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Nieuwe regering rond

meedoen aan de regering.
Pinedes, net als Nicole Santiago een voormalig soapacteur, sleepte de helft van de
Somos-fractie mee. Santiago
hield echter voet bij stuk en
wilde regeren. Zij zag voor
zichzelf een mooie rol weggelegd als minister van Justitie.
Daarop stapten de leden van
het “Pinedes-blok” uit de
Pablo Pinedes
Somos fractie. Zij hebben
aangekondigd zich aan te sluiten bij de nieuwe partij van de advocaat José Berne, die
reeds eerder Somos verliet na onenigheid over het leiderschap. Inmiddels heeft een aantal daarvan alweer aangegeven een tweede afsplitsing te beginnen. Daarmee is er van
de populaire partij Somos Chimor weinig meer over.

Somos trekt zich terug uit coalitie
LINDAVISTA – 6 juli 2012
De tweede ronde van de presidentsverkiezingen op 17 juni 2012
is gewonnen door de zittende
president María Morillo. Morillo,
van de gematigde partij Puro,
versloeg haar meer radicale opponent Francisco de Setubal van
de milieupartij Verde ruimschoots. Het verschil bij de eerste
María Morillo
ronde tussen Puro en Verde was
echter minimaal. Puro, Verde en
de populistische partij Somos Chimor behaalden toen
ongeveer evenveel zetels (zie Noticias #9).
UNIEK

Zittend president María Morillo besloot vervolgens om een
coalitie te vormen met Verde. Nog geen dag na het uit elkaar vallen van Somos Chimor was de nieuwe regering al
gevormd.

Op basis van deze uitslag heeft Puro ervoor gekozen om
niet alleen te gaan regeren maar een coalitieregering “van
nationale eenheid” te vormen met de drie grootste partijen. Dit is in drie opzichten uniek. Ten eerste is er nog nooit
een coalitieregering gevormd sinds de ataxunistische omwenteling. Coalities werden altijd als onwenselijk gezien.
President Morillo vond de kleine verschillen in de uitslag
echter zo tekenend dat zij niets anders kon dan “de wil van
het volk te accepteren”.

BEKENDEN
Veel bekende gezichten
uit de vorige regering
keren terug. Behalve
president María Morillo, zien we Alejandra
Romero als minister
van Buitenlandse Zaken. In de vorige regering was ze nog minister van Defensie. Wel is ze opnieuw
vice-premier.

Op de tweede plaats is coalitiepartner Somos Chimor in
wezen een anti-ataxunisitsche partij. Sommige leden van
de Raad van Twaalf dreigden al met ingrijpen als deze partij ooit aan de macht zou komen. Er zijn echter ook leden
van de Raad die van mening zijn dat ook deze partij de
kans moet krijgen zich te bewijzen.

Patricia Madrileña komt terug op Binnenlandse Zaken
(voorheen Natuur en Milieu). Lorena Manabi verschijnt
opnieuw op Jeugdzaken, Pilar del Rio wederom bij Landbouw. Teresa Sessa, voorheen minister van Gezondheid,
gaat nu Onderwijs, Wetenschap en Informatietechnologie
besturen.

Op de derde plaats is deze coalitie uniek omdat de tegenstellingen enorm groot zijn. Wat ideologie betreft liggen
Puro en Verde niet zo heel ver uit elkaar. Somos Chimor
echter staat op een de meeste punten lijnrecht tegenover
de twee andere partijen. Critici van APRO en de Partida
Católica noemden het al een monsterverbond, gedoemd
om te mislukken. Zij kregen gelijk.

BLONDJE
Een verrassing is Violeta Civitani. De geblondeerde politica beging in het verleden de nodige blunders, en ze is nog
steeds bepaald niet handig. In de volksmond staat ze bekend als “dom blondje”. Veel mensen hadden haar niet
terug verwacht, maar ze leidt opnieuw Cultuur en Sport,
een relatief lichte post.

