Erjavec: Padec resolucije o Srebrenici dokaz potrebe po reformi ZN
Ljubljana, 9. julija
Slovenija obžaluje, da resolucija o obsodbi genocida v Srebrenici zaradi ruskega veta v Varnostnem svetu
ZN v sredo ni bila sprejeta. To je še en dokaz nujnosti reforme Združenih narodov in Varnostnega sveta ZN,
je danes povedal zunanji minister Karl Erjavec. Enakega mnenja je tudi premier Miro Cerar.
Minister Erjavec je na vprašanje STA, kako komentira ruski veto na omenjeno resolucijo, novinarjem v
državnem zboru dejal, da Slovenija obžaluje, da resolucija ni bila sprejeta.
"Treba je vedeti, da gre za geostrateške interese in očitno je Rusija ocenila, da ne bo podpirala te
resolucije. To pa kaže tudi na nujnost reforme Organizacije Združenih narodov," je dejal ter spomnil, da
Slovenija podpira zlasti reformo Varnostnega sveta ZN, ker tam ostaja blokiranih tudi vrsta drugih vprašanj,
ne samo genocid v Srebrenici, ampak tudi, ko gre npr. za reševanje sirske krize. "Ta pogovor ob 70.
obletnici ZN bo potreben," je dodal.
"To ni dobro sporočilo svojcem žrtev genocida in tistim, ki dojemajo globino tega zavržnega genocidnega
dejanja. Je pokazatelj, da bo tudi na ravni ZN, torej Varnostnega sveta, treba v prihodnje razmišljati o
takšnih pristopih in spremembah, ki bodo omogočali, da se v takih primerih sprejemajo prave odločitve," pa
je na isto vprašanje odgovoril premier Miro Cerar.
Tako premier Cerar kot minister Erjavec sta se pred tem vpisala v knjigo, ki spremlja Potujoči cvet
Srebrenice, ki je danes v državnem zboru. V knjigi ob potujočem cvetu zbirajo sporočila tistim, ki so
preživeli vojno v Bosni in Hercegovini. Premier Cerar je v knjigo zapisal "V spomin in nauk, da se ne bi
nikoli ponovilo". Oba sta tudi imela pripet naprsni cvet Srebrenice.
Potujoči cvet Srebrenice so v preddverje velike dvorane DZ postavili v okviru projekta 8372 živih spominov,
ki ga ob 20. obletnici genocida v Srebrenici izvajata zavoda Averroes in Pogreb ni tabu, pridružil pa se jima
je tudi Zavod Krog iz Kopra.
Predsednik državnega zbora Milan Brglez je ob tej priložnosti danes sprejel organizatorje spominskega
programa in se vpisal v knjigo vtisov. Vanjo je zapisal: "Spomin na nedolžne žrtve je opomin, solidarnost z
njimi pa upanje".
Varnostni svet ZN v sredo zaradi ruskega veta ni sprejel britanskega predloga resolucije, s katero bi pokol
več kot 8000 Bošnjakov v Srebrenici julija 1995 pred prihajajočo 20. obletnico obsodil kot genocid. Ruski
veto je bil posledica nasprotovanja Srbije, ki genocida ne priznava. 20 let od genocida, ki so ga storile sile
bosanskih Srbov, bodo na osrednji spominski slovesnosti v Potočarih obeležili v soboto.

