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POVZETEK
Evropska sosedska politika (v nadaljevanju ESP) je politika urejanja odnosov s
sosednjimi državami EU, ki jim ni bilo ponujeno članstvo v EU. Na Južnem Kavkazu,
kjer so po letu 1991 nastale države Azerbajdžan, Gruzija, Armenija, se je sosedska
politika okrepila po letu 2003, ko se je spremenila politična struktura v Gruziji in, ko se
je s pridružitvijo Romunije in Bolgarije EU širila še bolj proti vzhodu.
Velik del »evropeizacije« te regije temelji na širjenju pojma EU »kot edino pravega«
razvoja družbe s pomočjo človekovih pravic in svoboščin, demokracije, liberalizacije,
urejenega pravnega reda in prostovoljnega skupnega sodelovanja ter na postopni
integraciji teh držav v politični, pravni in gospodarski red EU. V magistrski nalogi iščem
odgovor na vprašanje ali je ta način promocije evropskih vrednot učinkovit za
povezovanje z vsemi sosednjimi državami ali pa utegne imeti negativne posledice v
odnosih z njimi. S pravno, gospodarsko in politično analizo evropske sosedske politike v
Armeniji, Gruziji in Azerbajdžanu, spoznavanjem njenih prednosti in slabosti,
ugotavljam perspektive za prihodnji razvoj. Za oblikovanje ključnih vidikov povezovanja
je pomembno poznavanje zgodovinskih, etničnih, geografskih, kulturnih in političnih
razlik ter poznavanje problematike območij z velikim varnostnim tveganjem kot so
Gorski Karabah, Južna Osetija in Abhazija. Države Armenija, Azerbajdžan in Gruzija se
nahajajo na pomembnem območju, kjer se prepletajo geostrateški interesi Rusije, ZDA,
Turčije, Irana in v zadnjem času tudi Kitajske.
EU se srečuje z novimi izzivi, med katerimi vedno večjo vlogo igra njena sosedska
politika do tretjih držav. Ker je v primeru Južnega Kavkaza splošno zaznati obširnost
evropskih virov, t. j. dogovorov in politik (pridružitveni sporazumi, sporazumi o
partnerstvu in sodelovanju, finančni instrumenti, Vzhodno partnerstvo, Sinergija
Črnega morja, sporazumi po sektorjih), v nalogi ugotavljam, ali bi bilo potrebno
vzpostaviti enotnejšo in s tem preglednejšo sosedsko politiko do vsake posamezne
države.

KLJUČNE BESEDE
EU, evropska sosedska politika, Južni Kavkaz, energetika, Gruzija, Armenija,
Azerbajdžan

ABSTRACT
European Neighbourhood Policy in relations with Azerbaijan, Armenia
and Georgia
The European Neighbourhood Policy (ENP) is an instrument for governing relations
with the EU’s neighbourhood countries which are not to become members of the EU.
In the South Caucasus, where Azerbaijan, Georgia and Armenia declared independence
in 1991, the ENP was strengthened after 2003 with change of political structure in
Georgia and after EU’s enlargement further to the east with joinder of Romania and
Bulgaria.
A big part of Europeanisation of this region is based on promotion of the EU’s values as
being »the only right way« of developing societies, through strengthening human
rights and liberties, democracy, liberalisation, the rule of law, voluntary cooperation
and gradual integration of these countries into the EU’s political, legal and economic
framework. In this master’s thesis I am looking for an answer to a question whether
such way of promoting European values will result in cooperation with all the
neighbouring countries or whether it might bring negative consequences in the EU’s
relationship with them. With legal, economic and political analysis of the ENP in
Armenia, Georgia and Azerbaijan and with identification of the ENP’s advantages and
disadvantages, I am trying to find possibilities for its further development.
Understanding historic, ethnic, geographic, cultural and political differences and
understanding problems coming from areas considered major security risks, such as
Nagorno-Karabakh, South Ossetia and Abkhazia, is important for developing key areas
of cooperation. Countries Armenia, Azerbaijan and Georgia are located in the important
area where geostrategic interests of Russia, USA, Turkey, Iran and recently China
intersect.
The EU has been facing new challenges, one of them being the increasing importance
of its policy towards the neighbouring countries. As there has been a significant
amount of European sources, such as arrangements and politics (e.g. association
agreements, partnership and cooperation agreements, financial instruments, Eastern
Partnership, Black Sea Synergy, sectoral agreements) in the South Caucasus, I am
discussing in this thesis whether there should be a more unified and consequently
more transparent neighbourhood policy for each partner country.

KEY WORDS
EU, European Neighbourhood Policy, South Caucasus, energy sector, Georgia,
Armenia, Azerbaijan

Uvod
Evropska sosedska politika (v nadaljevanju ESP) je politika urejanja odnosov s
sosednjimi državami EU, ki jim ni bilo ponujeno članstvo v EU. Na jugu (države severne
Afrike in Bližnjega vzhoda) ima sodelovanje s sosedami daljšo zgodovino1, na vzhodu
(Belorusija, Ukrajina, Moldavija, Armenija, Azerbajdžan, Gruzija) pa se je možnost za
sodelovanje dejansko pojavila šele precej kasneje po razpadu Sovjetske zveze2, to je
po zadnji širitvi EU v vzhodno Evropo in na Južnem Kavkazu po letu 2003, ko se je
spremenila politična struktura v Gruziji.
Države Južnega Kavkaza so od nekdaj "dežele nekje vmes". Nahajajo se med Črnim in
Kaspijskim morjem, med Evropo in Azijo, med Rusijo in Srednjim vzhodom, med
krščanstvom in islamom ter v zadnjem času med demokracijo in avtoritarnimi
političnimi sistemi.3
Proces poglabljanja odnosov med EU in sosednjimi državami, imenovan tudi
»evropeizacija«, temelji na širjenju pojma EU »kot edino pravega« razvoja družbe s
promocijo človekovih pravic in svoboščin, demokracije, liberalizacije, urejenega
pravnega reda in prostovoljnega skupnega sodelovanja ter na postopni integraciji teh
držav v politični, pravni in gospodarski red EU. V magistrski nalogi iščem odgovor na
vprašanje, ali je ta način promocije evropskih vrednot učinkovit za povezovanje z vsemi
obravnavanimi državami in za njihovo postopno integracijo v EU prostor. Namen
naloge je tudi pravna, gospodarska in politična analiza evropske sosedske politike v
Armeniji, Gruziji in Azerbajdžanu, njene prednosti in slabosti ter ugotavljanje perspektiv
za prihodnji razvoj.
Poznavanje zgodovinskih, etničnih, geografskih, kulturnih in političnih razlik je
pomembno za oblikovanje ključnih vidikov povezovanja. Države Armenija, Azerbajdžan
in Gruzija so nastale po razpadu Sovjetske zveze leta 1991, vendar je zaradi
geostrateške pozicije še vedno pomemben tudi njihov odnos do Rusije. Nadvse
pomembna je vloga teh držav v energetskem in transportnem sektorju, zato so v zvezi
s tem pomembna vprašanja varnostne analize regije in ali konflikti v Gorskem
Karabahu, Abhaziji in Južni Osetiji zavirajo procese sodelovanja. Glede na lego teh

1

Od leta 1995, ko se je začelo evro-sredozemsko patnerstvo, imenovano tudi Barcelonski
proces.
URL:
http://www.enpi-info.eu/files/publications/glossary%20south%20EN.pdf
(7.2.2016).
2
Leta 1991.
3
De Waal Thomas, The Caucasus, An Introduction, Oxford University Press, Oxford, 2010, str.
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držav so osrednja tema geopolitični interesi Rusije, Turčije, Irana, EU, ZDA in delno
Kitajske. Obravnavano regijo zato nekateri avtorji primerjajo s krhkim mozaikom4.
EU se srečuje z novimi izzivi, med katerimi igra vedno večjo vlogo njena sosedska
politika. Med političnimi usmeritvami za delovanje Evropske komisije, ki jih je ob
imenovanju leta 2014 izdelal takrat še kandidat za predsednika Evropske komisije
Jean-Claude Juncker, je na vidnejšem mestu problematika ne dovolj dodelane in zato
neučinkovite sosedske politike. Rešitve je potrebno prvenstveno iskati v oblikovanju
vsebine in ciljev te politike do posameznih držav in do regije v celoti, ki bo temeljila na
realni analizi sedanjega stanja, oceni možnosti in dodelavi instrumentov za njeno
uresničevanje. V tem pogledu ima pomembno vlogo tudi krepitev vloge Visokega
predstavnika za zunanje zadeve in varnostno politiko EU, ki bi moral povezovati vsa
ključna

področja

evropske

zunanje

politike

in

jih

predstavljati

(navznoter)

predstavnikom držav članic (zunanjim in obrambnim ministrom) ter sprejemati
operativne odločitve. Poleg promocije evropskih vrednot preko Visokega predstavnika
za zunanje zadeve in varnostno politiko in aparata EU za zunanje odnose je pomembno
tudi delo teles EU in OVSE-ja, ki so namenjena varnosti in nadzoru konfliktov v
obravnavani regiji.
Cilji EU politike »Vzhodnega partnerstva« do obravnavanih držav, določeni s sklepi
»konferenc na vrhu« v Pragi (2009), Varšavi (2011), Vilni (2013) in Rigi (2015) ter s
številnimi instrumenti in dokumenti za posamična področja sodelovanja, v glavnem niso
uresničeni.
EU je leta 2014 z Gruzijo podpisala Pridružitveni sporazum, ki vključuje tudi izgradnjo
»poglobljenega in vsestranskega prostora proste trgovine (DCFTA)«, vendar je
implementacija tega sporazuma na začetku in povezana s številnimi še odprtimi
vprašanji (npr. ali je za Gruzijo zanimivejša carinska unija in članstvo v Evrazijski
ekonomski uniji na eni strani ali DCFTA na drugi strani). Za drugi dve državi (Armenija
in Azerbajdžan) pogajanja o teh sporazumih šele potekajo in sta v veljavi le »Pogodbi o
partnerstvu in sodelovanju« iz leta 1996 oz. 1999, ki sta nadomestili podobne
pogodbene obveznosti iz časa Sovjetske zveze. V teh dveh državah je pomemben
predvsem napredek pri poenostavitvi vizumskih postopkov in postopkih za vračanje
oseb, po drugi strani pa procese poglabljanja odnosov zavira članstvo Armenije v
Evrazijski ekonomski uniji5.

4

Agadjanian Alexander, Ɉödicke Ansgar in Van der Zweerde Evert, Religion, Nation and
Democracy in the South Caucasus, Routledge, London in New York, 2015, str. 1.
5
Armenija je članica Evrazijske ekonomske unije (EAEU). Pridružila se ji je 2.1.2015,
pridružitveni dokument je bil podpisan 10.10.2014.
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Ker je splošno zaznati obširnost dogovorov in politik, v magistrski nalogi analiziram, ali
je dosedanja politika povezovanja uspešna. Osredotočam se na utemeljevanje, zakaj bi
bilo potrebno oblikovati enotnejšo in s tem preglednejšo sosedsko politiko do vsake
posamezne države, z namenom krepitve učinkovitosti vsake izmed njih. V praksi je
zaznati, da obstaja razkorak med sprejetimi ukrepi in dejanskim stanjem, zato je
potrebno sosedsko politiko EU s temi državami dodelati. Pri tem je potrebno dodati, da
pri posameznih projektih že obstajajo dobre prakse sodelovanja, zato jih je potrebno
preučiti in z njihovo pomočjo poglobiti sodelovanje med EU in obravnavanimi državami.
Takšno ekonomsko povezovanje je lahko pozitivno tudi za Slovenijo.
Pri pisanju magistrskega dela sem uporabila deskriptivno metodo dela, primerjalno
metodo (med državami v regiji in z drugimi, ki so vključene v Evropsko sosedsko
politiko), metodo kompilacije in deloma statistično metodo. Naloga zajema poglobljeno
analizo dokumentov in drugih virov ter analitični pristop k sprejetim in predlaganim
politikam, hkrati pa predstavlja prispevek k raziskovanju obravnave problematike, tako
v Sloveniji kot tudi v evropskem prostoru, saj pomeni celovit vpogled v obstoječe
stanje sodelovanja EU s temi državami. V njej je zbrana in kritično analizirana pravna
podlaga sodelovanja, ki obsega tudi vpogled v konkretne učinke in dobre prakse
povezovanja ter iskanje tako imenovanih win-win6 situacij.
Naloga je napisana na podlagi stanja, analiziranega do konca maja 2016.