PINEDES-BLOK
Nicole Santiago, presidentskandidaat voor Somos Chimor,
wilde aanvankelijk niets weten van samenwerking. Ze werd
echter na lang aandringen over de streep getrokken. De
verdeling van de ministersposten was bijna rond, toen er
interne discussie binnen Somos ontstond. Een aantal leden, aangevoerd door Pablo Pinedes, wilde absoluut niet

Minder verrassend is dat Victor Mendoza terugkomt. Deze
ervaren politicus wordt voor de tweede keer minister van
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Economische Zaken. Ook Clara Segura keert terug en gaat
deze keer Defensie leiden.

Daarnaast moet ze ervoor zorgen dat Chimor niet zonder
energie komt te zitten.

Een nieuwkomer is de minister van Justitie en Politie, Esteban Seguil. Seguil
was bestuursvoorzitter van
de Universiteit van Santa
Catarína en staat bekend
als een gematigde en diplomatieke intellectueel.

Felix Amazonas is een
van de bekendste milieuactivisten van Chimor. Daarnaast is hij
hoogleraar in de Filosofie aan de Universidad Minchancaman in
El Centro, een post die
hij nu zal moeten verruilen om zijn grote ideaal waar te
maken, minister van Natuur en Milieu worden.

GROEN

De nieuwe regering-Morillo heeft de volgende samenstelling:

Milieupartij Verde levert zes
ministers. Hoewel Verde
slechts een fractie minder
zetels behaalde, krijgt Puro
als grootste partij vier restzetels als bonus. Dit zijn
zetels die afkomstig zijn van
Inés Castillo
partijen die de verkiezingsdrempel niet hebben gehaald. Bij Verde uiteraard uitsluitend nieuwkomers, deze partij heeft immers nooit eerder
in de regering gezeten. Francisco de Setubal krijgt de belangrijke post Financiën in handen. Inés Castillo wordt
minister van Gezondheid. Zij was voorheen lid van APRO
en heeft tijdens de laatste regering-Parra in het parlement
gezeten. Daarna werd ze wethouder in Santa Catarína maar
stapte in 2010 uit die functie om samen met enkele andere
prominenten, waaronder Juan Prado en Felix Amazonas,
Verde op te richten.

★ President: María Morillo (Puro)
★ Minister van Binnenlandse Zaken: Patricia Madrileña
(Puro)
★ Minister van Buitenlandse Zaken en vice premier:
Alejandra Romero (Puro)
★ Minister van Cultuur en Sport: Violeta Civitani (Puro)
★ Minister van Defensie: Clara Segura (Puro)
★ Minister van Economische Zaken: Victor Mendoza
(Puro)
★ Minister van Energie: Paola Mendes (Verde)
★ Minister van Financiën: Francisco de Setubal (Verde)
★ Minister van Gezondheid: Inés Castillo (Verde)
★ Minister van Huisvesting: Rafael Merck (Verde)
★ Minister van Infrastructuur en Transport: Juan Prado
(Verde)
★ Minister van Jeugdzaken: Lorena Manabi (Puro)
★ Minister van Justitie en Politie: Esteban Seguil (Puro)

Juan Prado gaat Infrastructuur en Transport
leiden. Hij is oorspronkelijk afkomstig van
Libertad. In de regering-Nergaard was hij
korte tijd staatssecretaris van Infrastructuur.
Daarvoor bekleedde hij
tal van beleidsfuncties.

★ Minister van Landbouw: Pilar del Rio (Puro)
★ Minister van Natuur en Milieu: Felix Amazonas (Verde)
★ Minister van Onderwijs, Wetenschap en Informatietechnologie: Teresa Sessa (Puro)

Aan Paola Mendes, de
nieuwe minister van
Energie de lastige taak
om de bouw van de
kerncentrales definitief
stop te zetten, onderhandelingen met het
Russische bedrijf Rosatom te beginnen en daarbij claims proberen te ontlopen.

★
Noticias de Chimor is een
onregelmatig verschijnende
nieuwsbrief van de Ataxunistische
Republiek Chimor.
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