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Izjava odbora 

Ljubljana, 19.5.2011 Z določenim ozemljem, efektivno oblastjo in s stalnim 
prebivalstvom se izpolnjujejo osnovni pogoji za nastanek 
palestinske  države 

Spravni dogovor med Hamasom in Fatahom v stranki Zares pozdravljamo 
in ga pojmujemo kot dober začetek za vzpostavitev dveh varnih in 
prijateljskih držav, Palestine in Izraela, ter za stabilizacijo varnostnih 
razmer v širši regiji. Nedavno doseženi dogovor predvideva oblikovanje 
skupne prehodne palestinske vlade, ki bi jo vodili neodvisni politiki, v letu 
dni pa naj bi sledile predsedniške in parlamentarne volitve. Vladi RS in 
ministrstvu za zunanje zadeve RS predlagamo, da 23. maja na pogovoru 
zunanjih ministrov z visoko predstavnico Catherine Ashton zavzame 
pozitivno stališče do doseženega dogovora. Menimo, da je oblikovanje 
vlade narodne enotnosti pomemben korak k vzpostavitvi enotne in 
učinkovite palestinske oblasti tako na Zahodnem bregu kot v Gazi, z 
Jeruzalemom kot corpus separatus.

Končni rezultat palestinskih vladnih prizadevanj mora biti vzpostavitev 
miroljubne in demokratične palestinske države, ki bo zagotavljala trajen 
mir in sobivanje z Izraelom. V stranki Zares podpiramo zahtevo četverice, 
ki jo sestavljajo ZDA, EU, ZN in Rusija, da se Hamas odpove nasilju, Izraelu 
pa prizna pravico do obstoja. 

Razen izražanja podpore v EU, se mora Slovenija pripraviti na predlog 
palestinskih predstavnikov, da bodo septembra 2011 na zasedanju 
Generalne skupščine Združenih narodov predlagali, da članice svetovne 
organizacije priznajo Palestino kot neodvisno državo ne glede na to, ali bo 
mirovni dogovor  z Izraelom dosežen ali ne. V stranki Zares predlagamo, da 
po resni presoji, ali bo Palestina  delovala po predpisih mednarodnega 
prava in ali bo sprejela pravice in dolžnosti države po obstoječi 
mednarodnopravni ureditvi, Slovenija podpre morebitno prošnjo za 
mednarodno priznanje države Palestine v okviru meja iz leta 1967. 

Med septembrskim zasedanjem Generalne skupščine Združenih narodov pa 
bomo seveda tudi z vznemirjenjem pričakovali rezultat glasovanja o 
članstvu Slovenije v Varnostnem svetu.  
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