Win-win situacija je situacija, v kateri pridobita obe strani, URL:
https://en.wiktionary.org/wiki/win-win_situation (8.4.2016).
6
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Prvo poglavje: Demografsko – verski prikaz in
geopolitična ter varnostna situacija na Južnem
Kavkazu

1.1. Splošno
Ozemlje med Kaspijskim in Črnim morjem, ki povezuje vzhodno Evropo z jugozahodno
Azijo, se imenuje Kavkaz. Območje sestavljata dve veliki gorski verigi, Veliki Kavkaz in
Mali Kavkaz. Najvišji vrh je vulkanska gora Elbrus, ki se nahaja v Rusiji blizu gruzijske
meje in meri 5.642 metrov. Gore Velikega Kavkaza predstavljajo močno naravno
pregrado med ruskim severom in gruzijskim, armenskim in azerbajdžanskim jugom.
Kavkaz je tako razdeljen na severni Kavkaz ali rusko Ciskavkaz, Predkavkazje in Južni
Kavkaz oziroma rusko Zakavkazje ali Transkavkaz. Medtem ko sta severni Kavkaz in
Predkavkazje del ruske federacije, se Južni Kavkaz razteza med tri, od leta 1991
samostojne in neodvisne države, in sicer Armenijo, Azerbajdžan in Gruzijo. Gore
Malega Kavkaza se raztezajo proti jugu, v Armenijo in zahodni Azerbajdžan. Na
jugozahodu je pomembna tudi gora Ararat, ki se nahaja na ozemlju Turčije, blizu
armenskega glavnega mesta Erevan.
V Evropi je bil Kavkaz dolgo časa sinonim za mrzlo in divje gorato območje, kamor je
Zevs izgnal Prometeja, po tem, ko je ta ukradel bogovom ogenj in ga dal ljudem.7
Vendar pa ni celotno območje Južnega Kavkaza gorato. Vzhod Gruzije je rodovitna in
vinorodna pokrajina, obala Črnega morja je subtropska, osrednji Azerbajdžan pa je
puščavnat.
Čeprav to majhno regijo naseljuje le okoli 15 milijonov ljudi, je območje poseljeno z
narodi, ki imajo bogato in dolgo zgodovino, tradicijo in kulturo. Raznolikost narodov in
etničnih skupin ter težja dostopnost sta tudi razloga, da je območje celotnega Kavkaza
jezikovno najbolj raznoliko območje na svetu, zato so ga Arabci poimenovali djabal al-

alsun ali gora jezikov.8 Južni Kavkaz naseljuje približno deset pomembnejših narodov:
Azerbajdžanci, Armenci, Gruzijci, Osetijci, Abhazijci9, Kurdi, Tališi10 in Lezginci11, ki
7

Po antični legendi je bil Prometej prikovan »nad strašnim prepadom na steno gore Kavkaza«.
Nositi je moral železni prstan, v katerem je bil vdelan kamenček »s tiste kavkaške pečine«. Več:
Najlepše antične pripovedke, izbral in priredil Schwab Gustav, 4. ponatis, Mladinska knjiga,
Ljubljana, 1998, str. 56-59.
8
De Waal Thomas, The Caucasus, An Introduction, Oxford University Press, Oxford, 2010, str.
7.
9
Približno 100.000 pripadnikov.
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govorijo različice kavkaških, indoevropskih in turških jezikov. Tudi znotraj posamezne
narodnostne skupnosti so se oblikovali različni dialekti in jeziki. Tako na primer govorijo
Armenci, ki živijo v Karabahu, popolnoma drugačen dialekt kot Armenci, ki živijo v
glavnem armenskem mestu, Erevanu, Severnoosetijci in Južnoosetijci pa popolnoma
drug dialekt osetijskega jezika. Jezik je tako postal podlaga tudi za drugačno kulturo in
tradicijo. Sovjetska zveza je kulturno in jezikovno raznolikost sprejela tako, da je
regijam Karabah, Južna Osetija, Adžarija, Abhazija in Nahičevan podelila določeno
stopnjo lokalne avtonomije. Zaradi kulturne raznolikosti ima območje mnogo
»obrazov« in močne vezi tako z Evropo kot z Azijo. Medtem ko ima Gruzija tesnejše
povezave z Evropo, ima Armenija močne vezi s svojimi diasporami v Iranu, Libanonu in
Siriji, Azerbajdžan pa s Turčijo in turško govorečimi narodi v osrednji Aziji.
V civilni družbi obravnavanih držav igra tradicionalno pomembno vlogo tudi religija,
čeprav je pretekla sekularizacija pod rusko nadvlado pustila močan pečat. V Gruziji je
delujoča gruzijska ortodoksna cerkev, v Armeniji armenska apostolska cerkev, v
Azerbajdžanu pa šiitski (65%) in sunitski islam.12 Gruzija in Armenija sta sprva obe
sprejeli krščansko vero, vendar pa ju krščanstvo ne povezuje, temveč bolj razdvaja
zaradi zgodovinskega razkola doktrine od 5. stoletja dalje.13 Po večjih migracijah med
vojno v Karabahu se meje posameznih verskih skupnosti približno ujemajo z državnimi
mejami, pri čemer je v Gruziji deloma aktivna še armenska in azerbajdžanska skupnost
ter njihova religija. Večinske verske skupnosti igrajo pomembno vlogo v civilni družbi in
lahko vplivajo na oblikovanje politike in nadaljnje usmeritve države, predvsem v
obdobju politične nestabilnosti. Tako je bila gruzijska ortodoksna cerkev z njenim
patriarhom Ilijo II., ki je na čelu od leta 1977, ena izmed najbolj stabilnih struktur v
državi po osamosvojitvi Gruzije leta 1991 in še danes uživa veliko zaupanje med ljudmi.
Na drugi strani je islamska verska struktura v Azerbajdžanu šibkejša in se večinoma
povezuje z islamskimi skupnostmi izven meja države (predvsem s Turčijo in Iranom),
ne pa s Kavkaškim islamskim svetom (Qafqaz Müsәlmanları İdarәsi), ki mu pripisujejo
bolj splošno azerbajdžansko islamsko tradicijo. Verski voditelji imajo tradicionalno
pomembno vlogo v političnem dogajanju. Pojavljajo se na pomembnih obiskih z
voditelji držav, javno govorijo o stališčih njihovih cerkva do položaja v napetostnih
območjih, v Armeniji je verski vodja celo prisoten pri inavguraciji nove vlade, ki ji verski
voditelj s svojo prisotnostjo podeli politično moč. Verska stališča do zgodovine so
10

Približno 80.000 pripadnikov, ki živijo na jugu Azerbajdžana pri iranski meji in govorijo jezik,
podoben farsiju.
11
Približno 200.000 pripadnikov, ki živijo v Azerbajdžanu in 400.000, ki živijo v ruskem
Dagestanu. Več o tem: De Waal Thomas, The Caucasus, An introduction, Oxford University
Press, Oxford, 2010, str. 17.
12
Agadjanian Alexander, Ɉödicke Ansgar in van der Zweerde Evert, Religion, Nation and
Democracy in the South Caucasus, Routledge, London in New York, 2015, str. 11.
13
Vprašanje, ali Jezus Kristus združuje božjo in človeško osebo v enem kot je le ena oseba ali
sta to dve osebi.
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prisotna tudi v šolskih učbenikih, zato je tradicionalno gledano evropski pristop z
ločitvijo cerkve in države v teh državah težje izvedljiv, še posebej, ker so se religije
začele krepiti šele po osamosvojitvi leta 1991, saj v času sovjetskega ateizma niso
imele prave možnosti za razcvet. Gruzijska ortodoksna cerkev je v času Sovjetske zveze
delovala na območju Gruzijske sovjetske republike, kasneje pa so se meje verskih
skupnosti odražale tudi na območju Abhazije, kjer deluje ruska ortodoksna cerkev in ne
gruzijska.
Največja Južnokavkaška država je Azerbajdžan, ki ima skoraj 9 milijonov prebivalcev,
od katerih je 90 % etničnih Azerbajdžancev. Pred 20. stoletjem so jih pogosto
poimenovali »Širvani«, »Kavkaški Tatari«, »Turki« ali samo »Muslimani«. Govorijo
azerski oziroma azerbajdžanski jezik, ki ima korenine v turškem jeziku. V zadnjem
stoletju so kar trikrat zamenjali svojo pisavo: okoli leta 1920 iz arabske v latinsko,
deset let kasneje iz latinske v cirilico in okoli leta 1990 nazaj v latinsko. Azerbajdžanci
za največjega zaveznika štejejo Turčijo, hkrati pa Azebajdžanci predstavljajo manjšino
na severu Irana.
Najmanjša Južnokavkaška država je Armenija, ki naj bi bila uradna domovina več
milijonom Armencev, čeprav je ob osamosvojitvi države v njej živelo le 3,3 milijona
Armencev, pa tudi nekaj teh se je kasneje izselilo. Največ izseljenih Armencev živi v
Rusiji, ZDA, Franciji, Gruziji, Ukrajini14. V preteklosti se je Armenija imenovala tudi
»Vzhodna Anatolija«, njena tradicija pa izvira iz krščanske vere, armenskega jezika in
lastne pisave. Izseljenska diaspora je zelo velika in sega od Bejruta do Los Angelesa,
njihova armenska identiteta pa je kljub življenju v tujini zelo močna in še danes vpliva
na odločitve armenske vlade. Danes neodvisno državo Armenijo naseljuje 98 %
etničnih Armencev, saj se je nekoč velika azerbajdžanska skupnost odselila, od
pomembnejših etničnih manjšin so ostali le še Jezidski Kurdi. Armenci večinsko (95 %)
naseljujejo tudi območje Gorskega Karabaha, ki ima okoli 135.000 prebivalcev.15
Na drugi strani je izseljenih Gruzijcev zelo malo, etničnih Gruzijcev pa je na ozemlju
današnje Gruzije okoli 70 % in so dolgo časa ohranili svoj arhaičen »bojevniški način
življenja«.16 Gruzija ima močno armensko (8%) in azerbajdžansko (6%) manjšino,
poleg tega pa še Osetijce (3%) in Abhaze (2%) ter Adžare (okoli 90.000) z močnimi

