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Skupna brionska 
deklaracija 

Na povabilo jugoslovanske vlade se je dne 7. 9. 1991 ministr-
ska trojka Evropske skupnosti na Brionih sestala s predstavniki 
vseh strani, ki so neposredno vpletene v jugoslovansko krizo. 

Cilj misije treh ministrov je bil ustvariti ustrezne možnosti za 
mirna pogajanja med vsemi stranmi. Vse vpletene strani so 
vzele na znanje deklaracijo Evropske skupnosti in njenih držav 
članic, sprejeto 5. 7. 1991, in ponovno potrdile svojo popolno 
zavzetost za uresničevanje predlogov Evropske skupnosti z dne 
30. 6. 1991, da bi zagotovile prekinitev ognja in omogočile 
pogajanja o prihodnosti Jugoslavije. 

V zvezi z omenjenimi predlogi je bil dosežen sporazum 
o oblikah in načinih uresničevanja, ki jih vsebuje priloga I. 

Strani so se strinjale, da morajo z namenom, da bi zagotovile 
mirno rešitev, v celoti spoštovati naslednja načela: 

- samo in zgolj narodi Jugoslavije lahko odločajo o svoji 
prihodnosti; 

- v Jugoslaviji je nastal nov položaj, ki zahteva bolj natančen 
nadzor in pogajanja med različnimi stranmi; 

- pogajanja se morajo nujno začeti, in to ne kasneje kot 1. 8. 
1991. o vseh vidikih prihodnosti Jugoslavije, brez zadržkov in 
na podlagi načel helsinške deklaracije in pariške listine za novo 
Evropo (zlasti v zvezi s spoštovanjem človekovih pravic, 
vključno s pravico narodov do samoodločbe v skladu z usta-
novno listino Združenih narodov, in v skladu z ustreznimi 
načeli mednarodnega prava, vključno s tistimi, ki se nanašajo 
na ozemeljsko celovitost držav); 

- kolektivno predsedstvo mora izvajati popolno avtoriteto in 
odigrati svojo politično in ustavno vlogo, zlasti v zvezi z zvez-
nimi oboroženimi silami; 

- vse vpletene strani se morajo vzdržati vsakršnega enostran-
skega dejanja, zlasti takšnega, ki bi imel značaj nasilja. 

Skupnost in njene države članice bodo pomagale pri dosega-
nju mirnih in trajnih rešitev sedanje krize, pod pogojem, da 
bodo zgoraj naštete obveznosti v celoti spoštovane. V tem kon-
tekstu Evropska skupnost in njene države članice sprejemajo 
prošnjo preostalih strani za pomoč in olajšanje procesa poga-
janj. Njihova pomoč lahko obsega tudi nadzorovanje napredka 
v pogajanjih, strokovno pomoč delovnim skupinam, ki bi jih 
ustanovile vse vpletene strani, in se med drugim nanaša na 
pravna vprašanja, vprašanja človekovih pravic, vključno s pravi-
cami manjšin, kot tudi na gospodarska vprašanja, vprašanja 
poslovnih stikov in področje varnosti. 

Glede na odločitev, sprejeto v Pragi v okviru KVSE, so se 
dogovorile, da naj bi nadzorna misija začela delovati čimprej, 
da bi pomagala pri stabiliziranju prekinitve ognja in pri nadzoru 
nad uresničevanjem preostalih elementov sporazuma, ki so ga 
ob pomoči Evropske skupnosti sprejele jugoslovanske strani. 
Smernice, ki zadevajo pripravljalno misijo, so naštete v prilogi 
II. 

Pozdravljajo pričakovan prihod pripravljalne misije visokih 
funkcionarjev, načrtovan za 9. 7. 1991. 

Vse jugoslovanske strani so se obvezale, da bodo načrtovani 
nadzorni misiji ponudile podporo s tem, da bodo med drugim 
njenim članom zagotovile popolno zaščito in svobodo gibanja. 

Vse so se strinjale s tem, da je zaščita manjšin kritičnega 
pomena za uspešen konec pogajanj. Poleg tega so ponovno 
zagotovile, da bodo v celoti spoštovale s tem v zvezi sprejete 
obveze, v skladu z mednarodnim pravom. 

Evropska trojka je pripravljena obvestiti države, udeleženke 
KVSE, o razvoju, doseženem v procesu pogajanj. 

