
Nagovor predsednika Vlade RS Janeza Janše v okviru razprave o 
globalnih vprašanjih na 9. vrhu ASEM 

 
• Spoštovani kolegi, gospe in gospodje, 

ob praznovanju desete obletnice ASEM leta 2006 smo ugotovili, da "nam 

ASEM omogoča, da se posvetujemo med seboj v neformalnem, odprtem in 

svobodnem ozračju ter da postavimo temelje za nadaljnje delovanje. 

Ugotovili smo tudi, da zdaj bolj kot kadar koli naši regiji potrebujeta druga 

drugo." 

 
• Britanski mislec Will Hutton je leta 2000 pravilno ugotovil, da "zmage v boju 

za varnost, blaginjo in pravičnost ni več mogoče doseči na območju ene 

same države. Ta boj je mednaroden. Zanj je potrebno soglasje o vrednotah 

… Zanj sta potrebna pogum in vodstvo." 

 
• Na žalost se kljub velikanskemu gospodarskemu, političnemu, pravnemu in 

tehnološkemu razvoju še vedno srečujemo z množičnimi človeškimi 
tragedijami, kakršna je v Siriji. Tam se kri preliva že več mesecev. 
Posredovanja niso bila uspešna. Iz države je pobegnilo več kot 310 000 
beguncev. Žal nam ni uspelo zaščititi civilnega prebivalstva in ni veliko 
upanja za izboljšanje njihovih razmer. 

 
• Politični filozof Edmund Burke je nekoč dejal: "Za zmago zla je dovolj, da 

dober človek ne stori nič." Verjamem, da imamo možnost dokazati, da ni 
imel prav. Naša odgovornost in naša naloga je, da varujemo človeška 
življenja. Da bi preprečili take tragedije, se moramo spopasti z dejavniki 
nestabilnosti: socialnimi, etničnimi, verskimi in drugimi napetostmi. 



Potrebujemo medkulturni dialog in mehanizme zgodnjega obveščanja. Svoje 
otroke moramo vzgajati v duhu strpnosti in spoštovanja do drugih ljudi ne 
glede na njihovo poreklo.  

 
• Dragi prijatelji, 

nobena regija ni imuna za spore in množična grozodejstva. Množična 
grozodejstva so se v preteklosti dogajala tako v Evropi kot Aziji. Samo po 
drugi svetovni vojni je življenje izgubilo več desetin milijonov ljudi. Seveda 
ne moremo popraviti napak iz preteklosti, lahko pa se jim izognemo v 
prihodnosti.  

 
• "Prijatelji za mir, partnerji za blaginjo" je torej dobro izbrano geslo ne le za 

naše srečanje v Laosu, ampak tudi za vsesplošno sodelovanje v prihodnosti. 
Menim, da bi morali biti regiji gonilni sili zagotavljanja miru, varnosti, 
pravičnosti in razvoja. Regiji si delita zgodovinske izkušnje; razumeta etnične 
in verske odnose in običaje. Tako v Evropi kot Aziji so družbe različne in 
veliko je podobnih izzivov. Če si bomo delili najboljše prakse, bo to koristilo 
svetovnemu delovanju. 

 
• Pozitivno je, da je predsedujoči tega vrha ASEM v svoji izjavi poudaril 

globalna prizadevanja za varnejši svet in potrebo po polnem izvajanju 
Konvencije o preprečevanju in kaznovanju zločina genocida. Vendar bi 
morali ponovno potrditi (v Vientianski deklaraciji) svojo skupno odgovornost, 

da zavarujemo prebivalstvo pred množičnimi grozodejstvi, etničnim 

čiščenjem in drugimi zločini proti človečnosti. 

 



 
• Že v svoji izjavi ob odprtju 67. zasedanja Generalne skupščine ZN 

septembra v New Yorku sem pozval h krepitvi preventivnih zmogljivosti 
vseh, ZN, njihovih držav članic in regionalnih organizacij. Menim, da je 
partnerstvo ASEM primeren forum, na katerem lahko odprto razpravljamo o 
teh vprašanjih na podlagi skupnih vrednot. Verjamem, da se vsi strinjamo, 
da so človeška življenja pomembna. Vabim vas torej, da delujete skupaj. 
Načine sodelovanja med državno, regionalno in mednarodno ravnjo lahko še 
izboljšamo za svet brez genocida in drugih množičnih grozodejstev. 
Zagotoviti bi morali, da bo naš planet varnejši in pravičnejši za vse nas in za 
prihodnje generacije. 

 
• Hvala.  