14

V Rusiji uradno preko 1 milijona, v ZDA in Franciji uradno pol milijona, v Gruziji okoli četrt
milijona, v Ukrajini 100.000, pri čemer so neuradne ocene števila izseljenih oseb, ki se štejejo
za Armence, precej višje, URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Armenian_diaspora (15.4.2016).
15
https://en.wikipedia.org/wiki/Demographics_of_the_Nagorno-Karabakh_Republic
(15.4.2016).
16
Raznolikost tradicije se močno odraža v ljudskih plesih, kot so davluri, kartuli, jeirani, honga,
svanuri, kazbeguri, parikaoba, partsi, kintauri in drugi, več:
http://tlg.gov.ge/content.php?id=142&lang=eng (6.12.2015).
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separatističnimi težnjami.17 Glavno vlogo pri nastanku nacionalne identitete je imel
skupen gruzijski jezik, ki je zapisan v svojevrstni pisavi.
Ozemlje med Turčijo, Iranom in Rusijo ter Črnim in Kaspijskim morjem je že več stoletij
arena za politične, vojaške, verske in kulturne napetosti. Določene napetosti v regiji
izhajajo iz dejstva, da se novonastale državne meje ne ujemajo s tradicionalnimi
poselitvami etničnih skupin oziroma narodov. Skozi celotno zgodovino so Južni Kavkaz
zavzemali veliki imperiji kot so ahamenidski, rimski, bizantinski, sasanidski, partski,
mongolski, perzijski, otomanski, iranski in ruski, ki so na tem ozemlju pustili tudi svoj
pečat v kulturi, veri in jeziku. Največji vpliv sta pustila bizantinski in arabski imperij, ki
sta si leta 685 s pogodbo razdelila ozemlje Kavkaza zaradi pobiranja davkov.18
Starodavna kraljestva, ki so bila kasneje vključena v različne iranske imperije, so
izhajala iz armenskih, albanskih in iberskih korenin. Na tem območju se je razvila tudi
vera zoroastrstvo, ki je bila po prihodu krščanstva potisnjena na vzhod proti Iranu.
Verska raznolikost se je pogosto zaostrovala v resne konflikte med perzijskim
imperijem oziroma kasneje med muslimanskim svetom (od 8. stoletja dalje) na eni
strani in rimskim oziroma kasneje bizantinskim (krščanskim) imperijem na drugi strani.
V 19. stoletju je po dveh vojnah s Perzijci19 in po sklenitvi pogodbe v Gulistanu leta
1813 ter pogodbe v Turkmenčaju leta 1828 območje današnje Gruzije, Armenije in
Azerbajdžana zavzel Ruski imperij. Leta 1844 so bile današnja Gruzija, Armenija in
Azerbajdžan združene v eno carsko upravno enoto. Po zaključku vojne s Turčijo v letih
1877 - 1878 je Rusija priključila svojemu ozemlju še mesta Kars, Ardahan in Batumi. V
tem obdobju so današnje tri države Južnega Kavkaza postale del t. i. Transkavkaške
administrativne regije.
Leta 1917 je prišlo do Ruske revolucije20, ki je privedla do razpustitve carske Rusije in
do ustanovitve Ruske sovjetske federativne socialistične republike (RSFSR) oziroma
kasneje do ustanovitve Zveze sovjetskih socialističnih republik oziroma Sovjetske zveze
(ZSSR oz. SZ).21 Nova vlada je podelila oblast »delavskemu razredu«, uvedla delitev
cerkve od države, splošno služenje vojaške obveznosti, brezplačno šolstvo in podelila
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Separatistične težnje, ki so se v primeru Osetijcev in Abhazov odrazile v razglasitvi
samostojnosti in neodvisnosti, ki bodo pojasnjene v nadaljevanju.
18
Zeynalov Fazil, The Nagorno-Karabakh conflict: towards a just peace or inevitable war: a
historical, geopolitical and legal approach, L'Harmattan, Paris, 2012, str. 39.
19
V letih 1804 - 1813 in 1826 - 1828.
20
T. i. Ruska revolucija je skupno poimenovanje več revolucij v ruskem carstvu leta 1917. Po
prvi februarski revoluciji, ki je potekala v kontekstu ruskih vojaških neuspehov na vzhodni fronti
med prvo svetovno vojno, je bil poslednji ruski car Nikolaj II. prisiljen odstopiti, staro
avtokracijo pa je zamenjala začasna ruska vlada. V drugi oktobrski revoluciji je bila začasna
vlada odstranjena in nadomeščena s komunistično vlado boljševikov, ki jo je takrat vodil
Vladimir Iljič Uljanov - Lenin.
21
RSFSR od leta 1917 do 1922, ZSSR od leta 1922 do 1991.
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narodnostne pravice »vsem narodom« v državi, tako da je ustanovila 16 avtonomnih
republik, 5 avtonomnih administrativnih območij (imenovanih avtonomna oblast), 10
avtonomnih okrožij in 40 administrativnih območij (imenovanih oblast). Na Kavkazu je
bil po februarski revoluciji leta 1917 ustanovljen posebni transkavkaški odbor,
imenovan »Ozakom«, ki naj bi na območju Transkavkaza (vključno z Gruzijo,
Azerbajdžanom in Armenijo) zapolnil administrativno vrzel po odstavitvi carja. Člani
Ozakoma so bile politične elite v Gruziji, Armeniji in Azerbajdžanu, ki so politično
dogajanje razumele kot priložnost, da sami odločijo o svoji prihodnosti. Ideja o
prihodnji ureditvi je potekala v smeri federalizma, pri čemer bi novi ruski oblasti
prepustili le zunanjo politiko, obrambo in vojsko. V letih 1918 do 1922 je prišlo do
državljanske vojne med »rdečimi« boljševiki in »belimi« nasprotniki boljševizma,
vendar Transkavkaz boljševiške revolucije v letu 1918 ni podprl.
Po zatonu carske Rusije leta 1918 Gruzija, Armenija in Azerbajdžan niso postale del
nove ruske politične ureditve, temveč so ustanovile svoje demokratične republike.
Vendar ta samostojnost ni trajala dolgo. Že leta 1922 je območje ponovno zavzela
boljševiška Rusija in države so se ponovno osamosvojile šele 70 let pozneje. Lokalne
etnične in verske ter kulturne raznolikosti so postale bolj opazne in problematične z
vtikanjem moderne politike strateških interesov. Lega je namreč tista, ki privlači tako
Ruse, ki so ozemlje »izgubili«, kot tudi Zahodne države, ki bi ozemlje lahko »pridobile«.
Območje ob Kaspijskem morju naj bi vsebovalo približno 5 % vseh svetovnih zalog
nafte, zato igra pomembno vlogo v svetovni politiki in trgovini. Zaradi pomembne
geopolitične lokacije ostaja eno izmed najbolj politično napetih regij v post-sovjetski
dobi. Nerešeni konflikti, ki so opisani v nadaljevanju, pomembno oblikujejo tudi politiko
EU do Južnega Kavkaza.
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1.2. Konflikt med Armenijo in Azerbajdžanom - Gorski
Karabah
Gorski Karabah je gorati predel obsežne zgodovinske pokrajine Karabah. Dobesedni
prevod besede Karabah je »črni vrt« (besedi Kara in Bakh v azerbajdžanskem jeziku, ki
ima turški izvor), v širšem smislu pa pomeni bogato in plodovito deželo.22 V naravi gre
za zgodovinsko bogato pokrajino, ki jo je po letu 1988 in kasneje po razpadu Sovjetske
zveze leta 1991 zaznamovala postavitev državnih meja, ki se razlikujejo od etnične
poselitve. Zato je razumljiv pojav razlikovanja med nacionalizmom in državljanstvom.
Etnična večina tako zavrača etnične manjšine in jih sili, da zapustijo območje, kjer
živijo, s tem pa je v primeru Gorskega Karabaha nastal etnično-teritorialni konflikt.23
Hkrati gre za konflikt med dvema državama in za območje zunanjih interesov24.
Razlogi za napetosti na obravnavanem območju segajo v 19. stoletje in se skladajo s
pojavom nacionalizma. Ključno vprašanje je namreč, katera etnična skupina je
avtohtona na tem območju. Zgodovinskih dokazov in objektivne literature o tem je
sicer malo, po mnenju Azerbajdžancev pa izhajajo še iz časa kraljevine Kavkaške
Albanije, ki naj bi segala od Kavkaza na severu do Araksa na jugu. V kontekstu bitke
pri Gavgameli med Aleksandrom Velikim in Darijem III. je že iz tega obdobja zaznati
tendence po etnični in politični enotnosti. Armenski in azerbajdžanski zgodovinarji si
niso enotni pri vprašanju, ali so Armenci poleg armenskega kraljestva25 poseljevali tudi
območje nekdanje Kavkaške Albanije ali pa je poseljevanje Armencev na tem območju
rezultat migracij.26 Azerbajdžanci27 imajo albanske28 in deloma turške korenine,29

22

Zeynalov Fazil, The Nagorno-Karabakh conflict: towards a just peace or inevitable war: a
historical, geopolitical and legal approach, L'Harmattan, Paris, 2012, str. 19.
23
Zeynalov, str. 22.
24
Kot navaja Fazil Zeynalov (n. d.), je Rusija po osamosvojitvi držav na območju sicer prisotna,
vendar ni uradno nikoli intervenirala.
25
Za časa kralja Tigrana II. med leti 95-55.
26
Že v obdobju 1. stoletja našega štetja je bilo območje meja med dvema imperijema, rimskim
in perzijskim. Albanija je zadržala suveren politični vpliv na tem območju vse do 8. stoletja
našega štetja, ko so na območje prišli Arabci. Povzeto po Zeynalov Fazil, The NagornoKarabakh conflict: towards a just peace or inevitable war: a historical, geopolitical and legal
approach, L'Harmattan, Paris, 2012, str. 28-31.
27
Zeynalov, str. 44.
28
t. i. Kavkaška Albanija.
29
Zaradi migracij v začetku tretjega tisočletja pred našim štetjem in vplivov migracij Hunov
(med 2. in 5. stoletjem našega štetja) in Seldžukov (v 11. stoletju našega štetja).
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Azerbajdžan30 pa je tudi dežela, kjer se je pojavilo zoroastrstvo, kljub temu, da so bili
prvotni naseljenci Albanci sprva povečini kristjani.31 Kot ugotavlja Zeynalov32, se je
islamizacija ozemlja začela počasi, in sicer z uvedbo posebnih davkov33 za tiste, ki niso
bili muslimani. Kasneje se je arabski vpliv povečal z namenom, da bi preprečili
povezovanje Albanije z Bizancem in tako je Albanija sčasoma izgubila politično
avtoriteto. V obdobju od 8. do 12. stoletja našega štetja je večina albanskega
prebivalstva v današnjem Azerbajdžanu prevzela muslimansko vero. Prebivalci višjih
gorskih predelov (Gorski Karabah, Šeki in Širvan) so se zaradi domnevno naravnih
preprek visokogorskih verig islamizaciji upirali dlje in ponekod celo uspeli obdržati
krščansko vero. Ti so se začeli povezovati z armensko gregorijansko cerkvijo34 in so
skozi stoletja prevzeli tudi armenski jezik (po 11. in 12. stoletju), medtem ko so
Albanci, ki so prevzeli islam, počasi prevzeli tudi arabski jezik.35 Albanski kristjani so se
tako počasi asimilirali v armensko populacijo.
Napetosti so bile večinoma prisotne v različnih obdobjih po 18. stoletju. Po mnenju
Zeynalova36 je potrebno razloge iskati v vplivu carske Rusije in njeni podpori imigraciji
armenskih kristjanov, ki so jih šteli za svoje zaveznike, z namenom, da bi pridobili
boljšo kontrolo v regiji po načelu »deli in vladaj«.37

