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MIHA KORDIŠ (PS ZL): Predsedujoča, najlepša hvala za besedo. 12. februarja je bil 
sklenjen nov mirovni sporazum v Minsku, znova je bilo vzpostavljeno premirje… To 
premirje je bilo krhko ampak zaenkrat še drži. Ampak zato, da se razmere normalizirajo 
so potrebni dodatni koraki še posebej na strani Vlade v Kijevu, ki mora v skladu s 
sporazumom zagotoviti dejansko samoupravo doneški in loganski oblasti, vključno s 
pravico, da tamkajšnje lokalne oblasti vzdržujejo milice za ohranjanje reda in miru. 
Sporazum zahteva tudi, da ozemlje Ukrajine zapustijo tuji plačanci vključno s pripadniki  
narodne garde. To je paravojaških enot, ki jih financirajo prozahodno usmerjeni 
oligarhi. Uspeh mirovnih prizadevanj je v veliki meri odvisen od delovanja Evropske 
unije. Nikakor se ne bi smela ponoviti napaka iz septembra 2014, ko je EU skupaj z 
Združenimi državami le nekaj dni po podpisu prvega mirovnega sporazuma v Minsku 
zaostrila sankcije proti Ruski federaciji in s tem je posredno podprla tako imenovano 
protiteroristično operacijo kijevskih vojaških in paravojaških enot, ki je zahtevala več 
tisoč življenj, večinoma civilistov. V petek je tudi v Delu zaokrožil članek, da je v 
Ukrajino prispelo več sto vojaških inštruktorjev, zelo konkretno, 300 ameriških vojaških 
inštruktorjev, ki naj bi urili ukrajinsko nacionalno gardo. Kdo ta ukrajinska nacionalna 
garda je vemo. Med drugimi jo sestavlja tudi privatni bataljon oligarha Kolomojskega po 
imenu Azao(?), tole je njihov simbol, to so njihove bojne barve, ki so zelo jasno 
modelirane po bojnih barvah tretjega rajha. Pa če še neka taka primerjava ne prepriča 
je pa mogoče ta dovolj zgovorna, ko se zastava bataljona Azao pojavila z roko v roki z 
emblemi tretjega rajha in z zastavo Zveze Nato. Kar želim reči je, da v kolikor hočemo, 
da se razmere v Ukrajini stabilizirajo, da se dejansko odpre neka možnost trajnega 
miru je potrebno pritisniti na Kijev, treba je pritisniti na te, ne bom rekel neonacistične, 
ker so pač pod kripto direktno nacistične sile.  
In v zvezi s tem vas sprašujem: Kdaj naj bi bila sprejeta odločitev o podaljšanju 
oziroma odpravi sankcij? Ali bo Slovenija glasovala proti podaljšanju sankcij Ruski 
federaciji? Kakšna zagotovila so bila v zvezi s tem dana pomočnici ameriškega 
zunanjega ministra Viktoriji / nerazumljivo/, ki se je 18. marca letos sestala s 
predsednikoma države in vlade ter ministrom za zunanje zadeve? / opozorilni znak za 
konec razprave/  
 
PODPREDSEDNICA ANDREJA KATIČ: Hvala. Odgovor bo dal minister za zunanje 
zadeve, gospod Karl Viktor Erjavec.  
 
