
Udeleženci 28. zasedanja Generalne skupščine svetovne veteranske organizacije so na podlagi svojih 

temeljnih  usmeritev  in v cilju  prizadevanja za trajni mir in stabilnost v svetu sprejeli  naslednji   

 

P O Z I V 

 

ZASKRBLJENI zaradi trenutne politične situacije ter zaradi naraščajoče napetosti, ki povzroča vedno nove 

vojne konflikte v Afriki, Bližnjem vzhodu in Evropi, 

ZAVEDAJOČ  se velike nevarnosti širitve vojnih konfliktov, ki jih je pričela »Islamska država« in katere so od 

začetnih terorističnih aktivnosti prerasle v vojno proti državam v regiji, ki tako proizvajajo neskončno reko 

beguncev, 

 

ZELO ZASKRBLJENI 

 

- zaradi naraščanja neonacističnih in fašističnih sil in političnih organizacij, temelječih na neonacizmu zlasti 

na ozemlju Evrope, ki resno ogrožajo temelje civilizacijskih vrednot in demokracijo, na katerih počiva 

celoten svet in so sestavni del vseh resolucij in dokumentov UN ter drugih mednarodnih in regionalnih 

organizacij, 

- zaradi naraščanja ksenofobije, antisemitizma, rasizma in vse bolj prisotne ignorance človekovih pravic in 

svoboščin, ter napada na pravice manjšin in njihove temeljne človekove pravice, 

- zaradi izjemno velikih ekonomskih težav v svetu in poslabšanja položaja večine človeštva, in zavedajoč se 

dejstva, da je kopičenje svetovnega bogastva v rokah le peščice ljudi, medtem pa manj kot 50% svetovnega 

BDP ostaja drugim, rastoče socialne razlike v svetu pa vodijo na rob socialne eksplozije, 

- priča smo ponovni tekmi v oboroževanju, kljub vsem resolucijam UN, ki nas, zlasti pa velike sile, zavezujejo 

k razorožitvi, 

- dejstvo da o usodi celotnega sveta in ljudi odločajo zelo ozki krogi posameznikov in finančnih skupin, 

- pod krinko širjenja demokracije v svetu se nenehno destabilizira celotno območje in ogroža mir, nenehno 

proizvaja kaos in anarhija, 

 

POZIVAMO in PREDLAGAMO: 

 

- vrnitev na politični dialog o vseh odprtih vprašanjih predstavlja edino rešitev naraščajočim konfliktom in 

konfrontacijam v svetu, 

- naj se UN reformirajo kot centralno mesto iskanja političnih rešitev za vsa odprta vprašanja,  

- naj se v reševanje nastale situacije vključijo vse države, največjo odgovornost pa naj prevzamejo veliki in 

članice Varnostnega sveta, 

- nujno naj se ustavi polarizacija, če se bo ta nadaljevala, bo neizbežno pripeljala svet v obdobje nove 

hladne vojne, blokovske razvrstitve in nenehne tekme v oborožitvi, 

- zahtevamo, da se o vseh teh vprašanjih čim prej spodbudi razprava na izrednem zasedanju UN! 