30

Vendar pa se je s prihodom Arabcev na ozemlje današnjega Azerbajdžana poimenovanje
ozemlja »Albanija« popolnoma izgubilo. Beseda »Azerbajdžan« tako izhaja iz stare perzijščine30
in pomeni »dežela ognja«. Tako arabski zgodovinar Tabari v 9. stoletju, povzeto po Zeynalov
Fazil, The Nagorno-Karabakh conflict: towards a just peace or inevitable war: a historical,
geopolitical and legal approach, L'Harmattan, Paris, 2012, str. 46.
31
Pokristjanjevanje je trajalo od 1. do 4. stoletja našega štetja, ko so nastale tudi prve cerkve.
Zoroastrstvo pa je postalo uradna religija v obdobju Sasanidskega imperija od 3. do 7. stoletja
našega štetja.
32
Zeynalov, str. 54.
33
Imenovanih kharaj in jizyah.
34
Oz. t. i. armensko pravoslavno oz. apostolsko cerkvijo, ki jo vodi cerkveni poglavar katolikos.
Od enotne krščanske cerkve se je ločila leta 506 po nesoglasjih na halkedonskem koncilu glede
vprašanja monofizitizma. Na halkedonskem koncilu so obsodili monofizitizem in določili, da ima
Kristus dvojno »naravo«, tako človeško kot božansko, medtem ko je armenska apostolska
cerkev (ki se tega koncila ni udeležila) mnenja, da to vprašanje presega človeški razum.
Razširjena je predvsem v Armeniji, deloma tudi v Iranu in v deželah, kjer prebivajo armenski
izseljenci.
35
Kot navaja Zeynalov, so albanski kristjani v Gorskem Karabahu dokončno izgubili identiteto po
uničenju arhivov, ki so bili shranjeni v knjižnicah albanskih »katolikosov« v času carske Rusije.
Uničil naj bi jih armenski kler v letih 1909 do 1919 z namenom, da se izgubijo sledi albanskega
naroda na tem območju.
36
Zeynalov, str. 65 - 66.
37
Zgodovinsko dogajanje v Gorskem Karabahu v 19. in 20. stoletju je podrobneje opisano v
prilogi 2 te naloge.
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Ponovne armenske teritorialne zahteve po Gorskem Karabahu so nastale v letu 1988 po tem, ko je moč Sovjetske zveze začela pešati. 13. februarja 1988 so karabaški
Armenci v demonstracijah v Stepanakertu izrazili željo po priključitvi k Armeniji, šest
dni kasneje so demonstracije potekale tudi v armenskem glavnem mestu Erevanu. 20.
februarja 1988 je sovjetska oblast v Karabahu glasovala za priključitev Gorskega
Karabaha k Armeniji, vendar je izid glasovanja uradna Moskva zavrnila. Zatem so se
začele napetosti med prebivalstvom in spopadi protestnikov pri Askeranu, kar je
povzročilo, da je veliko prebivalcev Armenije in Azerbajdžana pobegnilo. 29. novembra
1989 je bila regija priključena Azerbajdžanu. Istočasno je armenski vrhovni sovjet
razglasil priključitev Gorskega Karabaha k Armeniji.
Novembra 1991 je Azerbajdžan odpravil avtonomno oblast v Gorskem Karabahu,
decembra 1991 pa so karabaški Armenci izvedli referendum, v katerem so odločili, da
ustanovijo samostojno državo. Navedeno je povzročilo vojno med Azerbajdžanom in
Gorskim Karabahom, ki ga je podprla Armenija. Vojna je terjala 30.000 mrtvih. 12.
maja 1994 je bilo sklenjeno premirje s pomočjo posredovanja Moskve.
Čeprav si je Zahod (tudi EU) prizadeval, da bi se konflikt reševal v okviru Organizacije
za varnost in sodelovanje v Evropi (OVSE), katerega članici sta Azerbajdžan in Armenija
postali leta 1992, pa skupina Minsk38, ki je bila ustanovljena v okviru OVSE, ni bila
uspešna pri reševanju. Krizna situacija v Gorskem Karabahu je kmalu po pristopu k
OVSE-ju postala glavna tema pogovorov, na krizno območje bila poslana tudi
delegacija poročevalcev. Podan je bil predlog, naj države uvedejo embargo na dobavo
orožja in naj se nemudoma zaščitijo pravice manjšin ter naj se državi vzdržita vsakršne
ozemeljske zahteve. Vendar pa odločnejše politike do rešitve situacije v Gorskem
Karabahu skupina Minsk ni izoblikovala.
Rusko posredovanje pri premirju je bilo deloma plod neuspešnega prizadevanja
skupine Minsk, zato je Rusija v sodelovanju s Kazahstanom v letu 1991 vzpostavila
svojo mediacijo. Njeni pogoji so bili, naj se sklene premirje in umakne oborožene enote
iz krizne cone, naj se opusti neustavno sprejeta zakonodaja, naj se imenuje avtonomna
oblast in naj se razseljene osebe vrnejo na svoje domove, talci pa izpustijo. Za tem je
predvidela vzpostavitev stalne delegacije za pogajanja.39
38

Skupina Minsk, ki deluje v okviru OVSE (Organizacija za varnost in sodelovanje v Evropi, prej
imenovana Konferenca za varnost in sodelovanje v Evropi), je bila ustanovljena leta 1992 z
namenom posredovanja in mirnega reševanja konflikta v Gorskem Karabahu. Skupini
sopredsedujejo ZDA, Rusija in Francija, pri njenem delovanju pa sodelujejo še Belorusija,
Nemčija, Italija, Portugalska, Nizozemska, Švedska, Finska, Turčija in Armenija ter Azerbajdžan.
Več: http://www.osce.org/mg (15.4.2016).
39
Zheleznovodsk declaration, Joint Communiqué on the Results of the Mediating Mission of
President Boris Yeltsin of the Russian Federation and President Nursultan Nazarbayev of
Kazakhstan, Zheleznovodsk, 23. septembra 1991, točke 1, 2, 3, 4. in 7, URL:
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Na armensko okupacijo ozemlja se je odzval tudi varnostni svet OZN leta 1993 s
sprejemom štirih resolucij s št. 822, 853, 874 in 884, ki so potrdile ozemeljsko
celovitost Azerbajdžana in zahtevale takojšnje premirje ter vrnitev izseljenih oseb na
ozemlje Gorskega Karabaha. Napredek pri reševanju konflikta je bil dosežen šele leta
1994 s podpisom protokola v Biškeku,40 s katerim je bilo sklenjeno premirje, Rusija pa
je s tem prevzela glavno zaslugo za umiritev razmer v regiji.
V okviru OVSE se je nadaljeval proces umirjanja razmer. Na Lizbonskem vrhu OVSE-ja
leta 1996 so udeležene države zavzele naslednja stališča:
- ozemeljska celovitost Azerbajdžana in Armenije;
- ureditev pravnega statusa Gorskega Karabaha v posebnem dokumentu, v katerem
se ozemlju podeli čim večja avtonomija;
- dogovorjena zajamčena varnost Gorskega Karabaha in njegovih prebivalcev.
V okviru OVSE-jeve skupine Minsk, ki ji sopredsedujejo Francija, Rusija in ZDA, je bil
leta 1997 izdelan predlog za postopno reševanje zamrznjenega konflikta. V letu 1999
so bila načrtovana neposredna pogajanja med sprtima stranema, vendar je armenska
stran mirno reševanje spora obstruirala, saj je vztrajala, da se Gorskemu Karabahu
podeli neodvisnost ali pa se ga priključi Armeniji.
V letu 2008 je Generalna skupščina OZN na 62. plenarnem zasedanju sprejela
resolucijo 62/24341, s katero je ponovno potrdila ozemeljsko celovitost Azerbajdžana in
zahtevala takojšen umik armenskih vojaških sil z azerbajdžanskega ozemlja. Armenska
stran ni spoštovala resolucij OZN in pobud mednarodne skupnosti.
Leta 2006 in 2009 so bila izdelana t. i. madridska načela42, ki pa niso bila dokončno
izdelana v obliki sklenjenega mirovnega sporazuma. Madridska načela v prvi točki
določajo, da mora Armenija vrniti Azerbajdžanu določena ozemlja v okolici Gorskega
Karabaha, ki jih je zasedla. Druga točka opredeljuje začasni status Gorskega Karabaha,
ki bi mu omogočal varnost in samoupravo. Načela določajo še zagotovitev koridorja

http://peacemaker.un.org/sites/peacemaker.un.org/files/Azerbaijan_ZheleznovodskDeclaration1
991.pdf (16.4.2016).
40
Bishkek protocol, UN Peacemaker, z dne 5. maja 1994, URL:
http://peacemaker.un.org/sites/peacemaker.un.org/files/ArmeniaAzerbaijan_BishkekProtocol19
94.pdf (16.4.2016).
41
The situation in the occupied territories of Azerbaijan, Resolucija Generalne skupščine OZN,
A/RES/62/243 z dne 14.3.2008, URL:
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/62/243 (21.12.2015).
42
Dietzen Mark, A New Look at Old Principles: Making the Madrid Principles Work, URL:
http://www.yale.edu/macmillan//fif/publications/Dietzen.pdf (24.1.2016), str. 5 - 6.
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med Gorskim Karabahom in Armenijo, referendumsko določitev končnega statusa,
vrnitev beguncev in prihod mednarodnih mirovnih sil.
Armenija zaseda ozemlje, ki povezuje »azerbajdžansko ozemlje« Gorski Karabah z
Armenijo.43 Posledično je ozemlje zapustila večina Azerbajdžancev, ki so razseljeni po
ostalem ozemlju Azerbajdžana brez možnosti vrnitve domov. Zdi se, da je ohranjanje

statusa quo za Gorski Karabah dejansko po godu le Armeniji, ki vztraja pri svojih
interesih. V geostrateškem pogledu je Azerbajdžan močnejši, zato dolgoročna zaprtost
Gorskega Karabaha Armeniji ne prinaša krepitve pozicije, temveč jo slabi. Armenija
namreč težko dostopa do Gorskega Karabaha, saj ju do njega uradno ločujeta dve
zaprti meji, vendar pa je bil de facto že leta 1991 s prebojem azerbajdžanske blokade
vzpostavljen »koridor« prek Lačina.44 Danes se v Gorski Karabah novi Armenci ne
priseljujejo, povzetek poročila skupine Minsk iz leta 201045 celo navaja, da so velika
območja pokrajine, mesta in vasi, opuščena in v ruševinah. Tudi investicij ni, zato

status quo za same prebivalce Gorskega Karabaha ni primerna »rešitev konflikta«46.
Ohranjanje statusa quo ni ugodno niti za Armenijo niti za Azerbajdžan. Slednji tega
ozemlja, ki mu ga sicer priznava mednarodna skupnost, ne more uporabljati.
Pri iskanju rešitve za Gorski Karabah je potrebno omeniti svetovalno mnenje o
enostranski razglasitvi neodvisnosti Kosova47, ki ga je izdelalo Meddržavno sodišče v
Haagu kot poglavitni sodni organ Združenih narodov.48 Učinki tega mnenja vplivajo tudi
na pot reševanja konflikta v Gorskem Karabahu. Kosovo je, podobno kot Gorski
Karabah, predmet dolgoletnih49 političnih in teritorialnih nesoglasij med srbsko (prej
jugoslovansko) in kosovsko (večinsko albansko) populacijo z različnima jezikoma in
kulturo. Nastajajoči nacionalizem na obeh straneh z močno propagando in obdobje
srbske dominacije (z rusko podporo) sta ta prepad še poglobila, tako da je kosovska
vlada leta 2008 razglasila neodvisnost Kosova. Svetovalno mnenje je izdalo

43

Gl. zemljevid v prilogi 1.
Ki so ga po zasedbi preimenovali v Bandzor.
45
Povzetek poročila »Report of the OSCE Minsk Group Co-Chairs' Field Assessment Mission to
the Occupied Territories of Azerbaijan Surrounding Nagorno-Karabakh«, OVSE, str. 1, URL:
http://www.osce.org/mg/76209?download=true (17.4.2016).
46
Šlo je za prvi mednarodni obisk po letu 2005 in za prvi obisk predstavnikov OZN po 18 letih,
več o tem v povzetku poročila »Report of the OSCE Minsk Group Co-Chairs' Field Assessment
Mission to the Occupied Territories of Azerbaijan Surrounding Nagorno-Karabakh«, str. 1, URL
http://www.osce.org/mg/76209?download=true (17.4.2016).
47
ICJ, Accordance with International Law of the Unilateral Declaration of Independence
in Respect of Kosovo, Advisory Opinion of 22 July 2010, dostopno na: http://www.icjcij.org/docket/files/141/15987.pdf (15.4.2016).
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Določba 92. člena Ustanovne listine Združenih narodov, Ur. L. RS. št. 2/2014, Ljubljana,
6.1.2014, str. 17;
49
Horvat Branko, Kosovsko pitanje, ČGP Delo OOUR Globus, Zagreb, druga dopolnjena izdaja,
1989, str. 23 - 33;
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Meddržavno sodišče leta 2010 na predlog Generalne skupščine OZN. V mnenju je
sodišče ugotovilo, da deklaracija o neodvisnosti Kosova iz leta 2008 ni kršila
mednarodnega prava, ni pa ugotovilo, da je bila skladna z njim. S tem se je sodišče
izognilo odgovoru na vprašanje o pravici do samoodločbe narodov oziroma točneje, ali
je imelo Kosovo pravico do enostranske odcepitve od Srbije. Če bi sodišče odločilo, da
je bila deklaracija v skladu z mednarodnim pravom, bi lahko prišlo do nevarnega
precedensa z velikim vplivom na separatistične težnje po svetu. V strokovni javnosti je
bilo omenjeno mnenje večkrat obširno kritizirano, k mnenju pa je podalo svoja ločena
mnenja kar 9 sodnikov tega sodišča. Zato je na mestu očitek, da ne gre za precendens,
temveč za reševanje konkretne situacije, kjer je odvisno predvsem to, kdo bo v
konkretnem primeru pridobival.
Odziv Azerbajdžana in Armenije na sodbo glede Kosova je bil razumljivo različen.
Medtem ko je Armenija odločitev zadržano pozdravila, je bil Azerbajdžan mnenja, da
odločitev ni zavezujoča in da je pomanjkljiva predvsem glede vprašanja, ali je bila
ustanovitev Kosova legitimna. Zato Azerbajdžan vztraja pri tem, da se rešitev konflikta
v Gorskem Karabahu rešuje v okviru organizacije OVSE in ne v okviru tega sodišča. V
tem okviru je Armenija v precepu, saj naj bi po eni strani podprla rusko zaveznico v
njenem stališču glede Kosova, po drugi strani pa ima lastne interese v Karabahu. Zato
je temeljno politično stališče Armenije glede Gorskega Karabaha predvsem to, da ni
upravičena nasloviti teritorialnega vprašanja pred Meddržavno sodišče, temveč lahko
po njenem mnenju to stori le Azerbajdžan.
Pozitivne odzive na kosovsko sodbo je bilo zaslediti največ v Gorskem Karabahu, kjer
mnenje štejejo za pomemben precedens, na podlagi katerega bi lahko t . i. »Republika
Gorski Karabah« dosegla mednarodno priznanje. Primerjava primerov Kosova, Abhazije
in Južne Osetije ter Gorskega Karabaha sicer kaže podobnost pri prepletanju pravice do
samoodločbe na eni strani in do ozemeljske celovitosti na drugi strani, vendar pa je
izhodišče za odločanje sodišča v primeru Abhazije, Južne Osetije in Gorskega Karabaha
drugačno. Ker mednarodna skupnost (razen redkih držav) ni priznala samooklicanih
republik, te ne morejo reševati primera pred Meddržavnim sodiščem. Prvi odstavek 34.
člena Statuta Meddržavnega sodišča namreč določa, da so lahko stranke postopka le
države, zato do odločanja sodišča v takem primeru ne more priti.
Mogoče pa bi bilo zaprositi za svetovalno mnenje. Skladno s prvim odstavkom 96.
člena Ustanovne listine OZN50 smeta Generalna skupščina ali Varnostni svet OZN
zaprositi Meddržavno sodišče za svetovalno mnenje o vsakem pravnem vprašanju.
Slednje je bilo tudi podlaga za izdajo svetovalnega mnenja za vprašanje v primeru
50