KARL VIKTOR ERJAVEC: Hvala lepa. Najprej lep pozdrav. Zahvaljujem se za 
poslansko vprašanje. Kar se tiče minskega dogovora, ki je bil sklenjen 12. februarja v 
letošnjem letu, lahko ocenjujemo, da to pomeni korak naprej pri razreševanju 
ukrajinske krize. Tudi Slovenija je na stališču,da to krizo lahko rešimo samo po politični 
poti, s političnim dialogom, in seveda vse strani morajo poskrbeti za to, da bi se minski 
sporazum tudi v celoti implementiral. To pa seveda ne bo lahka naloga. Od tega ste že 
vi sami nekaj omenili, da bo potrebno umik paravojaških skupin, ki delujejo na 
ukrajinskem terenu, seveda pa tudi Ukrajina mora izvesti svojo domačo nalogo, zlasti 
na reformnem področju. Tukaj zlasti se pričakujejo reforme na področju pravosodja, 
boja proti korupciji, organiziranemu kriminalu in pomembna točka je decentralizacija. Mi 
smo prepričani, da je možna samo diplomatska rešitev, ne vojaška rešitev, zato 
Slovenija tudi ni zagovarjala ponujene vojaške pomoči Ukrajini, ki je bila omenjena. 
Menimo, da tudi angažma inštruktorjev ne more prispevati k neki mirni rešitvi. V okviru 
normandijske skupine, to se pravi v skupini, kjer delujejo poleg francoskega zunanjega 
ministra, nemškega zunanjega ministra in pa ruskega in ukrajinskega mislim, da je to 
pravi forum za iskanje ustreznih političnih rešitev. Pri tem je pa seveda tudi pomemben 
dialog med Kijevom, Luganskim in Donetskim.  
Kar se tiče vaših vprašanj naj povem, da zaenkrat še ni bila razprava glede podaljšanja 
ali ukinitve ali zmanjšanja gospodarskih sankcij oziroma bolje rečeno omejevalnih 
ukrepov, ker ne gre samo za klasične gospodarske sankcije, ampak gre tudi, da so v 
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okviru teh sankcij na seznamu določene osebe in pravne osebe, ki nimajo pravice priti 
na ozemlje EU in tudi ne razpolagati z morebitnim premoženjem, ki ga imajo tukaj v 
EU. Res je, da julija se iztečejo gospodarske sankcije, tako da je za pričakovati, da 
bomo seveda na svetu ministra za zunanje zadeve obravnavali vprašanja 
gospodarskih sankcij. V zvezi s tem naj povem, da je stališče Slovenije, da bo odvisno 
zlasti od tega, kako se uresničuje minski sporazum in pa seveda tudi od situacije na 
terenu. Lahko povem, da zaenkrat gospodarske sankcije nimajo kakšnega bistvenega 
vpliva na blagovno menjavo med Slovenijo in pa Rusko federacijo. Ta blagovna 
menjava bo tudi v letošnjem letu na nivoju približno dveh milijard dolarjev, lahko pa 
seznanim, da petega maja pride sopredsedujoči Skupine za gospodarsko sodelovanje 
minister Nikiforov, kjer bova pripravila agendo za srečanje mešane gospodarske 
komisije v Rusiji. Naj še enkrat ponovim, da tukaj gre za srečanje, ki v skladu tudi in v 
okviru spoštovanja gospodarskih sankcij. Ali bo Slovenija glasovala za podaljšanje 
gospodarskih sankcij, odvisno pač od tega, kako se bo realiziral minski sporazum in 
odvisno od situacije na terenu. Tako da v tem trenutku zelo težko povem, kako se 
bomo odločili. Kar se tiče pomočnice ameriškega zunanjega ministra, raje / znak za 
konec razprave/ bi rekel državnega sekretarja, pa moram reči, da sva se v glavnem 
pogovarjala o bilateralnih odnosih, o tem, kako povečati gospodarsko sodelovanje in 
pa seveda je tekla tudi beseda glede na to, kako gleda Slovenija na nadaljnje 
gospodarske sankcije proti Ruski federaciji. In povedal sem vam, da za nas je ključno, 
kako se bo realiziral minski dogovor in zlasti, kakšna bo situacija / znak za konec 
razprave/.  
 
PODPREDSEDNICA ANDREJA KATIČ: Hvala. Gospod Miha Kordiš zahteva 
dopolnitev odgovora. Izvolite.  
 
MIHA KORDIŠ (PS ZL): Ja predsedujoča najlepša hvala za besedo. V kakšnem 
razmerju so sankcije proti Ruski federaciji z uresničevanjem dogovora iz minske. V 
zelo napačnem razmerju v tem trenutku. Pač predpostavlja se, da naj bi ta dogovor iz 
Minska bil implementiran na tak način, da se pritisne z nekimi sankcijami na Rusko 
federacijo. Ampak kot sem izpostavil v svojem vprašanju, je v resnici situacija obratna. 
Potrebno je pritisniti na Kijev. In EU ima v rokah instrumente, ima v rokah možnosti, da 
stori nekaj takega. Brez nadaljnjega. In odprava sankcij proti Rusiji bi bila zelo močan 
in zelo jasen signal, da Evropa oziroma Evropska unija hoče mir v Ukrajini, da si ga v 
resnici želi. Ker v resnici so sankcije proti Ruski federaciji nič drugega kot tiha podpora 
kijevskim jastrebom. In zaradi tega smo v Združeni levici zelo odločno na stališču, da 
so pač te sankcije nepotrebne, da bi jih bilo potrebno odpraviti in neki megleni odgovori 
v smislu, ja odvisno od uresničevanja od sporazuma na terenu, odvisno od tega, koliko 
se bo minski sporazum upošteval, preprosto ne zadostujejo / znak za konec razprave/ 
gospod minister. zaradi tega, ker imamo v rokah diplomatske škarje in platno, da 
zagotovimo nek pritisk na Kijev, ki bi pa pripeljal potem, da se sporazum iz Minska 
dejansko uresničuje. Pa še kar se tiče, omenili ste pač reforme. Kar se tiče teh reform, 
ki naj bi jih Ukrajina izpeljala, med drugimi vključujejo tudi to, da se drastično dvigne 
cena plina za prebivalstvo, da se zamrzne minimalna plača, da bo odpuščenih 10 % 
javnih uslužbencev. / znak za konec razprave/ Vse ob tem pa naj bi se za redno vojsko 
po oceni stockholmskega instituta sredstva podvojila. Hvala.  
 
PODPREDSEDNICA ANDREJA KATIČ: Hvala. Odgovor bo dopolnil minister za 
zunanje zadeve gospod Karl Viktor Erjavec. Izvolite.  
 