Težaven 
po sporazumu 

pogovor o miru 
z Brionov 

Prvi odmevi na sprejeto brionsko deklaracijo so bili v marsičem odklonilni - Milan 
Kučan: »Odločali smo se med vojno in mirom« — Deklaracija v sredo v parlamentu 
LJUBLJANA, 8. julija - »Včeraj se je na Brionih znova odločalo 
med vojno in mirom. V razmerah, v kakršnih zdaj živimo in ki niso 
niti vojna niti mir, je to, kar prinaša deklaracija, veliko. Dokončno 
bo o tem presodila slovenska skupščina, ki bo odločala o tem, 
naj zaplet rešujemo po mirni in demokratični poti ali po poti, ki 
prinaša vojno in kaos.« 

Tako je na popoldanski ti-
skovni konferenci v Cankarje-
vem domu včerajšnjo brionsko 
deklaracijo predstavil predsed-
nik slovenskega predsedstva Mi-
lan Kučan. Poudaril je, da s slo-
venskega stališča deklaracija in 
aneksa niso idealni, je pa z njimi 

• Vsi člani naše delegacije, ki so 
bili na Brionih, so zanikali trdi-
tve, da je bila naša delegacija 
neenotna in da sta Kučan in Dr-
novšek popuščala, Peterle, Bu-
čar in Rupel pa naj bi bili stvari 
zaostrovali. (V. V.) 

slovenski problem internaciona-
liziran. Gre za možno ravnotežje 
interesov in začetek reševanja 
problemov s pogajanji. Evrop-
ska stran je zagotovila, da bo 
iskanje rešitev po demokratični 
poti prineslo hitrejše mednarod-
no priznanje Slovenije. Gre torej 
za ponudbo Evropske skupnosti 
in članic KVESE, kako, zakaj in 

na kakšnih načelih so se priprav-
ljeni angažirati, da bi pogajanja 
vodila k demokratičnemu raz-
pletu krize in k oblikovanju no-
vih razmerij med jugoslovanski-
mi narodi. Ponudbo trojke pa je 
treba sprejeti v svežnju. Če je ne 
sprejmemo, bodo tako evropska 
dvanajsterica k'ot druge evrop-
ske institucije menile, da je nji-
hova pomoč odveč. Jamstvo 
Evropske skupnosti, da v prime-
ru nove agresije sledi takojšnje 
priznanje Slovenije, pomeni 
priznanje mednarodne subjekti-
vitete sloVnske države, sicer ne-
popolne, saj ima v tej deklaraciji 
status evropskega pogajalca. Če 
bi bila deklaracija kršena z agre-
sijo evropska stran predsedstva 
SFRJ, ki je sicer odgovorno za 
nadzor nad armado, ne bo priz-
nala za verodostojnega arbitra, 
ampak le mednarodno arbitražo, 
je dejal Milan Kučan. Po njego-
vih besedah je bila razglasitev 
samostojnosti - strogo formalno 

• Dopoldne je v Sloveniji zavladal popoln politični molk. Po vrnitvi 
delegacije Slovenije s pogovorov na Brionih skoraj ni bilo mogoče 
dobiti nikakršnega mnenja ali komentarja o sprejetih dokumentih. 
Tudi tiskovna konferenca v Cankarjevem domu je bila z enajste ure 
dopoldne prestavljena na sedemnajsto uro. Tako še vedno ni znano, 
kdaj se bodo sestali poslanci slovenskega parlamenta, ki se morajo 
izreči o.brionskem dokumentu. Danes seje prav gotovo ne bo, tudi 
ponoči ne, kot so jo, denimo, sklicali v dneh, ko se je v Sloveniji 
začel pohod jugoslovanske armade. Nekateri domnevajo, da bo 
v sredo. 

Po prvih odmevih, nekaj mnenj ne je le uspelo zbrati, zlasti 
v Demosovi koaliciji z brionskim sporazumom niso zadovoljni, prej 
nasprotno; slišali smo celo mnenje, da so pogoji, zapisani v prvem 
aneksu, nesprejemljivi. Predvsem pa, so menili nekateri naši sobe-
sedniki, je dokument zelo nejasen in dopušča različne razlage. 

