
Mirovni inštitut 

Pobuda in zahteva za svetovno mirovno konferenco (delovna verzija) 

Ali bomo organizirali mirovno konferenco pred ali po 3. svetovni vojni? 

 

Odgovor je za vse, ki si želimo mirnega in srečnega življenja ter dobrih odnosov s sosedi in v vsem 

svetu, preprost: “Potrebno se je takoj usesti za skupno pogajalsko mizo in za vedno ustaviti vse vojne!” 

Vizija in izhodišča za konferenco, ki so skupna vsem narodom sveta,  so naslednja: 

1. končanje vseh vojaških spopadov;   

2. Umik vseh vojakov in vojaških svetovalcev v matične države; 

3. razpustitev vseh vojsk, ki niso pod poveljstvom civilne oblasti; 

4. uničenje in prepoved proizvodnje in. dobave orožja, katerega doseg presega  20 km; 

5. prepoved proizvodnje vsega orožja razen za šport in obrambo. 

6. Prepoved raziskav in razvoja kakršnegakoli orožja, substanc in strojev;  

7. razpustitev vseh vojaških zvez na svetu, NATO pa se preoblikuje v “svetovnega policaja” v vsaki 

državi pa se formira enota, ji je tudi v sestavi pod poveljstvom OZN za hitro specialno skupno 

mirovniško delovanje (modre baretke)  in vključuje vse države članice OZN pod geslom 

“Partnerstvo za miroljubno sožitje in varnost”; 

8. državne meje so nespremenljive in veljavne, kot so bile na dan 31. 12. 2000;   

9. vsa sporna območja in sporne meje, kjer potekajo spopadi v svetu, zasede in upravlja urad OZN 

na podlagi OZN ustanovne Listine ter do referenduma organizira začasno samoupravo, ki jo 

sestavljajo strokovnjaki in vojaki iz nevtralnih držav. 

 

Zahtevamo svetovno mirovno konferenco s sledečimi cilji:  

• demilitarizacija sveta in blaginja za vse (za kar je dovolj sredstev, če preusmerimo sredstva iz 

vojaško-industrijskega oz. produkcijskega kompleksa v trajnostni razvoj in ambiciozno osvajanje 

vesolja; 

• NATO in druge vojaške zveze oz. posebne enote vojsk vseh držav - članic OZN, se združijo v 

Partnerstvo za  miroljubno sožitje in varnost pod okriljem in poveljstvom ustrezno razširjenega 

Varnostnega sveta (VS) pri OZN. OZN bo tako skozi VS dobila možnost in moč vojaško 

posredovati ter izvrševati svoje sklepe oz. sklepe Generalne skupščine OZN.  

Dodatno pojasnilo: Trenutno poteka ‘lokalno omejeni’ vojaški in ekonomski spopad “Zahoda” pod 

taktirko USA, proti Rusiji ter njihovim zaveznikom in sicer na plečih prebivalcev Ukrajine. Možni 

scenariji razvoja vojne v Ukrajini so naslednji: 

a) scenarij, kakršen se v Ukrajini odvija sedaj, se nadaljuje. Vse večji pritisk Ukrajine ob pomoči 

zahoda prisili Rusko federacijo v kompromise in frontno bojevanje, kar povzroči dolgotrajno trpljenje 

prebivalcev, predvsem pa v zbliževanje s Kitajsko in Indijo ter drugimi državami, ki niso v prijateljskih 

odnosih z USA - npr. Iran. Ob uspehih Ukrajinske vojske, bi Rusija branila svoje z bombardiranjem 

Ukrajine ter z vsem orožjem - kar bi verjetno pripeljalo do 3.SV. 

b) Ruska federacija  prične z vseobsežnim napadom na Ukrajino, takšnim, kakršen je je bil izveden s 

strani ZDA in njenih zaveznic na Irak, torej vključujoč težke bombnike. To bi pomenilo vsaj pol 

milijona mrtvih  in uničenje Ukrajine kot države v prvem tednu bombardiranja -  Svet bi tak 

scenarij verjetno pahnil v 3. svetovno vojno.  

c) Zahod in Ukrajina popusti Rusiji in se za ceno miru strinja s pravico regij do samoodločbe 

prebivalcev, ki živijo na kriznem področju. Ta scenarij EU in NATO pod vodstvom USA odločno 

zavračajo, kar nas bo zopet pripeljalo v 3.SV.  

d) vojska Ruske federacije se umakne s celotnega ozemlja Ukrajine - tudi s Krima - in Ukrajina dobi 

oblast nad vsem svojim ozemljem po stanju iz leta 2013. To bo pripeljalo do novih napetosti in 

zahtev po ponovnem referendumu (na Krimu in še kje). Ta scenarij je možen samo ob menjavi 

vrhovne oblasti v Rusiji, kar pa bi zelo verjetno pripeljalo do razpada Ruske federacije  in zelo 

verjetnega vojaškega prevzema oblasti. Nova ruska vlada oz. vojaška hunta bi bila pripravljena 

za obrambo ruskih prebivalcev in njihove pravice do samoodločbe na Krimu in v Ukrajini, začeti 

3.SV svetovno vojno.  

Tretja svetovna vojna (3.SV) je torej po vseh scenarijih neizbežna. Tako kot po vsaki vojni, bo tudi po 

tej vojni in uničenju, ki bo verjetno preseglo vsa uničenja v vseh vojnah do sedaj, prišlo do velike 

mirovne konference.  

Zavedamo se, da bodo v vseh državah, predvsem velesilah, ogromni napori za preprečitev 

mirovne  konference pred svetovnim spopadom, saj bo to  povzročilo zmanjševanje vojnih naročil oz. 

prenehanje izdelovanja orožja in posledično do velikih padcev dobičkov, recesije, brezposelnosti,.., 

vendar bomo v primeru nadaljevanja spopadov  prebivalci Evrope in sveta napeli vse sile, 

da  dosežemo trajen mir na zemlji. Demokracija je orožje - vzemimo jo v svoje roke. 

Poleg konflikta Zahod-Vzhod in ostalimi konflikti v svetu, je prav gotovo veliko bolj pomemben 

bližajoče se konflikt med razvitimi in “nerazvitimi” (Kitajska, Indija, Azija, Afrika, J. 

Amerika,...)  zato, če ne zdaj, bo potrebna nova svetovna mirovna konferenca, ki bo razrešila tudi te 

konflikte in prinesla svetu dolgoročni mir, ki bo temeljil na solidarnosti  in sodelovanju. 

 

V Sloveniji, Pobudniki: ljudje dobre volje 