Določba 96. člena Ustanovne listine Združenih narodov, Ur. L. RS. št. 2/2014, Ljubljana,
6.1.2014, str. 17.
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Kosova. Odločitev sodišča o svetovalnem vprašanju je neobvezujoče narave, kar
zmanjšuje interes za uporabo tega instituta mednarodnega prava. Očitno je, da v teh
primerih (še) ni politične volje, ki je potrebna za začetek postopka s svetovalnim
vprašanjem. Prav tako ni niti politične podpore dveh stalnih članic Varnostnega sveta
OZN, Rusije in Kitajske.
EU ima strateški interes za rešitev konflikta in – za razliko od ZDA – nima tako močne
armenske diaspore, ki bi politično zavirala proces reševanja spora. Zato ima EU
možnost, da z različnimi ekonomskimi in drugimi pritiski vpliva predvsem na odločitev
armenske strani. V zameno za rešitev spora bi lahko z Azerbajdžanom izposlovala
konkretne projekte npr. v energetiki. V Resoluciji Evropskega parlamenta z dne 20.
maja 2010 o nujnosti evropske strategije za Južni Kavkaz je izraženo stališče, »da je

nesprejemljivo, da kateri koli zunanji akter določa pogoje za spoštovanje suverenosti in
ozemeljske celovitosti držav Južnega Kavkaza«.51 Hkrati »poziva vse ustrezne organe,
da se izognejo izzivalnim politikam in retoriki, nestrpnim izjavam in izkrivljanju
zgodovine; poziva voditelje Armenije in Azerbajdžana k odgovornemu ravnanju,
umiritvi izjav in ustvarjanju ustreznih pogojev, da bo javno mnenje lahko sprejelo in v
celoti razumelo koristi celovite rešitve«52 in meni, »da je treba nemudoma opustiti
stališče, da Gorski Karabah vključuje vsa okupirana azerbajdžanska ozemlja« in
»ugotavlja, da bi lahko začasni status Gorskega Karabaha ponudil rešitev do
opredelitve dokončnega statusa in bi tako ustvaril prehodni okvir za mirno sobivanje in
sodelovanje armenskih in azerbajdžanskih skupnosti v regiji.«53
Za rešitev krize bi bilo zato potrebno izdelati strateški win-win program54 v okviru
mednarodne skupnosti, ki bi v prvi vrsti prikazal koristi rešitve spora za vsako
udeleženo stran. Tudi pritiski mednarodne javnosti bi morali biti bolj usklajeni in
sistematični ter predvsem bolj konkretni. Dejstvo je, da Gorski Karabah nima meje z
Armenijo, temveč gre za enklavo znotraj Azerbajdžana. S tega vidika teorija o pripojitvi
k Armeniji v naravi nima enostavne rešitve. Tudi samostojnost in neodvisnost Gorskega
Karabaha z le 145.000 prebivalci, ki meji le na eno državo, najbrž nima prave
prihodnosti55. Države s primerljivim ali manjšim številom prebivalstva imajo na primer
51

Resolucija Evropskega parlamenta z dne 20. maja 2010 o nujnosti evropske strategije za
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Južni Kavkaz, 2009/2216(INI), točka 10.
54
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Primerjaj z Andoro, ki ima okoli 80.000 prebivalcev, in Monakom, ki ima 37.000 prebivalcev,
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svoje politične in varnostne vezi močno povezane z eno od sosednjih držav (npr.
Monako s Francijo, San Marino z Italijo). V primeru Gorskega Karabaha bi bila (zaradi
postavljenih meja) takšna povezanost mogoča le z Azerbajdžanom. Zato bi bilo po
vzoru majhnih evropskih držav najbolj potrebno:
1.

vrnitev notranje izseljenih oseb;

2.

nov referendum na območju Gorskega Karabaha, s katerim bi se prebivalci
opredelili do statusa Gorskega Karabaha, bodisi kot avtonomne oblasti znotraj
Azerbajdžana, bodisi kot samostojne države s povezanostjo z Azerbajdžanom;

3.

vzpostavljen koridor z Armenijo.

Dejstvo je, da azerbajdžanski, armenski in gorskokarabaški nacionalizem močno
zavirajo mirno rešitev spora. Azerbajdžanu bi bilo potrebno izkazati in dokazati, da bi
njegova podpora avtonomiji Gorskega Karabaha (glede na odločitev referenfuma)
prinesla nove ekonomske priložnosti (davčne, socialne, gospodarske)56. Hkrati bi bilo
potrebno omejiti armenske teritorialne zahteve, saj te de facto niso izvedljive. EU ima
lahko pri tem močno vlogo zaradi primerljivih izkušenj (majhne evropske države) in
izpostavljene strateške pozicije.
Kakorkoli že, vojaško premirje, ki je bilo sklenjeno leta 1994, je bilo v praksi večkrat57
kršeno. Zadnja zaznana kršitev, imenovana tudi štiridnevna vojna, se je začela 1. aprila
2016 in se uradno končala 5. aprila 2016, čeprav naj bi do posameznih kršitev
dogovora o premirju kljub temu prihajalo. Med štiridnevnim obstreljevanjem je bilo po
uradnih podatkih ubitih 90 armenskih in 31 azerbajdžanskih vojakov, neuradno pa naj
bi bilo azerbajdžanskih žrtev več. Mednarodna skupnost (ZDA, Rusija, OZN, EU,
Skupina Minsk) je kršitev sklenjenega premirja močno obsodila in zahtevala takojšnje
prenehanje napadov. Navedeni dogodki dokazujejo, da je pot rešitve statusa Gorskega
Karabaha še daleč in se oddaljuje, glede na to, da sprte strani tak status ohranjajo z
vsemi razpoložljivimi sredstvi. Pozitiven premik je bil dosežen v aprilu 2016, ko sta
Azerbajdžan in Gorski Karabah dosegla dogovor o prekinitvi štiri dni trajajočih
spopadov.

https://en.wikipedia.org/wiki/Andorra in https://en.wikipedia.org/wiki/Monaco ter
https://en.wikipedia.org/wiki/San_Marino (24.1.2016).
56
Povezane z vrnitvijo izseljenih oseb, odprtimi mejami in novimi investicijami v širšo in ožjo
regijo.
57
Beležijo, da je prišlo do okoli 7000 kršitev tega sklenjenega premirja. URL:
https://en.wikipedia.org/wiki/2016_Armenian%E2%80%93Azerbaijani_clashes (16.5.2016).
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1.3. Konfliktno ozemlje Južna Osetija

18. marca 1989 se je v vasi Likni sestalo približno 30.000 Abhazov na »ljudskem
forumu«, kjer so zahtevali odcepitev Abhazije od sovjetske republike Gruzije. Srečanje
je prineslo povračilne proteste Gruzijcev, ki so trdili, da je bila abhazijska zahteva
iniciirana iz Moskve. Protesti o rušenju ruskega imperija in antiabhazijski slogani so se
prenesli v mesto Tbilisi, kjer je intevenirala sovjetska vojska v noči iz 8. na 9. april
1989. Intervencija je prinesla 19 žrtev, kar je močno spremenilo javno mnenje. Večina
Gruzijcev je od takrat naprej želela neodvisnost, iz odločanja o državi pa je izključevala
manjšine kot so Abhazijci, Osetijci, Adžarijci in Azerbajdžanci ter jim odrekla
kakršnokoli stopnjo avtonomnosti. Novoustanovljena republika Gruzija s predsednikom
Zvijadom Gamsahurdijo na čelu ni reformirala ekonomije, zato je BDP v letih med 1991
in 1994 padel za 73 %. Poleg tega ni uvedla demokratičnih institucij, zato se je hitro
oblikovala opozicija, ki je kravavo prevzela oblast v začetku leta 1992. Dediščina
prvega gruzijskega predsednika Gamsahardije je Južnoosetijski konflikt, ki bi se mu bilo
mogoče izogniti.
Osetijci so revnejše hribovsko ljudstvo z iranskimi koreninami. Večina je ortodoksnih
kristjanov, ki so pretežno živeli v severni Osetiji, na severnem delu Kavkaza (v Rusiji),
nekateri pa so naseljevali tudi južni del. Rusi so jih »zaznali« predvsem šele takrat, ko
se je ozemlje Osetijcev križalo z Južnimi kavkaškimi potmi. Zaradi potrebe po varnosti
ruskih vojakov, ki so ozemlje prečkali, ker je bilo edina povezava med Rusijo in Gruzijo,
so se Rusi z njimi zbližali, Osetijci pa so se množično vključevali v rusko vojsko. Ruska
vojaška utrdba Vladikavkaz, ki je nastala leta 1784, je postala središče Severne Osetije.
Severnoosetijci so se množično pridruževali carističnim in sovjetskim vojaškim silam,
zato so imeli določen ugled med Sovjeti, Stalin pa jim je po drugi svetovni vojni
naklonil regijo Prigorodni, od koder je masovno izselil etnično skupino Ingušev. To je
bil razlog za krajšo vojno leta 1992 med Osetijci in Inguši. Južno od Kavkaza so
Osetijski Kudari naseljevali regijo, ki se je poimenovala Južna Osetija in je segala od
mesta Gori58 na severu in zahodno od Gruzijske vojaške ceste. Gruzijci so se dolgo (in
se še) upirali poimenovanju regije Južna Osetija, saj to regijo zaradi njene ruske
navezanosti jemljejo kot grožnjo svoji teritorialni integriteti. V zadnjih letih so priznali
avtonomijo regijam Abhazija in Adžarija, Južno Osetijo pa so zanikali in jo večinoma
poimenujejo regija Chinvali (po največjem mestu v regiji). Gruzijci in Južnoosetijci so
večinoma živeli v medsebojnem sožitju.59 Gamsahurdijeva oblast pa je prvič označila
Južnoosetijce za »goste, ki živijo pri gruzijskih gostiteljih«.
58