In če sodimo po teh mnenjih, potem lahko domnevamo, da je 
dopoldanska seja predsedstva Slovenije potekala v precej naelektre-
nem ozračju. Trajala je kar dolgo in se na nek način nadaljevala 
tako, da so se na predsedstvu zbrali tudi prvaki parlamentarnih 
strank in vodje poslanskih klubov, ki so jih seznanili s potekom 
pogovorov na Brionih in z dokumentom. Razprave za zdaj še ni bilo, 
izogniti pa se ji najbrž ne bo mogoče pred sejo parlamenta. 

TRIJE NEZADOVOLJNI IN OPTIMIST 
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Karikatura: Franco Juri 

vzeto — enostransko dejanje, ni 
pa bilo nasilno, zato nanj ne bi 
bilo treba odgovoriti z vojno. Če 
ne bi bilo takšnega upora slo-
venskih državljanov, tudi ne bi 
bilo te deklaracije. Bila bi le voj-
na. Kljub vsemu je deklaracija 
pomembna moralna podpora, 

• Na vprašanje, kaj bo s slo-
venskimi vojaki — glede na to, 
da naša stran vrača vojaške ujet-
nike - je Milan Kučan odgovo-
ril, da gre v deklaraciji pri točki, 
ki govori o tem, za akt, ki velja 
za obe strani, tako za slovensko 
kot za armadno. To sta potrdila 
tudi Stipe Mesič in Vasil Tupur-
kovski. 

dokončno pa jo bo v sredo 
ovrednotil slovenski parlament. 

»Zahteve brionske deklaracije 
so za nas hude in ostre. O njih ni 
bilo pogajanj. Šlo je za enostran-
sko narekovane pogoje. Po so-
očenju slovenskih in zveznih sta-
lišč je namreč trojka sama odlo-
čila, kaj bo ponudila za rešitev. 
Mi smo imeli možnost to le spre-
jeti ali odkloniti,« je nastajanje 
deklaracije opisal presednik slo-
venske skupščine dr. France Bu-
čar. Odzivi poslancev in javnosti 
so že do zdaj različni. Skupščina 
se bo zato sestala šele v sredo, 
da bi imeli politične stranke in 
njihovi poslanci dovolj časa za 
trezen razmislek. Zahteve 
Evropske skupnosti so za nas, če 
ne bi bilo izrecnih zagotovil, da 
ne bomo napadeni, politično 

Zaprli 
slovenske 
prodajalne 
So v Banjaluki premoženje 
slovenskih podjetij zapleni-
li ali ga le popisujejo? 

BANJALUKA, 8. julija 
— Tržni inšpektorji v sprem-
stvu miličnikov so danes za-
prli vse trgovine in skladišča 
slovenskih podjetij v Banjalu-
ki, med njimi veleblagovnico 
Triglav in pohištveni salon 
Lesnine. 

Kot piše Hina, so to nare-
dili po naročilu banjaluškega 
izvršnega sveta, ki da je spre-
jel sklep o zaplembi vsega 
blaga slovenskih podjetij, da 
bi tako nadomestili škodo, ki 
so jo imela tamkajšnja po-
djetja in zasebniki zaradi voj-
ne v Sloveniji. 

Tanjug pa prenaša pojasni-
lo banjaluškega izvršnega 
sveta, da slovenskega premo-
ženja niso zaplenili, ampak 
ga samo popisujejo, da bi 
preprečili škodo, ki bi jo lah-
ko imele tamkajšnje pravne 
ali fizične osebe »zaradi de-
janj Republike Slovenije«. 

Roki, ki priganjajo 
ZIS sprejel svoj obveznosti, ki izhajajo iz brionske deklaracije - Markovičev 
pogovor na sarajevski televiziji - Po treh mesecih ne bi smeli biti tam, kjer smo 
BEOGRAD, 8. julija (Tanjug) - Zvezni izvršni svet se je na t u d i n o r m e mednarodnega 
današnji seji, ki ji je predsedoval Ante Markovič, seznanil s skupno Pfava 
deklaracijo, sprejeto skupaj s predstavniki ES 7. julija letos na 
Brionih, je sporočil sekretariat ZIS za informacije. Sprejel je tiste 
njene dela, katerih uresničenje je v pristojnosti ZIS in zveznih 
upravnih organov, ter konkretne ukrepe in dejavnosti za njihovo 
uresničevanje. 

skupnosti, kot predvideva tudi 
skupna deklaracija. 

