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g. Borut Pahor, predsednik 
 
Ministrstvo za zunanje zadeve  
g. Samuel Žbogar, minister 
 

Ljubljana, 13.10.2009 ODPRTO PISMO   

 
Spoštovani predsednik Vlade ter minister za zunanje zadeve! 
 
14. septembra letos je štiričlanska preiskovalna komisija ZN , ki jo je vodil ugledni 
južnoafriški sodnik Richard Goldstone, po nekajmesečni preiskavi ugotovila, da so 
izraelska vojska in oborožene sile Hamasa med 22-dnevni januarski izraelski 
ofenzivi v Gazi zagrešili zločine  zoper človeštvo in večkrat kršili Ženevsko 
konvencijo. 
 
Zaključno poročilo, ki obsega 575 strani in potrjuje navedene zločine in kršitve 
mednarodnega humanitarnega prava, je takoj po njegovi predstavitvi pozdravila 
tudi slovenska diplomacija. Vendar pa so nekatere vplivne države, z ZDA na čelu,  
preprečile, da bi poročilo obravnavali v Varnostnemu svetu ZN in so zahtevale ter 
tudi dosegle odložitev obravnave dokumenta. 
 
Svet za človekove pravice, osrednji organ Združenih narodov za nadzor stanja 
človekovih pravic v svetu, bi moral 2. oktobra 2009 glasovati o osnutku resolucije, s 
katero bi popolnoma podprl poročilo neodvisne komisije. Toda po številnih pritiskih 
ZDA in Izraela je bilo odločanje o resoluciji preloženo na zasedanje Sveta, ki bo 
naslednje leto marca. Zaradi pritiska je to stališče morala sprejeti tudi Palestinska 
oblast. 
Slovenija, ki je v tem organu s tamkajšnjim veleposlanikom Andrejem Logarjem 
zastopana na mestu podpredsednika, vse do petka zjutraj ni oblikovala dokončnega 
stališča, ali bi vloženi osnutek resolucije podprla, jo zavrnila ali pa bi se glasovanja 
vzdržala. 
Zadržkov glede vsebine poročila na Ministrstvu za zunanje zadeve niso imeli, so pa 
imeli pomisleke, ali ne bi Svet za človekove pravice presegel svojih pristojnosti, če bi 
popolnoma podprl resolucijo in jo s tem posledično poslal v obravnavo 
Varnostnemu svetu Združenih narodov. 
 
Za imenovanje in preiskavo neodvisne mednarodne komisije se je z jasnimi sklepi 
zavzel tudi Odbor Državnega zbora za zunanjo politiko, ki je na svoji 6. nujni seji 15. 
januarja 2009 ob točki Poziv za vzpostavitev miru v Gazi, sprejel naslednje sklepe: 
 
 
1. V zvezi s stopnjevanjem nasilja v Gazi Odbor za zunanjo politiko obsoja nasilje in 
 sistematične kršitve človekovih pravic ter mednarodnega humanitarnega prava s 
 strani vseh, ki so vpleteni v oborožene spopade in teroristična dejanja. Odbor 
 ugotavlja, da Izrael, ki je polnopravna članica OZN, ne spoštuje resolucij 
 Varnostnega sveta ZN in je, zaradi nesorazmerne uporabe vojaške sile in 
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 napadov zoper civilne cilje ter tudi zoper sedeže in konvoje mednarodnih 
 organizacij, odgovoren za hude humanitarne posledice vojne v Gazi. 
 
2. Odbor poziva Vlado, da si pri vseh mednarodnih forumih v skladu z Izjavo 
 Evropske unije o razmerah na Bližnjem Vzhodu z dne 30. decembra 2008 
 prizadeva za takojšnjo ustavitev nasilja v Gazi, za spoštovanje resolucij VS ZN, 
 za spoštovanje mednarodnega humanitarnega prava in za nujno pomoč 
 civilnemu prebivalstvu. 
 
3. Odbor pričakuje, da bodo raziskane kršitve človekovih pravic, morebitni vojni 
 zločini in uporaba po mednarodnih konvencijah prepovedanega orožja. 
 

4. Odbor vse sprte strani poziva k medsebojnemu priznanju ter začetku resnih 
mirovnih pogajanj. Odbor pričakuje, da bo Vlada podprla ali sama predlagala 
mednarodno posredovanje za vzpostavitev miru in pogojev za trajno sožitje med 
Izraelci in Palestinci v lastnih suverenih in varnih državah. 

 
 
Spoštovana predsednik Vlade in minister za zunanje zadeve! 
 
Nerazumljivo in obžalovanja vredno je, da Slovenija kot država, ki je trenutno v 
vlogi podpredsednika Sveta za človekove pravice, še nima jasnega stališča do 
poročila, do njegove primernosti za obravnavo v Varnostnem svetu Združenih 
narodov in do implementacije njegovih priporočil. Pomisleki, izraženi s strani 
ministrstva za zunanje zadeve o domnevnem „preseganju pristojnosti“ Sveta, niso 
sprejemljivi in so kvečjemu dodaten razlog za  globoko obžalovanje. 
 
Zato vaju pozivam, kot tudi ostale člane Vlade, da Slovenija nemudoma in 
nedvoumno podpre Goldstonovo poročilo in njegovo zanesljivo uvrstitev na dnevni 
red naslednjega zasedanja Varnostnega sveta  Združenih narodov. 
 
Ker gre za ugotovljene zločine proti človeštvu, se ni mogoče sklicevati na formalne 
dileme, ki to v resnici niso, saj je Svet za človekove pravice legitimni in pomemben 
organ Združenih narodov. Jasno je sicer, da bi morale poročilo predložiti v 
obravnavo Varnostnemu svetu Združenih narodov vse države, ki verjamejo v in se 
sklicujejo na spoštovanje življenja, človekovih pravic, humanitarnega prava in 
Ženevske konvencije.  
 
Iz poročila je namreč jasno, da bi se morali Izraelska in tudi Hamasova oblast 
zagovarjati pred Mednarodnim sodiščem za vojne zločine (ICC). 
 
Pričakujem, da bo Slovenija o tako pomembnem vprašanju jasna, načelna in 
dosledna. 
 
S spoštovanjem, 
 

Franco Juri 
Poslanec PS Zares 

 