Stalinovo rojstno mesto.
Poroke med Gruzijci in Južnoosetijci so bile številne. Konflikt je nastopil leta 1920, ko je prvič
pojavil interes po teritorialni integriteti Gruzije, ki se je končal s porazom Menševiške ljudske
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Mobilizacija Južnoosetijcev se je začela leta 1989, in sicer po tem, ko je prišlo do
zastrupitve vodnega zajetja v mestu, kjer čista in sveža voda izpod gora ni bila nikoli
problem.60 Izpostavljati so se začela nasprotja glede uporabe jezika in diskriminacija,
kar je vodilo do tega, da so Južnoosetijci 16. novembra 1989 razglasili Južno Osetijo za
avtonomno republiko. Sledila je odločitev v gruzijskem parlamentu, da se odpravi
Južnoosetijska odločitev o avtonomni republiki in da se pokrajina preimenuje v regijo
Chinvali in Java.
V konfliktu med leti 1991 in 1992 je umrlo okoli 1000 ljudi. Dostop do Južnoosetijskih
vasi, ki jih naseljujejo tako Južnoosetijci kot Gruzijci, je bil zelo omejen, saj je gruzijska
stran postavila barikade, mestu Chinvali pa je celo odklopila elektriko in plin, tako da je
prebivalce pustila v zelo slabih razmerah sredi zime. Osetijci so odrezali gruzijske vasi
od preostale Gruzije, zato je prebivalstvo živelo v pomanjkanju.
Južnoosetijska problematika je postala najpomembnejša naloga za novopostavljenega
gruzijskega predsednika Eduarda Ševardnadzeja, ki je oblast prevzel v začetku leta
1992.61 Takrat je bila politična situacija v državi še nestabilna, Gruzija še ni bila
priznana, konflikt pa je eskaliral zaradi Južnoosetijskih prebežnikov v Severno Osetijo in
posledično z vključitvijo Rusije. Konflikt se je kmalu končal s sicer nerešenim statusom
Južne Osetije, ki je znotraj Gruzije imela določeno stopnjo politične samostojnosti z
odprtimi »mejami« do Gruzije. Južna Osetija je zaradi pomanjkanja osnovnih dobrin in
zaradi uničenja kmalu postala prostor za tihotapljenje različnega blaga62 za celotni
Južni Kavkaz.
Po prihodu Mihaila Sakašvilija na oblast leta 2003 je gruzijska vojska vzpostavila
nekatere kontrolne točke, incidenti z Rusijo pa so se stopnjevali od leta 2006 naprej.
Rusija je zaprla svoje vojaške baze dve leti pred predvidenim rokom zaprtja, razlog za
to pa bi deloma lahko bil v tem, da Rusija svojih vojakov ni želela izpostaviti povečani
nevarnosti. Sakašvilijeva taktika diplomacije je posegla v Južnoosetijske volitve s
podporo Dmitriju Sanakojevu, ki naj bi predstavljal »progruzijsko« alternativo
separatističnemu voditelju Kokojtiju. Vzpostavili sta se alternativni administraciji, vsaka
s svojimi vodnimi viri in prometno povezavo. Rusija je za oskrbo mesta Chinvali

straže in zmago Boljševikov, ki so leta 1921 ustanovili avtonomno pokrajino Južno Osetijo. več o
tem: De Waal, str. 136-137.
60
Več o tem: De Waal, str. 138.
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Od leta 1985 do 1990 je bil sovjetski zunanji minister, od leta 1992 do 2003 (revolucija
vrtnic) pa predsednik Gruzije.
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De Waal, str. 145.
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zgradila plinovod, železniški terminal v Chinvaliju, ki je bil zgrajen z denarjem EU, pa je
ostal brez vsakršne povezave.
Najpomembnejši vzrok povečanih napetosti pa je bilo predlagano širjenje zveze NATO
s postopnim vključevanjem Gruzije. Rusija je to označila za resno grožnjo njeni
suverenosti. Povečanje separatističnih teženj se je povečalo tudi z mednarodno
podporo neodvisnosti Kosova, kljub temu da ga Srbija ni priznala. Junija 2007 je
Gruzija močno povečala izdatke za vojsko na 575 milijonov ameriških dolarjev ($), pri
tem pa se je sklicevala na potrebe zavezništva v Iraku. Abhazijci in Južnoosetijci se s
temi trditvami niso strinjali, zato so se začeli zanašati na rusko pomoč. Jeseni leta 2007
je javna podpora Sakašviliju močno upadla zaradi očitkov nekdanjega obrambnega
ministra Okruašvilija in njegove kasnejše aretacije. Okruašvili je Sakašvilija obtožil
korupcije in tega, da ga je ta nagovarjal k umoru nekega poslovneža.63 Opozicija je
organizirala večje proteste, ki jih je policija močno zatrla.
Avgusta 2008 je gruzijska vojska začela z obstreljevanji Južnoosetijskega središča
Chinvali, Rusija pa je intervenirala. Prvo dejanje nasilja so začeli južnoosetijski
separatisti, ki so 1. avgusta 2008 razstrelili gruzijsko vojaško vozilo in s tem
poškodovali pet gruzijskih mirovnikov. Zvečer istega dne so gruzijski ostrostrelci v
povračilnem ukrepu napadli južnoosetijske kontrolne točke. Napadi so se začeli
istočasno z začetkom olimpijskih iger v Pekingu, zato je bila mednarodna javnost nad
situacijo presenečena. Mediji so spremljali vojno predvsem tako, da so poročali o ruskih
letalskih obstreljevanjih v Goriju, o gruzijskih posredovanjih v Chinvaliju pa precej
manj.64
Večinsko mnenje o razlogih za vojno leta 2008 je, da je gruzijski predsednik Sakašvili
želel pridobiti nadzor nad Južnoosetijskim mestom Chinvali in da gruzijska stran ni
pravilno ocenila, kolikšen je pomen te regije za Rusijo. Petdnevna vojna avgusta 2008
je v Južni Osetiji pustila za seboj velike težave. Okoli 850 ljudi je izgubilo življenje, več
tisoč je bilo ranjenih, okoli 138.000 oseb pa se je izselilo, od tega se je v naslednjih
dveh mesecih vrnilo na svoje domove okoli 100.000 ljudi, preostali pa so ostali
izseljeni, saj je bilo veliko Južnoosetijskih vasi požganih do tal.65 Zaradi kratkotrajne
vojne so upadle tuje investicije, uničena pa je bila tudi infastruktura, zaradi česar sta
škodo utrpela tudi Armenija in Azerbajdžan. Ob boku igre svetovne politike so bili
največje žrtve konflikta na teh območjih živeči Gruzijci in Osetijci, ki si vojne niso želeli,
saj so v preteklosti uspešno živeli drug ob drugem.
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Po vojni je nastalo ključno vprašanje, katera stran je izstrelila prvi strel. EU je celo
imenovala neodvisno mednarodno misijo, ki bi odkrila ključne dokaze. Misija je z
večinskim soglasjem ugotovila, da je v noči iz 7. na 8. avgust 2008 gruzijska vojska
prva začela oboroženi konflikt, ki se je z napetostmi, provokacijami in posameznimi
incidenti sicer začel že prej.
Južna Osetija je tako de iure gruzijska avtonomna pokrajina, de facto pa mednarodno
nepriznana (samooklicana) država. V letu 2010 sta Rusija in Južna Osetija sklenili
dogovor o vzpostavitvi ruske vojaške baze v Južni Osetiji,66 v letu 2015 pa sta sklenili
dogovor o zavezništvu in integraciji, na podlagi katerega je predvidena vključitev
južnoosetijske vojske v ruske vojaške sile, integracija južnoosetijske carinske službe v
rusko in izenačitev plač južnoosetijskih javnih uslužbencev s plačami, ki jih javni
uslužbenci prejemajo v (ruski) Severni Osetiji.67 V začetku leta 2016 je Leonid Tibilov,
predsednik Južne Osetije68, naznanil izvedbo referenduma, na katerem se bodo
Južnoosetijci opredelili do priključitve Rusiji oziroma točneje, do ustanovitve skupne
države69 oziroma do združitve Severne in Južne Osetije.

1.4. Konfliktno ozemlje Abhazija

Drugo (še bolj) konfliktno območje v Gruziji je Abhazija, ki se razteza ob Črnem morju
na gruzijski meji z Rusijo. Vpliv in interes Rusije je na tem ozemlju še močnejši, zato se
je politična kriza leta 1992 sprevrgla v vojno. Rusi predstavljajo tudi manjšino v
Abhaziji.70
Od ostalih dveh konfliktnih območij na Južnem Kavkazu – Južne Osetije in Gorskega
Karabaha – se razlikuje po tem, da je pokrajina večja in bogatejša. Ima približno pol
milijona prebivalcev in veliko etnično raznolikost, saj na njenem ozemlju živi vsaj pet
večjih etničnih skupnosti, ki so se v preteklosti močno mešale. V preteklosti so se na
tem mestu mešali vplivi Bizantinskega cesarstva, gruzijskih kraljestev, Otomanskega
cesarstva in kasneje Rusije ter islama in krščanstva.
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Odnosi med Abhazijo in carsko Rusijo niso bili dobri, kasneje pa so se odnosi
spremenili, predvsem v času stalinistične Rusije. Sam Stalin je imel Abhazijo za eno
izmed najljubših pokrajin, ki je zato v času njegovega vladanja veliko pridobila, kljub
temu pa je ostala del gruzijskega ozemlja. Po Stalinovi smrti leta 1953 se je asimilacija
Abhazije v gruzijsko ozemlje ohladila. Abhazijski jezik je leta 1954 dobil cirilico,
množično pa so se v pokrajino začeli naseljevati Armenci in Rusi. Etnični spopadi med
Abhazijci in Gruzijci v 70-ih in 80-ih letih prejšnjega stoletja so imeli ekonomski značaj,
povezan s politiko nacionalizma, nerešenim lastništvom abhazijskih posesti in slabo
reguliranim trgom.71 Reforma sovjetskega predsednika Mikhaila Gorbačova leta 1985 ni
prinesla nobenih pravih rešitev, saj so želje po odcepitvi Abhazije od Gruzije in Gruzije
od Sovjetske zveze naraščale. Abhazijsko zborovanje v marcu 1989 je pripeljalo do
povračilnih demonstracij Gruzijcev in tragedijo v Tbilisiju aprila istega leta72. Zatem so
se začele separatistične težnje uveljavljati tudi v civilnih institucijah, kot so gledališča,
nogometno moštvo in univerza v Suhumi. S posredovanjem Moskve leta 1990 so
Abhazijci razglasili svojo republiko znotraj Sovjetske zveze, Gruzija pa je razglasila
svojo neodvisnost.
Vojna v Abhaziji se je začela 14. avgusta 1992, ko je v abhazijsko mesto Suhumi
vstopil gruzijski vojaški bataljon z nekaj tisoč vojaki. Zasedli so vladna poslopja in
požigali javne stavbe. Kasneje je nastalo vprašanje, ali je imel poveljnik vojske Kitovani
vsa pooblastila, da zavzame mesto Suhumi, ali pa mu je gruzijski predsednik
Ševardnadze dal le nalogo, naj zaščiti železniško povezavo z Rusijo. Kakorkoli že,
izguba abhazijskega ozemlja z večjim dostopom do Črnega morja je za Gruzijo izguba
pomembnega dela ozemlja, kjer je živelo okoli 250.000 etničnih Gruzijcev. Vojna je
trajala približno 15 mesecev in v mednarodni javnosti ni bila dobro medijsko
izpostavljena. Do neke mere bi konflikt lahko označili tudi kot osebni spor med ruskim
predsednikom Borisom Jelcinom in gruzijskim predsednikom Ševardnadzejem, ki je bil
nekdanji ruski zunanji minister. Vojaška opremljenost je bila sprva slaba in je izhajala
predvsem iz slabo nadzorovanih ruskih skladišč vojaške opreme takoj po razpadu
Sovjetske

zveze.