Ker je bil sprejet moratorij na 
uveljavljanje sklepov skupščine 
Republike Slovenije in hrvaške-
ga sabora, po mnenju ZIS na 
področju monetarnega sistema 
in politike niso več potrebni re-
striktivni ukrepi, zato je svetu 
guvernerjev Narodne banke Ju-
goslavije priporočil, naj umakne 
svoje sklepe o začasni izključitvi 
Narodne banke Hrvaške in Na-
rodne banke Slovenije iz tokov 
primarne emisije. Poleg tega bi 
se v času moratorija na celotnem 
jugoslovanskem območju ohranil 
enoten monetarni sistem z enot-
no monetarno politiko. 

Zvezni izvršni svet je pristoj-
nim resorjem naložil, naj za ju-
trišnjo sejo pripravijo ukrepe in 
dejavnosti za normalno delova-
nje sistema države v prihodnjih 
treh mesecih. Tako bi nastale 
možnosti, da bi se najkasneje 1. 
avgusta začela pogajanja o bodo-
čih odnosih v jugoslovanski 

Premier Ante Markovič v današ-
nji izjavi za sarajevsko televizijo 
in Tanjug takole komentiral bri-
onske dogovore z odposlanci 
Evropske skupnosti: 

Dogovori temeljijo na popolni 
pravici Jugoslovanov, da lahko 
sami odločajo o lastni prihodo-
sti, kar je povsem naravno in 
normalno. Treba je razumeti, da 
so razmere v državi takšne, da 
zahtevajo nove dogovore, da je 
treba nemudoma začeti z novimi 
pogovori, najpozneje pa 1. avgu-
sta. Pogovarjati se je treba 
o vseh vidikih prihodnosti drža-
ve brez kakršnihkoli pogojev in 
na podlagi načel, ki jih vsebuje 
sklepni dokument iz Helsinkov 
in pariška listina o novi Evropi. 
To pa pomeni z vsemi pravicami 
— od samoodločbe naprej, pri 
tem pa je treba vse to vključiti 

Dogovorili smo se že o po-
vsem konkretnih in bistvenih 
stvareh, gre seveda za stvar, za 
katero se je zavzemal zvezni iz-
vršni svet, namreč da se na me-
jah uveljavi režim, kakršen je 
vladal pred 25. junijem. To po-
meni, da je treba nadzor mejnih 
prehodov izvajati v skladu 
z zveznimi predpisi, nadzor pa 
bo tako kot prej izvajala sloven-
ska policija, tako kot ga v Make-
doniji izvaja makedonska. 

Kar zadeva carine, smo skle-
nili dogovor, da je treba spošto-
vati sporazum o delovanju carin-
ske službe, ki sta ga 20. junija 
podpisala zvezni izvršni svet in 
izvršni svet Republike Slovenije. 
Carine bodo ostale zvezni priho-
dek. Vplačevali jih bodo na ra-
čun, ki ga bosta nadzorovala 
zvezni in republiški minister za 
finance. 

Nadzor letalskega prometa bo 
v celoti vzpostavljen tako, da ga 
bodo za celotno Jugoslavijo, ta-
ko tudi za Slovenijo opravljali 
kot prej. Se pravi, da ga bo 
opravljal in zagotavljal pristojni 
zvezni organ. Nadaljevanje na 2. 
strani. 

skoraj enake predaji. Po Bučar-
jevi oceni želi trojka reaftrmirati 
jugoslovansko predsedstvo kot 
civilnega nadzornika nad arma-
do. Je pa veliko vprašanje, ali 
ima predsedstvo kontrolo nad 
vojsko, ali pa ga uporablja zgolj 
za legitimiranje njenih samovolj-
nih potez. S tega stališča je zah-

• BEOGRAD, 8. julija (Tanjug) 
- Predsednika skupščine SFRJ dr. 
Slobodana Gligorijeviča je pred-
sednik skupščine Republike Slove-
nce dr. France Bučar pisno obvestil 
o prenehanju mandata delegatov 
Republike Slovenije v zveznem 
zboru ter zboru republik in pokra-
jin skupščine SFRJ. Kot je zapisa-
no v Bučarjevem pismu, je tako 
sklenila slovenska skupščina, ko je 
sprejela »ustavni zakon o uresniče-
vanju temeljnega zakona o uresni-
čevanju temeljne ustavne listine 
o samostojnosti in neodvisnosti Re-
publike Slovenije«. 

teva trojke o polnomočju kolek-
tivnega predsedstva nad zvezni-
mi oboroženimi silami najbolj 
šibka stran brionske deklaracije. 

