voskisch
weigering om de verdragen te ratificeren een ‘excessieve ambassadeur in Zweden die gekozen werd om de Karstoreactie’ vindt, te meer omdat de verdragen en de niaanse Heidi Ankerskjöld op te volgen als Secretaris
benoemingen los staan van elkaar. De premier vindt het Generaal van de AGL, doen inmiddels geruchten de ronde
niet de taak van Voskië om Île de Romanhe op andere dat hij sterk aan het overwegen is de benoeming te
gedachten te brengen. “Het ziet er naar uit dat de weigeren, daar zijn positie bij voorbaat al gecompromitIljaromaanse regering vooral problemen heeft met andere teerd is en hij in september niet onomstreden zijn post zou
Europese landen; het is jammer dat Voskië zich midden in kunnen bekleden als het Hooggerechtshof geen uitspraak
het spervuur bevindt”, aldus de premier.
heeft gedaan (wat zeer waarschijnlijk is). “Het is nog te
Door de stap van Île de Romanhe weet de regering niet vroeg om daarover te speculeren; Île de Romanhe heeft
precies hoe nu te handelen inzake de organisatie van het nog niets aangespannen bij het Hooggerechtshof, dus
onderkomen van het aan Divis toegewezen hoofdkantoor vooralsnog beschouwen wij Curschellas als de volgende
van de milieuorganisatie MIE (Monoghan Institute for Secretaris Generaal van de AGL”, aldus premier Apavia.

Ex-kroonprins viert 50e verjaardag

Monarchisten en republikeinen slaags bij villa ex-kroonprins Hugo
MEGVIDZ (25 MAART) – Hugo di Savoia-Voschi, beter bekend als (ex-)kroonprins Hugo, viert vanavond
zijn 50e verjaardag op zijn landgoed ten noorden van de plaats Megvidz, vlakbij Kvēvuste. Terwijl
monarchisten de gelegenheid te baat namen om te demonstreren voor de herinvoering van de monarchie,
wilden republikeinen dit niet over hun kant laten gaan en organiseerden een tegendemonstratie; tegen de
middag liep een en ander uit de hand en moest de politie ingrijpen.
Het is dit jaar twintig jaar geleden dat er een eind kwam aan de dictatuur en en passant ook aan de monarchie; het herstel
van de democratie werd – in de lezing van de monarchisten – ‘gekaapt’ door de republikeinen, die de republiek uitriepen
en koning Lodewijk (Luvidz) de toegang tot het land ontzegden. Het toegangsverbod voor leden van de – overigens zeer
kleine – koninklijke familie werd in 2013 opgeheven toen het Monarchistisch Verbond tot de regeringscoalitie toetrad.
Kroonprins Hugo en zijn vrouw kroonprinses Marta en twee van hun drie kinderen vestigden zich vervolgens in Voskië,
maar hielden zich tot teleurstelling van de monarchisten vervolgens redelijk gedeisd. Koning Lodewijk en zijn vrouw
koningin Cosima wonen al twintig jaar in Italië en hebben Voskië nog niet weer bezocht; de 76-jarige koning zou al
jaren een zwakke gezondheid hebben.
De rellen bij de villa van de kroonprins ontlokten meteen een uitspraak van Viktor Evrius, leider van de oppositiepartij
Protàşvētij Dēmukracieş (Voorstanders van de Republiek), dat de aanwezigheid van Hugo een storende factor is in de
Voskische maatschappij die kan leiden tot openbare ordeproblemen; het feit dat zijn persoon staat voor een omstreden
staatsvorm zou een reden moeten zijn om hem het land uit te zetten. Minister van binnenlandse zaken Lukas Kvāzd
(Meso Vēdzō, Centrumliberalen) reageerde echter met te zeggen dat de heer Di Savoia-Voschi een Voskisch paspoort
heeft en dus het recht heeft zich in ons land te vestigen en verder dat iedereen het recht heeft op zijn eigen mening, maar
niet het recht om iemand te lijf te gaan wanneer diens mening hem niet welgevallig is.