KARL VIKTOR ERJAVEC: Kar se tiče gospodarskih sankcij, je slovensko stališče 
vseskozi jasno, in sicer da sankcije niso same sebi namen. Če sankcije ne učinkujejo, 
potem so nesmiselne, smisel teh sankcij predvsem da bi dosegli spremembo ruske 
politike, ki gotovo vpliva tudi na situacijo v Ukrajini. Se pa povsem strinjam z vami, da 
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tudi ukrajinska stran mora opraviti domačo nalogo, zlasti kar se tiče reform in lahko 
povem, da na Svetu ministrov za zunanje zadeve večkrat tudi gostimo ukrajinskega 
zunanjega ministra in da ga ves čas povprašujemo kako potekajo te reforme, in tudi 
lahko povem, da Evropska unija v zvezi s tem tudi nudi močno ekspertno pomoč, ki je 
povsem jasno, da brez reform tudi v Ukrajini se bo zelo težko rešila kriza v Ukrajini. 
Tako, da kar se tiče gospodarskih sankcij, to bo obravnavano na Svetu ministrov za 
zunanje in potem bo tudi dan ustrezen predlog Evropskemu svetu, to je format kjer 
sodelujejo predsedniki držav in predsedniki vlad, upam, da bo situacija takšna, da 
bomo lahko znižali te gospodarske sankcije, ampak ne zato, da bi šli korak proti Rusiji, 
ampak zato, da bi šli korak k ureditvi ukrajinske krize in k večji stabilnosti tega 
področja.  
 
PODPREDSEDNICA ANDREJA KATIČ: Hvala. 
Poslanec gospod Miha Kordiš želi zahtevo, izraziti zahtevo, da se na naslednji seji 
opravi razprava. 
Izvolite. 
 
MIHA KORDIŠ (PS ZL): Drži. Hvala, predsedujoča. 
Ja, jaz predlagam, da se na eni izmed naslednjih seji v skladu s Poslovnikom v 
Državnem zboru opravi razprava na temo ministrovega odgovora. Situacija je zelo 
preprosta, za razrešitev ukrajinske situacije je predvsem potreben pritisk na Kijev, treba 
je pritisniti na aktualne ukrajinske oblasti, trenutno so to… / nerazumljivo/ in njim 
podobni fantje, ki tam izvajajo protifašistično politiko. Brez tega seveda miru v Ukrajini 
ne bo. In sankcije, ki nekako služijo kot sredstvo pritiska na rusko federacijo k temu 
miru vsekakor ne prispevajo, nikakor ne služijo k temu, da bi se situacija v Ukrajini 
kakorkoli razrešila, ker je osnovna logika tukaj napačna, da je Rusija nek tisti velik "bad 
guy", ki ga je treba ukrotiti, potem pa bo vse v redu, medtem pa lahko Kijevu 
podpisujemo bianko menice, za politike, ki jih izvršujejo. Tako, da jaz mislim, da 
moramo o tem odgovoru opraviti razpravo. Še posebej zato, ker tukaj se bom referiral 
na Ameriški institut Gallup, ki je vodilna svetovna ustanova na področju raziskovanja 
javnega mnenja, in ta institut po vsem svetu izvaja raziskavo US Global leadership in v 
okviru te raziskave ljudje ocenjujejo vlogo ameriškega vodstva, kot pozitivno ali 
negativno, rezultat, ki ga je dal za Slovenijo je, da kar 52% vprašanih ne odobrava 
delovanja ameriške administracije, kot pozitivno jo ocenjuje samo 26% in s tem se 
Slovenija uvršča med tiste evropske države, ki so najbolj nenaklonjene administraciji 
Združenih držav.  
Tukaj bi rad opozoril da gre ocenjevanje političnega vodstva Združenih držav, ne 
njihove kulture, njihovih ljudi in tako naprej, in da gre za zelo jasen signal, da naši 
ljudje, državljanke in državljani Slovenije nasprotujejo kakršnimkoli oblikam 
imperializma, vmešavanja v notranje zadeve drugih držav, pa naj gre tu za latinsko 
Ameriko, za bližnji vzhod ali pa za nekdanje sovjetske republike. Pač ta imperializem 
izvajajo Združene države in druge zahodne države, zaradi… / znak za konec razprave/ 
svojih ekonomskih in materialnih interesov, pač podpirajo oligarhije, kot je na primer 
kijevska, ki strelja na lastno prebivalstvo. In tu seveda potrebujemo nek popolnoma 
drugačen obrat v slovenski zunanji politiki. Trenutna vlada pač nima absolutno 
nikakršnega mandata, da bi zastopala proimperialistična stališča, ki so v diametralnem 
nasprotju s protiimperialistično usmerjenostjo naših ljudi. 
Hvala. 
 
PODPREDSEDNICA ANDREJA KATIČ: O vašem predlogu bo Državni zbor odločil 
jutri, 21. aprila 2015 v okviru glasovanj. 