Na vprašanje, ali ima sloven-
ska stran zagotovila, da bo po 
treh mesecih drugače, češ da je 
z Jugoslavijo tako in tako konec, 
je zunanji minister dr. Dimitrij 
Rupel odgovoril, da teh zagoto-

• Dr. Janez Drnovšek je odgo-
varjal na vprašanje o tem, ali je 
član zveznega predsedstva ali 
ni. Zlasti je to sporno zato, ker 
je bil nekajkrat predstavljen, 
kot da je njegov član, danes pa 
spet, kot da ne bi bil. Drnovšek 
je dejal, da je formalno član 
zveznega predsedstva in da je 
v tem smislu tudi skupščina spre-
jela ustavni zakon - namreč, da 
v tem telesu še vedno deluje, še 
zlasti, ko gre za pogajanja. 

vil ni. S sprejetjem deklaracije in 
začetkom pogajanj pa bi se Slo-
venija vključila v sistem medna-
rodnih odnosov. To je torej za-
četek jamstva. 

Kaj pa, če bo parlament de-
klaracijo zavrnil? Po Bučarjevi 
sodbi bi to pomenio ustavitev di-
plomatske pomoči in izključitev 
iz mednarodnega življenja. 
Hkrati pa je res, da je relativno 
mednarodno priznanje Slovenija 
dobila prav s tem, ko se je uprla 
agresiji armade. 

O varnosti meja je predsednik 
slovenske vlade Lojze Peterle 
dejal, da so predstavnike Evrop-
ske skupnosti opozorili, da glede 
na to, kar je storila armada, ta 
ni več niti jugoslovanska niti 
ljudska. Opustošenje, ki ga je na 

Sporočilo Rdečega križa 
Slovenije 

• LJUBLJANA, 8. julija - Rde-
či križ Slovenije je objavil nove 
dopolnilne podatke o ujetih, ranje-
nih in mrtvih v napadu JA na Re-
publiko Slovenijo: 
ujeti pripadniki jugoslo-
vanske armade 2.607 
ujeti pripadniki zvezne 
milice 137 
ujete civilne osebe 3 
ranjeni pripadniki jug. 
armade 163 
ranjeni pripadniki terito-
rialne obrambe 89 
ranjeni miličniki 22 
ranjeni civilisti 38 
ranjeni tujci 1 
mrtvi pripadniki jug. ar-
made 39 
mrtvi pripadniki TO 4 
mrtvi miličniki 4 
mrtvi civilisti 5 
mrtvi tujci 10 

nekaterih mejnih prehodih v ne-
katerih mestih pustila za sabo, 
bo med prebivalstvom izzvalo 
odklonilno stališče do tega, da bi 
ta ista armada branila meje slo-
venske države. O tem, katera 
zastava bo v naslednjih treh me-
secih plapolala na mejnih preho-
dih, pa je Peterle dejal, naj ta 
čas poleg slovenske zastave visi 
tudi jugoslovanska. Še boljši pa 
se mu zdi predlog ministra Po-
osa, naj bodo zastave tri - poleg 
slovenske in jugoslovanske še 
evropska. 

SLAVA PARTLIČ 
MAJDA VUKELIČ 

VINKO VASLE 

TEMA DNEVA 

Kompromis ali poraz? 
Če strnemo tri vidike brionskega sestanka — izjavo Kučana, 

da je Slovenija dobila mir in pogajanja, »grožnjo« Van den 
Broeka, da bo tisti, ki bo kršil dogovorjeni sporazum, dobil 
»ustrezen odgovor«, in veliko Markovičevo nejevoljo po koncu 
pogajanj — je tako, na prvi pogled, težko reči, da je bila 
Slovenija na Brionih poražena. Toda če pogledamo drugo plat 
- sprejeto deklaracijo z aneksoma - je težko reči tudi, da je 
zmagala, saj je v besedilu preveč nedorečenosti in pomanjklji-
vosti, vojaška zmaga pa je preslabo vnovčena. 

