
 
 

STALIŠČA SINTEZE-KCD DO VOJNE V UKRAJINI 

V SINTEZI-KCD z veliko pozornostjo spremljamo vojno v Ukrajini, kot sicer vse podobne 

patološke pojave v naši družbi ali na mednarodni sceni.  

Naše stališče do ukrajinske vojne je jasno in odločno: pozivamo vodilne politike Združenih držav 

Amerike, Evropske unije, Velike Britanije, Ukrajine in Rusije, ki ste za to vojno neposredno 

odgovorni, da se dogovorite za takojšnjo prekinitev vojnih operacij, za premirje, za pogajanja, za 

mirno rešitev spora, za sobivanje ukrajinskega naroda in ruske manjšine, ki ga bodo nadzorovale 

enote OZN. 

To stališče zahteva nekaj pojasnil. 

Vojna, ki jo je papež Frančišek označil kot »izzvano vojno«, vse več neodvisnih razumnikov, 

strokovnjakov in zgodovinarjev pa jo ocenjuje kot veliko in nevarno strateško napako velesil, se je 

prevesila v drugo leto. Trditev, da je to »vojna v obrambo demokracije«, ob tem postaja vse manj 

verodostojna ter vse bolj prozorna in vsiljena. Sploh pa ni mogoče govoriti o demokraciji in svobodi 

v Ukrajini, ne da bi ta svoboda in spoštovanje človekovih pravic vključevala tudi rusko manjšino v 

Ukrajini. In ne o začetku vojne šele z vdorom ruske vojske na ukrajinsko ozemlje; vojna, tudi s 

številnimi žrtvami, se je začela dejansko že mnogo prej.   

Če hočemo razumeti dejanske vzroke za to nepotrebno ter Rusiji in Ukrajini vsiljeno  vojno, potem 

moramo ob vse bolj agresivni ameriški geo-strateški politiki upoštevati vsaj še dva pomembna 

dejavnika: najprej pritiske (orožarskih, energetskih, agroživilskih, farmacevtskih itd.) 

multinacionalk, ki so s to vojno že doslej zaslužile na tisoče milijard dolarjev, nato pa tudi 

pričakovanja in načrte vodilnih ekonomij EU, da bo vojna povzročila množičen eksodus 

prebivalstva in jim zagotovila nekaj milijonov usposobljenih, a cenenih ukrajinskih delavcev (kar 

se je tudi zares zgodilo). Vse to so razlogi, zaradi katerih se je pod ameriškim pritiskom (korenček 

in palica) in mimo struktur OZN oblikovala široka koalicija držav, od katerih so bile številne sicer 

proti vojni, toda tega niso smele niti priznati in še manj javno izjaviti. To je koalicija, ki jo za razliko 

od »koalicije voljnih«, ki je napadla Sadamov Irak, lahko poimenujemo kot »koalicijo nevoljnih«. 

In ta koalicija zdaj vztraja pri nadaljevanju in eskalaciji vojne, ki dobiva značaj ne zgolj vojaškega, 

temveč vse bolj tudi poskus gospodarskega in socialnega izčrpavanja Rusije. Vse to pa ne 

opravičuje vojaškega napada Ruske federacije na samostojno državo.  

Ob tem postajajo vse pomembnejša opozorila nekaterih razumnikov, da je v tem vztrajanju v »vojni 

do zmage« (kakšne?) mogoče vse bolj jasno prepoznati zgodovinske reminiscence starega anglo-

saksonskega sovraštva do Rusije (in vsega slovanskega), ki so še dodatno netivo za eklatantne 

izbruhe sovraštva Rusiji sosednih držav. Očitno je vojna že prešla meje otipljivih ekonomskih 

koristi tistih, ki so jo načrtovali, in se znašla v nevarnem polju, v katerem vojaške odločitve vsiljuje 

slepo sovraštvo. Taka bi bila odločitev o direktni intervenciji vojaških enot NATA, ki bi zelo 

verjetno pomenila uporabo atomskega orožja, In od tega nas verjetno loči le še korak.     

Zato vas ponovno pozivamo: če razum še prevladuje nad sovraštvom in pohlepom, ustavite vojno! 

Vojno, ki se je medtem prevesila v drugo leto. Če držijo podatki, je ta vojna v prvem letu zahtevala 

skoraj 300.000 žrtev (vključno z žrtvami v obdobju 2014 – 2022), povzročila eksodus skoraj 10 mio 

prebivalcev, v nekaterih predelih Ukrajine uničila dobršen del infrastrukture, industrije in 

stanovanjski zgradb, v EU pa znižala standard državljanov za dobrih 20 % in jo s terorističnim 

uničenjem naftovoda Severni tok za desetletja navezala na bistveno dražje energetske vire. 