Abhazijcem

je

pomagalo

večje

število

pripadnikov

drugih

severnokavkaških ljudstev, kot so Čečeni in Čerkezi, ki so imeli svojo idejo o združitvi
manjših kavkaških gorskih ljudstev. V vojni so sicer zmagali Abhazijci, vendar je bil
človeški davek v tej vojni večji kot v Južnoosetijski vojni, uničenih je bilo tudi 95 %
nacionalne arhivske zgodovine Abhazijcev.73 Večina izmed 240.000 Gruzijcev, ki so
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Znano tudi pod imenom »tbilisijski masaker«. Tragedija se je zgodila 9. aprila 1989, ko je bilo
v protisovjetskih demonstracijah v Tbilisiju ubitih 19 oseb, več sto pa je bilo ranjenih. 9. april je
bil kasneje razglašen za gruzijski državni praznik, poimenovan tudi Dan narodne enotnosti.
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živeli v Abhaziji, je v slabih pogojih pobegnila v zahodno Gruzijo, kjer niso bili deležni
pravega sprejema. V letu 2005 je imela Gruzija še vedno 245.000 notranje razseljenih
oseb, od tega več kot 232.000 iz Abhazije in 12.000 iz Južne Osetije. Konflikt v letu
2008 je dodal 40.000 novih notranje razseljenih oseb.74
Ocena situacije v povojni Abhaziji je bolj kompleksna, kot je mogoče opisati za potrebe
te naloge. Dejstvo je, da je bila legitimnost abhazijske zahteve po neodvisnosti na
trhlih tleh, saj Abhazijci pred vojno niso predstavljali večine, ampak etnično manjšino v
Abhaziji.75 Dodaten zaplet je povzročila formulacija abhazijske vlade v izgnanstvu, ki so
jo v Tbilisiju sestavili izseljeni Gruzijci. Do dokončnega miru ni prišlo. Abhazijci so leta
1999 izvedli referendum, na katerem so se z 97 % večino opredelili za neodvisnost
Abhazije.
Do sprememb je prišlo po tem, ko je na oblast v Rusiji prišel Vladimir Putin, ki je
ponovno premešal razmerje moči. Putin je Abhazijcem in Južnim Osetijcem že kmalu
ponudil ruske potne liste oziroma sprva zanje ni zahteval viz. Gruzija je zanje uvedla
posebne »nevtralne potne liste«, katerih uporabo so Abhazijci zavračali.
8. avgusta 2008 je Rusija skupaj z Abhazijci v Abhaziji odprla drugo vojaško fronto.
Zavzeli so gruzijsko pristanišče Poti in razstrelili železniški most v osrednji Gruziji, tako
da so državo razdelili na dva dela. Njihov namen je bil prikazati Gruziji svojo vojaško
moč in ponižati ZDA, saj so uničevali posebej ameriške vojaške objekte. Odgovor
zahodnih držav je bil odklonilen do vojaškega posredovanja. 12. avgusta 2008 je
francoski predsednik Sarkozy odpotoval v Moskvo na pogajanja o šestih točkah rešitve
spora. 26. avgusta je Moskva objavila podporo neodvisnosti pokrajin Južne Osetije in
Abhazije, ki sta jo od večjih držav priznali le še Nikaragva in Venezuela.76
Gruzijska politika je zastopala stališče, da je potrebno Abhazijo osamiti, kar je sprožilo
nasprotni učinek s približevanjem abhazijskih interesov ruskim.77 Gruzijska politika je
tudi napačno predvidevala, da bo njene interese odločno podprla ameriška politika.
Zato je mogoče reči, da je vojna leta 2008 posledica nekajletne slabe politike na
Kavkazu in močnega ruskega interesa, da obnovi zavezništvo z nekdanjimi sovjetskimi
republikami in pokrajinami oziroma da prepreči njihov vstop v zvezo NATO. Hkrati je
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mogoče najti napako Zahoda, ki je Gruziji obljubljal več, kot je bil dejansko pripravljen
storiti.
Leta 2011 je Abhazija z Rusijo sklenila dogovor o vojaškem sodelovanju in o
vzpostavitvi ruske vojaške baze v Abhaziji, leta 2012 pa dogovor o brezcarinski
blagovni izmenjavi.78
Leta 2012 je Parlamentarna skupščina OVSE na rednem 21. letnem zasedanju v
Monaku sprejela resolucijo, s katero je podprla teritorialno integriteto Gruzije, Abhazijo
in Južno Osetijo pa štela za »zavzeti območji«.79 Resolucija je zahtevala, da Rusija in

de facto oblasti v Abhaziji in Južni Osetiji dopustijo dostop na ta območja nadzorni
misiji EU (EU Monitoring mission, EUMM), da dovolijo varno vrnitev notranje izseljenih
oseb, omogočijo delovanje Misije OVSE v Gruziji in da Gruzija izvede parlamentarne
volitve v letu 2012 po priporočilih OVSE.
Današnji status Abhazije je še vedno nerešen. Gruzija šteje Abhazijo za del svojega
ozemlja, medtem ko Abhazijci vztrajajo, da so neodvisna država, ki jo podpira Rusija.
V novembru 2014 sta Rusija in Abhazija sklenili sporazum o vojaškem sodelovanju80 ter
o skupnem nadzoru mej, dogovor pa vsebuje tudi podlage za postopno vključitev
Abhazije v Evrazijsko ekonomsko unijo. Gruzijska stran je sklenitev tega sporazuma
močno obsodila, ker naj bi bil sklenjen ruskega nasprotovanja hitremu približevanju
Gruzije EU in zvezi NATO. Kot navajajo nekateri kritiki, naj bi sporazum predstavljal
podlago za postopno priključitev Abhazije ruskemu ozemlju.81 S strališčem gruzijske
strani se je potrebno strinjati, saj povezovanje Gruzije s prozahodnimi zavezništvi
časovno sovpada s sklenitvijo rusko-abhazijskega sporazuma82, poleg tega pa so
geostrateški interesi Rusije nesporni. Močne separatistične težnje v Abhaziji in Južni
Osetiji so pustile pečat tudi v Adžariji, ki pa je ostala del Gruzije in znotraj njenih meja
vzpostavila svojo avtonomno republiko.
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Drugo poglavje: Evropska sosedska politika na
Južnem Kavkazu

Zunanja politika se nanaša na odnose posamezne države v mednarodnem prostoru in
na uveljavljanje njenih interesov v odnosu do drugih držav in ostalih mednarodnih
akterjev. Izbiranje sredstev za uveljavljanje ciljev je pogojeno z močjo posamezne
države, ki se odraža v njenem teritorialnem obsegu, številu prebivalstva, družbeni in
gospodarski moči, vojaški opremljenosti in predvsem (v zadnjem času) tudi v obsegu
razpoložljivih naravnih virov. Politika vplivanja na ostale mednarodne akterje poteka
preko diplomacije, pozitivnih in negativnih gospodarskih vzvodov ter z uporabo metode
»prisiljenja«.
Odločanje držav članic EU v skupnih zadevah se od navedenega razlikuje, saj se
odločitve sprejemajo kolektivno že od samih začetkov delovanja EU. 9. maja 1950 je
francoski zunanji minister Robert Schuman, v imenu sprave med Francijo in Nemčijo, predstavil

deklaracijo83, v kateri je zapisal: »Svetovni mir se ne more zagotoviti brez ustvarjalnih