Ali smemo torej reči, da je Slovenija v vroči brionski noči 
dosegla kompromis, kar naj bi pomenilo, da je z nekaj 
»žrtvami« sicer ne nepomembnih figur dobila evropsko potrjen 
in nadzorovan mir pred armado ter trimesečni rok za pogajanja 
in kasnejšo samostojnost, in da je Jugoslavija v isti noči 
dokončno izgubila Slovenijo, čeprav jo bo kljub kopici tujih 
nadzornikov skušala v naslednjih 90 dneh skrajno ožeti (kar je 
povsem jasno)? 

Smeli bi, če ne bi bilo vprašajev, pri katerih niti vsa diplo-
matska spretnost Evrope ne pomaga: tu gre v najprej za 
popolno nepredvidljivost delovanja armade v naslednjih urah, 
dnevih in tednih, pa tudi za negotovo sprejemanje brionskega 
miru v Sloveniji. Vendar bodimo realni: na Brionih smo kljub 
majhnemu manevrskemu prostoru iztržili precej in nefleksibil-
nost bi lahko prej škodila kot koristila. Tam namreč ni bilo 
prostora za junake, ki se zaletavajo z glavo v zid; realno 
razmerje sil nam (še) ni omogočalo pogajalske nepopustljivo-
sti, kakršno bi si želeli. Žal. D ARI J AN KOŠIR 
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TEŽKO PRIČAKOVANI POGAJALCI - Na popoldanski tiskovni konferenci so predstavniki Repu-
blike Slovenije predstavili na Brionih sklenjene dogovre. (Foto: Aleš Černivec) 

D A N E S 
V D E L U 

i Hrvaška 
Slovenije ni 
pustila na cedilu 
h poslanice dr. Fra-
nja Tudmana domači 
in svetovni javnosti 

i Srbija bo 
izstavila račun 
Pa tudi nove meje 
nameravajo narisati, 
če bo prišlo do raz-
družitve 

stran 2 

»Vojna je 
pospešila 
trganje 
gospodarskih 
vezi z jugom 
Dr. Jože Mencinger: 
Naša rešitev je 
v agresivnem prodo-
ru na Zahod 

> Vojna vihra 
ogrozila izvozne 
posle 
Za zdaj so sicer tuji 
partnerji še razume-
vajoči in ne prekinja-

jo pogodb 
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i Strokovnjaki 
čistijo bojišča in 
uničujejo 
strelivo 
Krakovski gozd je že 
očiščen, zdaj je na vr-
sti Medvedjek, po-
tem Črni Vrh... 
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Predsedstvo 
brez Mesiča 
in dr. Drnovška 

BEOGRAD, 8. julija (Ta-
njug) — V palači federacije 
v Beogradu se je malo po 18. uri 
začela seja predsedstva SFRJ. 

Namesto odsotnega predsed-
nika predsedstva Stipeta Mesiča 
vodi sejo podpredsednik pred-
sedstva dr. Branko Kostič. Kot 
je sporočila služba za informira-
nje predsedstva SFRJ, je Stipe 
Mesič pred sejo obvestil pred-
sedstvo, da zaradi zdravstvenih 
razlogov - povišane temperatu-
re - danes ne more voditi seje 
predsedstva. 

Tudi član predsedstva dr. Ja-
nez Drnovšek se seje ni udeležil. 
Tako se je odločil, po posvetu in 
v soglasju s slovenskim politič-
nim vodstvom. 

Na seji proučujejo informacije 
o uresničevanju sklepov pred-
sedstva SFRJ z dne 4. julija 
v zvezi z razmerami v Republiki 
Sloveniji. 

Poleg šestih članov predsed-
stva so se seje udeležili še pred-
sednika skupščine SFRJ in zvez-
nega izvršnega sveta, zvezna se-
kretarja za notranje in zunanje 
zadeve ter namestnik zveznega 
sekretarja za ljudsko obrambo. 