Če te nesmiselne vojne ne zaustavite, se bo večina tega dogajanja v drugem letu vojne nadaljevalo, 

vključno z vse večjim deležem civilnih žrtev. Nadaljevalo se bo tudi siromašenje prebivalstva EU, 

ki so ga sankcije zoper Rusijo prizadele v enakem (ali celo večjem) obsegu kot Rusijo samo, kar v 

ZDA in VB ni bilo nenačrtovano.  

Hkrati, in mogoče  je to najbolj nevarna posledica te vojne, pa se bo močno  krepila militarizacija 

znotraj ZDA samih in seveda vseh v tej vojni sodelujočih evropskih držav, z njo pa tudi položaj in 

vpliv vojaških struktur v njihovih nacionalnih politikah. Militarizacija teh družb bo krepila njihove 

nacionalizme, kar bo, nasprotno, kot nekateri mislijo, povečalo socialno, ekonomsko in politično 

nestabilnost teh družb in nevarnost meddržavnih konfliktov. Kako globoko sta sovraštvo in 

militantnost že segla v vse pore vsakdanjega življenja teh držav, vidimo iz dejstva, da večina v 

ukrajinski vojni sodelujočih držav že mirovne pobude razumnikov ali civilne družbe obravnava kot 

sovražno dejanje in jih grobo napada, kot se je te dni zgodilo v Sloveniji. Samo v tej popačeni 

percepciji se lahko zgodi, da zbor 16 diplomatov krši vsa profesionalna pravila diplomacije in vsa 

moralna načela gostoljubja in poskuša ljudem neodvisne države direktno vsiljevati svoja stališča. V 

SINTEZI-KCD smo zgroženi nad tem zavržnim dejanjem. 

V SINTEZI-KCD se zavedamo, da Slovenija, tudi, če bi hotela, ne more izstopiti iz te »koalicije 

sodelujočih« brez katastrofalnih gospodarskih in političnih posledic za našo državo in vse nas. To 

velja tudi za izstop iz NATO, ki se je v času po razpustitvi SZ iz obrambne arhitekture preobrazil v 

vojaško krilo pohlepnih multinacionalk, ki so kapitalski motor militantne ameriške geo-strateške 

agresije in vojni dobičkarji sleherne vojne.  

Zato v SINTEZI-KCD ne zahtevamo od slovenske vlade, da bi razmišljala o izstopu iz teh povezav, 

ker to ni realno. Pozivamo pa slovensko vlado, da v imenu tistih načel in pravic, tistega  poguma in 

odločnosti, tistega občutka za pravičnost, na podlagi katerega smo se mi osamosvajali, jasno in 

odločno zahteva konec vojne v Ukrajini in prične z iskanjem mirne rešitve konflikta. Konflikta, ki 

je nastal predvsem zato, ker se na tleh Ukrajine križajo in soočajo interesi dveh hegemonističnih 

sistemov: ameriškega in ruskega. 

Ob tem se moramo zavedati, da se hegemonistični interesi velesil križajo tudi na številnih drugih 

točkah sodobnega sveta, na ozemlju številnih drugih držav. In če ne bomo našli formule za strpno 

reševanje teh konfliktnih interesov atomskih velesil, potem bodo na vseh teh točkah izbruhnili 

vojaški spopadi, ki bodo neposredna grožnja obstoju naše civilizacije. Kot je vojna v Ukrajini, če 

bo po tiho načrtovani direktni intervenciji vojaških enot NATA uporabljeno nuklearno orožje. 

V SINTEZI-KCD zahtevamo, da vlada kljub neverjetnemu enoumju javnih medijev, kakršnega 

doslej Slovenija ni poznala, prisluhne našim in drugim  opozorilom mirovnikov in razumnikov, da 

nas nadaljevanje ukrajinske vojne z vse močnejšim orožjem na obeh straneh potiska korak za 

korakom bliže tanki rdeči črti, ki nas loči od vsesplošne vojne in uporabe atomskega orožja.  

Nadaljevanje vojne v Ukrajini je poker, kjer so vložki čedalje večji in konec čedalje bolj negotov. 

Stališča do vojne v Ukrajini sprejeta na redni seji SINTEZE-KCD dne 14. marca 2023. 