Krhek brionski dogovor 
Ameriško mnenje: dogovor utegne zgladiti zadeve, vendar še grozi držav-
ljanska vojna - Van den Broek: Bomo videli, ali se nam je posrečilo 
OD NAŠIH DOPISNIKOV 
WASHINGTON, DUNAJ, MOSKVA, 8. julija - »Ne smemo se 
zavzemati za nekakšno stabilnost in status quo, ko gre za vprašanje 
novih rojstev svobode,« je danes na mnenjski strani New York 
Timesa zapisal znani kolumnist in nekdanji pisec predsedniških 
govorov VVilliam Safire. »Nasprotno, tam, kjer individualne in 
narodnostne pravice niso spoštovane, bi se morala Amerika odločno 
postaviti na stran samoodločbe naroda.« 

»Zelo lepo je sicer od nas, da 
pozivamo Srbe in Slovence, naj 
na miren način uredijo svoje 
spore,« nadaljuje Safire. »Prav 
je tudi, da mednarodne ustanove 
ponujajo svoje posredovanje. 
Toda ameriška diplomacija se ne 
sme postavljati na stran central-
ne oblasti in groziti z ekonom-
skimi sankcijami ali pa celo 
v imenu nekakšne jalove stabil-
nosti in reda groziti, da ne bo 
priznala naroda, ki se osamosva-
ja. Bush je v zadnjih tednih sko-
raj naredil takšno napako, ven-
dar se je zadnji hip modro 
ustavil.« 

V ameriških občilih na sploš-
no prevladuje mnenje, da je bri-
onski mirovni načrt še zelo ne-
gotov in da ne ponuja nikakršne 
trajne rešitve. Po tukajšnjih oce-
nah dogovor sicer lahko pomeni 
izhodišče za zgladitev nekaterih 

ZNANA SOVJETSKA STALIŠČA - Julij Kvicinski, namestnik sovjetskega zunanjega ministra 
Besmertniha, na sliki drugi z leve, se je sinoči in danes mudil tudi na obisku v Ljubljani. V kratki izjavi 
po pogovorih s slovenskimi predstavniki je ponovil stališča Sovjetske zveze do ohranjanja enotne 
Jugoslavije. (Foto: Aleš Černivec) 

zadev, dolgoročno pa po vsej 
verjetnosti ne preprečuje eksplo-
zije med Hrvaško in Srbijo ozi-
roma državljanske vojne. 

Nizozemski zunanji minister 
Hans Van den Broek je v zvezi 
z včerajšnjimi pogovori na Bri-
onih izrazil zmeren optimizem, 
kar zadeva mirovni načrt Evrop-
ske skupnosti. Po vrnitvi iz Ju-
goslavije je na amsterdamskem 
letališču izjavil: »Preprečili smo 
izbruh vulkana, za katerega smo 
vsi upali, da ne bo povzročil naj-
hujšega.« Brž pa je pristavil, da 

• LJUBLJANA - Namestnik 
sovjetskega zunanjega ministra 
Julij Kvicinski je po pogovorih 
v Beogradu in Zagrebu včeraj 
prišel tudi v Slovenijo in se se-
stal z najpomembnejšimi sloven-
skimi voditelji: predsednikom 
Kučanom, članom predsedstva 
Zlobcem, dr. Drnovškom, pre-
mierom Peterletom in zunanjim 
ministrom dr. Ruplom. Dejal je, 
da so bili pogovori koristni in 
odkriti, da pa so bile izrečene 
različne ocene. »Slovenska stran 
je navedla argumente za politiko 
republiškega vodstva, moja na-
loga pa je bila seveda, da bi po-
slej bolje razumel vaša stališča 
in da bi jih skušali zbližati, ne pa 
da bi jih komu vsiljeval, temveč 
se zavzel za mirno reševanje 
vprašanj, ki so se pojavila glede 
ozemeljske celovitosti jugoslo-
vanske države. Iz Slovenije od-
hajam z občutkom, da je rešitev 
možna in da bo to tudi najbolj 
razumna pot. Stike bomo nada-
ljevali še v prihodnje.« 

je »treba še videti, ali se nam je 
to posrečilo.« »Dobili smo trdna 
politična zagotovila, od članov 
predsedstva, zvezne vlade in 
Slovenije in Hrvaške, vendar 
morajo to potrditi še ustrezna te-
lesa.« Omenil je, da so se posku-
šali domeniti o konkretnih kora-
kih, predvsem o prihodnosti Slo-
venije, ki se je po razglasitvi ne-
odvisnosti pripravljena pogovar-
jati o svoji prihodnosti z jugoslo-
vansko federacijo. Opozoril je, 
da bo v primeru, če pogajanja ne 
bodo stekla, druga pot vodila 
v državljansko vojno. 

V današnji debati v avstrijskem 
parlamentu o priznanju Slovenije in 
Hrvaške so tudi opozicijski zeleni 
in svobodnjaki (FPO) izrekli poh-
vale zunanjemu ministru Aloisu 
Mocku v dneh vojaške intervencije 
v Sloveniji. Zeleni pa so hkrati kri-
tizirali ohlapnost pristopa koalicij-

skih strank (Socialdemokratov in 
Ljudske stranke). Tekst predloga 
koalicijskih strank vsebuje namreč 
ne le zahtevo po priznanju Sloveni-
je in Hrvaške, temveč tudi pogoje, 
ki naj bi jih Avstrija upoštevala. Ti 
segajo od usklajevanja avstrijske 
politike s stališči Evropske skupno-
sti in upoštevanja vloge Avstrije 
v mednarodni skupnosti do medna-
rodnopravnih pogojev za priznanje 
Slovenije in Hrvaške vse do pogoja, 
po katerem naj priznanje ne bi mo-
tilo »konstruktivno potekajočega 
dialoga«. Zvezni kanclerje v uvod-
nem nastopu poudaril, da priznanje 
Slovenije za Avstrijo ostaja opcija. 
V primeru priznanja, meni Vranitz-
ky, bi se za Avstrijo kot posredo-
valko zmanjšal manevrski prostor. 
Zunanji minister Alois Mock, ki se 
je zelo zavzel za priznanje Slovenije 
in Hrvaške ter menil, da ne bi smeli 
postavljati svojih interesov pred 
svobodo drugih, pa je menil, da je 
treba izbrati najugodnejši trenutek. 
Vodja parlamentarne frakcije ljud-
ske stranke (OVP) Heinrich Neis-
ser je posebej poudaril, da se je 
v teh dneh pokazalo, da je fikcija 
o enotni Jugoslaviji minila. Vendar 
je menil, da je priznanje zadnje 
sredstvo pritiska in da Avstrija ne 
bi smela sama tega stpriti. 

Kritične puščice Zelenih, ki se 
zavzemajo za takojšnje priznanje 
Slovenije en Hrvaške, so še bolj 
letele na socialdemokratski tabor, 
ki naj bi še pred kratkim poudarjal, 
da je glavni jugoslovanski sogovor-
nik Avstrije zvezna vlada. V celoti 
pa sta bili obe vladni stranki deležni 
kritik zaradi nepripravljenosti vla-
de, da sama prizna Slovenijo in Hr-
vaško. Kritiziral ju je tudi vodja 
parlamentarne frakcije FPO Nor-
bert Gugerbauer, ki pa ni zahteval 
takojšnjega ukrepa, temveč njuno 
»čimprejšnje« priznanje. 

Zunanji minister Alois Mock je 
v zvezi z včerajšnjim protestom po-
močnika jugoslovanskega zunanje-
ga ministra Dušana Rodiča, da naj 
bi bila avstrijska politika do Jugo-
slavije med drugim eklatantno 
vmešavanje v jugoslovanske zadeve 
ter podžiganje separatističnih ten-
denc, dejal, da bo Avstrija odgovo-
rila mirno in odločno, da pa se ne 
namerava zaplesti v propagandno 
vojno. 

»Sovjetska zveza želi, da bi Jugo-
slavija notranje probleme urejala 
tako, kot ustreza njenim narodom. 
Za ZSSR je prednostna naloga, da 
Jugoslavija ostane enotna in oze-
meljsko celovita država,« je po raz-
govorih s španskim kolegom Fran-
ciscom Ordonesom izjavil sovjetski 
zunanji minister Aleksander Be-
smertnih. Dodal je še, da Sovjetska 
zveza aktivno sodeluje z evropski-
mi državami, zunanje ministrstvo 
pa je na Francijo, ZDA, Veliko 
Britanijo, Nemčijo, Italijo, Španijo 
in sosede Jugoslavije naslovilo po-
sebno noto v zvezi s svojim stališ-
čem do perspektiv razpleta jugoslo-
vanske krize. 
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