prizadevanj, sorazmernih z nevarnostmi, ki ga ogrožajo.« [...] »Evropa ne bo nastala
naenkrat ali v skladu z enotnim načrtom. Gradila se bo s pomočjo konkretnih dosežkov,
ki bodo najprej oblikovali dejansko solidarnost.« Na podlagi te deklaracije je bila
ustanovljena Evropska skupnost za premog in jeklo, ki je bila prva od nadnacionalnih
evropskih institucij, ki so se pozneje oblikovale v to, kar je zdaj Evropska Unija.
Ustanovne članice skupnosti za premog in jeklo so bile Francija, Zahodna Nemčija,
Italija, Nizozemska, Belgija in Luksemburg, integracija pa se je počasi poglabljala in
širila skozi kasnejše sprejete akte in pristopne pogodbe.
Drža solidarnosti in vzpostavitve skupnih temeljev za gospodarski razvoj so skupne
točke, ki še danes prispevajo k širjenju evropskih idej in vzpostavljanju miru v regiji.
Zamrznjeni konflikti na vzhodu, sirska vojna, kriza v Iraku in Afganistanu ter arabsko –
izraelski spor in z njimi povezane migracije spodkopavajo mir na Bližnjem vzhodu, zato
vprašanje varnosti ostaja tudi ena izmed prioritet evropske sosedske politike.
Dogajanje v sosedstvu namreč vpliva na stabilnost same Evrope in EU. Te zunanje in
notranje determinante imajo močan vpliv tudi na pravno naravo evropske sosedske
politike in na njen demokratično imperativen značaj.
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2.1. Pravna podlaga
Mednarodni sporazumi, ki se sklepajo med subjekti mednarodnega prava,84 so lahko
primarni ali sekundarni vir prava EU. Primarno pravo EU sestavljajo mednarodni
sporazumi in konvencije med državami članicami, ki so sklenjene za reševanje
vprašanj, povezanih z dejavnostmi EU, vendar institucije EU niso dobile pooblastila za
sklenitev takih sporazumov, ali vprašanj, ki omogočajo razširitev ozemeljskih meja
nacionalnih ukrepov za oblikovanje enotnega prava na ravni EU. Mednarodne pogodbe
s tretjimi državami ali mednarodnimi organizacijami, ki jih sklepa EU, pa predstavljajo
del sekundarnega prava EU. Omogočajo, da EU razvija gospodarske, družbene in
politične odnose zunaj svojih meja. Mednarodne pogodbe s tretjimi državami ali
mednarodnimi organizacijami lahko sklene EU sama ali skupaj z državami članicami (t.
i. mešani sporazumi) in so zavezujoči za EU in za države članice.85 Mednje sodijo
pridružitveni sporazumi, sporazumi o partnerstvu in sodelovanju ter trgovinski
sporazumi.86 Doktrino o pristojnosti Evropske skupnosti v zunanjih zadevah je sprva
oblikovalo evropsko sodišče v Luksemburgu (ECJ), ki je široko interpretiralo pristojnosti
in s tem »zasejalo seme« za kasnejši paralelizem teh pristojnosti. Pri mešanih
sporazumih gre za izvirno obliko evropskega »federalizma«, ki ima posledice v slabši
predvidljivosti in učinkovitosti dogovarjanja za mednarodne partnerje, vendar hkrati
predstavlja pomemben vir sodelovanja med EU in državami članicami.87
Evropska skupnost je pridružitvene sporazume sklepala že pred sklenitvijo Enotnega
evropskega akta z leta 1986 (kot na primer s Turčijo, Grčijo in karibskimi ter afriškimi
državami), in sicer kmalu po sklenitvi pogodbe iz Rima. Kasneje so sledili tudi drugi
pridružitveni sporazumi, tudi z vzhodnoevropskimi državami (ti so se imenovali kar
»evropski sporazumi«). Pridružitveni sporazumi so bili večkrat predmet obravnave pred
evropskim sodiščem v Luksemburgu (ECJ), ki je zavzelo stališče, da ti sporazumi tvorijo
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del skupnostnega prava.88 Pogodbi iz Maastrichta89 in Nice90 sta pristojnosti Skupnosti
povečevali, podobno kot se je postopoma krepila »pravna subjektiviteta« ES oz. EU.91
Pred sprejemom Lizbonske pogodbe je politika v sosedstvu predstavljala kompleksno
mešanico dogovorov glede tistih zadev, ki so bile prenesene na EU (t. i. prvi steber) in
na drugi strani tistih zadev, ki na EU niso bile prenesene in v katerih so se zadeve
odločale na ravni med vladami držav članic EU (t. i. drugi steber, ki se je nanašal na
skupno varnostno in zunanjo politiko, ter tretji steber, ki se je nanašal na policijsko in
pravosodno sodelovanje), ter tistih dogovorov, pri katerih je bilo potrebno usklajeno
dogovarjanje tako EU kot držav članic (t. i. mešani sporazumi).92
Prve spremembe je uvedla šele Lizbonska pogodba leta 2009.93 Z njeno uveljavitvijo je
EU formalno pridobila status pravne osebe94, kar je okrepilo vlogo EU na mednarodnem
prizorišču. Lizbonska pogodba spreminja Pogodbo o Evropski uniji (PEU) in Pogodbo o
ustanovitvi Evropske skupnosti (PES). Slednja se po novem imenuje Pogodba o
delovanju Evropske unije (PDEU). 8. člen PEU95 določa, da EU razvija poseben odnos s
sosednjimi državami z namenom vzpostavljanja blaginje in dobrososedskih odnosov, ki
temeljijo na načelih EU in miroljubnem sodelovanju z državami. S tem namenom lahko
EU sklepa posebne sporazume s sosedskimi državami. Ti sporazumi lahko vsebujejo
vzajemne pravice in obveznosti, kakor tudi možnost skupnega delovanja. O izvajanju
teh sporazumov potekajo redna posvetovanja. Določba 8. člena PEU vsebuje nedoločne
pojme kot so »poseben odnos«, »posebni sporazumi«, »vzajemne pravice in
obveznosti«, zato je dodana vrednost te določbe predvsem politične narave, v povezavi
z 2. členom PEU96 pa opredeljuje normativno podlago sosedske politike. Po mnenju
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2. člen PEU določa: »Unija temelji na vrednotah spoštovanja človekovega dostojanstva,
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nekaterih avtorjev razmejuje tudi sosedsko sodelovanje od članstva v EU (49. člen
PEU), ob tem da Evropske Unije ne zavezuje k obveznemu sklepanju takšnih
sporazumov.97
Pravni okvir za sklepanje sporazumov o partnerstvu in sodelovanju s sosednjimi
državami predstavlja 212. člen PDEU98, ki v tretjem odstavku v določa, da Unija in
države članice v okviru svojih pristojnosti sodelujejo s tretjimi državami in pristojnimi
mednarodnimi organizacijami ter da so podrobnosti sodelovanja EU lahko predmet
sporazumov med EU in zadevnimi tretjimi osebami. Instrumenti EU, ki urejajo
gospodarsko pomoč in sodelovanje v tretjih državah, predstavljajo učinkovito orodje za
preprečevanje in reševanje odprtih konfliktov. Ti ukrepi krepijo socialno in ekonomsko
sestavo družbe in s tem prispevajo k stabilizaciji razmer v posamezni regiji izven
Evrope.99
Pravno podlago za pridružitvene sporazume predstavljajo členi 216. do 218. PDEU, ki
določajo, da lahko EU sklene sporazum z eno ali več tretjimi državami ali
mednarodnimi organizacijami, kadar je tako določeno v ustanovnih pogodbah EU ali
kadar je v okviru politik EU sklenitev sporazuma potrebna za doseganje enega od ciljev
iz pogodb ali kadar je tako določeno v pravno zavezujočem aktu EU ali kadar sporazum
lahko vpliva na skupna pravila ali spremeni njihovo področje uporabe. Sporazumi, ki jih
sklene EU, so zavezujoči za njene institucije in države članice. EU lahko z eno ali več
tretjimi državami ali mednarodnimi organizacijami sklepa sporazume o pridružitvi, ki
vključujejo vzajemne pravice in obveznosti ter skupne ukrepe in posebne postopke. Pri
sklepanju pridružitvenih sporazumov gre torej za bolj poglobljeno obliko sodelovanja
med pogodbenimi partnericami. Pogajanja uvede, vodi in zaključi Svet EU, Evropska
komisija in Visoki predstavnik za zunanje zadeve pa mu predložita poročila in mnenja.
Svet EU potrebuje za sklenitev pridružitvenega sporazuma soglasje Evropskega
parlamenta, za sklepanje drugih dogovorov100 pa se mora z Evropskim parlamentom le
posvetovati. Svet v postopku za sprejem mednarodnega sporazuma odloča s
kvalificirano večino, pri sklepanju pridružitvenega sporazuma pa s soglasjem. Za
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sporazume glede liberalizacije vizumskih postopkov je podlaga v 77. in 218. členu
PDEU.
V Pogodbi o Evropski uniji101 je v drugem poglavju opredeljena skupna zunanja in
varnostna politika. Skladno s 24. členom PEU zajema pristojnost EU na področju
skupne zunanje in varnostne politike vsa področja zunanje politike in vsa vprašanja, ki
so povezana z varnostjo EU, vključno s postopnim oblikovanjem skupne obrambne
politike, ki lahko vodi do skupne obrambe. Za skupno zunanjo in varnostno politiko
veljajo posebna pravila in postopki. Če v Pogodbah ni določeno drugače, jo
opredeljujeta in izvajata Evropski svet in Svet EU, ki odločata soglasno. Sprejemanje
zakonodajnih aktov je izključeno. Skupno zunanjo in varnostno politiko izvajajo visoki
predstavnik EU za zunanje zadeve in varnostno politiko ter države članice v skladu s
Pogodbama. Posebna vloga Evropskega parlamenta in Komisije na tem področju je
opredeljena v Pogodbah. Sodišče Evropske unije ni pristojno za te določbe, razen za
nadzor skladnosti s 40. členom PEU ter za nadzor zakonitosti nekaterih sklepov iz
drugega odstavka 275. člena PDEU. Skladno s 26. členom Evropski svet opredeli
strateške interese EU, določi cilje in splošne smernice skupne zunanje in varnostne
politike, tudi pri vprašanjih, ki zadevajo obrambo, ter sprejema potrebne sklepe. Če
tako zahteva mednarodni razvoj dogodkov, predsednik Evropskega sveta skliče izredno
zasedanje Evropskega sveta za določitev strateških usmeritev politike EU glede tega
razvoja. Svet oblikuje skupno zunanjo in varnostno politiko ter sprejema sklepe,
potrebne za določitev in izvajanje te politike na podlagi splošnih smernic in strateških
usmeritev, ki jih določi Evropski svet, Svet EU in Visoki predstavnik Unije za zunanje
zadeve in varnostno politiko pa skrbita za enotnost, doslednost in učinkovitost
delovanja Unije. Navedeno pomeni, da skupna zunanja in varnostna politika nista del
na EU v celoti prenesene pristojnosti,102 zanjo pa so določene v okviru tega člena
določene specifike postopka.103
Evropska sosedska politika (v nadaljevanju ESP)104 je politika urejanja odnosov s
sosednjimi državami EU, ki jim ni bilo ponujeno članstvo v EU. ESP je skupna iniciativa
EU in sosednjih držav oziroma ponudba sodelovanja s strani EU, ki se vsebinsko določi
z akcijskimi načrti in se razlikuje od države do države glede na konkretne okoliščine.
Sosednja država, ki »pristane« na demokratično usmeritev, temelječo na človekovih
pravicah, ima možnost sodelovanja v akcijskem načrtu, EU pa ji pri tem nudi tehnično
101
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in politično podporo, finančno pomoč105 in možnost vključevanja na evropski trg. Kot
politično orodje je ESP mešanica dogovorov, politik in drugih instrumentov.
Promocija demokracije ni primaren cilj ESP, temveč dejansko predstavlja skupek
vrednot in strateških interesov EU z namenom zagotavljanja varnosti in stabilnosti širše
regije.106 Vsebinsko gledano obsega ESP področja notranjega trga, nadzor meja,
migracije, preprečevanje in reševanje skupnih varnostnih groženj, medkulturno
sodelovanje, sektorsko sodelovanje, človekove pravice, vladavino prava, boj proti
korupciji, trgovini z ljudmi, pranju denarja, ipd. Iz navedene širine področij je sklepati,
da je oblika ESP izpeljana iz politike širitve EU, z eno razliko, in sicer da sosedskim
državam članstvo v EU ni ponujeno.107
ESP je bila vzpostavljena leta 2004 na podlagi Strateškega dokumenta o Evropski
sosedski politiki108 kot odgovor na širitev EU109 in spremembo meja EU. Kot pri širitvi, je
tudi sosedska politika EU ohranila princip postavljanja pogojev in zahtev partnerskim
državam, kar je eden izmed ključnih problemov te politike.110
V Strateškem dokumentu ESP so opredeljene glavne naloge in cilji ESP, ki zajemajo:
 pospeševanje politične komunikacije s sosednjimi državami, predvsem glede
preprečevanja konfliktov, regionalnih in mednarodnih zadev, skupnih varnostnih
vprašanj kot je terorizem, ilegalna trgovina z orožjem, trgovina z ljudmi, ipd.;
 pospeševanje ekonomskega in socialnega razvoja in povečevanje mobilnosti,
predvsem povečevanje mobilnosti delavcev, dostopanje na skupni evropski trg,
105
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zmanjševanje revščine, kreiranje novih delovnih mest, zmanjševanje regionalnih
razlik, socialne reforme, izboljševanje delovnih razmer, trajnostni razvoj, itn.;
 pospeševanje gospodarskega povezovanja in izboljševanje gospodarskega
sodelovanja po obstoječih sporazumih o partnerstvu in sodelovanju oziroma
pridružitvenih sporazumih, ki bi izboljšala poslovno klimo med partnericami,
predvsem v smislu poglabljanja in iskanja novih možnosti za bolj odprto trgovino
in trgovinsko harmonizacijo z EU, postopno odpravljanje carinskih omejitev za
blago, skladnost kmetijskih izdelkov z evropskimi sanitarnimi in fitosanitarnimi
standardi, uvedba novih zakonskih podlag na določenih področjih gospodarstva,
nediskriminatorna obravnava tujih investitorjev, transparentnost davčnega
sistema, itn;
 približevanje standardom EU, s katerimi se bodo zmanjšale razlike med EU in
sosedskimi državami, predvsem z učinkovitostjo javnih institucij, ureditvijo
pravosodnega sistema, upravljanjem meja in na prioritetnih področjih, ki bodo
dogovorjena v akcijskem načrtu s posamezno partnersko državo;
 na posameznih področjih, kot so:
a) energetika - kjer je EU največja svetovna uvoznica energije111 - predvsem
povečevanje varnosti in medsebojno povezovanje;
b) transport – vzpostavitev dobrega transportnega sistema, ki bo zadovoljeval
logistične potrebe partneric;
c) okolje – področje ne pozna meja, zato je sprotno urejanje in skrb za okolje
bistvenega pomena za vse partnerice;
d) informacijska družba;
e) raziskave in inovacije; ter
f) povezovanje ljudi med seboj;112
ESP zagotavlja okvir za odnose s sosedami na jugu in vzhodu. Strateški dokument
predvideva sklepanje t. i. akcijskih načrtov113 kot osrednjih dokumentov povezovanja,
za katere se dogovorita EU in posamezna partnerska država ter predstavlja delovno
orodje političnih in gospodarskih reform za različna časovna obdobja (od 3 do 5 let).
Akcijski načrti, skupaj s priporočili, izjavami, mnenji in drugimi dokumenti predstavljajo
»mehko pravo«, ki institucij EU ne zavezuje k določenemu ravnanju, temveč ustvarja
zavezo v partnerskih državah s srednjeročnim in dolgoročnim učinkom. Ti dokumenti
sosedske politike so bodisi pripravljalne bodisi usmeritvene, lahko pa so tudi
nadzorstvene narave. Njihova vloga v sosedski politiki je dinamična, saj se lahko
prilagajajo posamičnim spremembam v sosedski politiki. Kot je zapisala Evropska
111

Strateški dokument predvideva, da bo EU do leta 2030 povečala delež uvoza nafte in plina s
sedanjih 50 % na 70%.
112
Kultura, zgodovina, vedenje, vrednote, šolski sistem, civilna družba, itn.
113
T. i. Action Plans. Zaenkrat akcijskega načrta niso sprejele Alžirija, Belorusija, Libija in Sirija.

37

komisija,114 je vloga akcijskih načrtov predvsem politična, ker združujejo »obstoječe in

bodoče delo v polnem obsegu«, z namenom, da bi »postavila jasne vseobsegajoče
strateške cilje in primerjalne analize, s katerimi bi se lahko ocenil napredek v naslednjih
nekaj letih«.
Strateški dokument k ESP predvideva, da so akcijski načrti sestavljeni iz dveh delov:
prvi del zajema zaveze h konkretnim aktivnostim na poti uresničevanja skupnih
vrednot,115 drugi del pa zajema natančnejše zaveze h konkretnim aktivnostim na poti
povezovanja z EU na dogovorjenih (prioritetnih) področjih s časovnim okvirom. Revizije
ali spremembe akcijskih načrtov zaradi njihove deklaratorne narave niso mogoče,
čeprav bi bilo v nekaterih primerih to nujno. Na primer, pri akcijskem načrtu za Gruzijo
je Gruzija leta 2008 predlagala, da se v akcijskem načrtu kot prioriteto izpostavi
reševanje njenega odnosa z Rusijo, s katero je bila v kratkotrajni vojni, vendar je
Evropska komisija pobudo zavrnila z obrazložitvijo, da gre pri akcijskih načrtih za
dolgoročnejše dokumente, ki ne rešujejo kratkoročnih situacij.116 Med t. i. »mehko
pravo druge generacije« se uvrščajo instrumenti, kot so pridružitveni načrti in
partnerstva za mobilnost117, ki se sklepajo s tistimi partnerskimi državami, s katerimi je
napredek v sodelovanju pozitiven (na primer Pridružitveni načrt z leta 2009 med EU in
Ukrajino).
Strateški dokument ESP predvideva tudi periodična poročila, ki jih pripravlja Evropska
komisija ob pomoči Visokega predstavnika EU za zunanje zadeve in varnostno politiko
ter služijo kot analiza uspešnosti pri izvajanju akcijskih načrtov in kot podlaga za
nadaljnje sodelovanje s posamezno partnersko državo.
Nadzor nad izvrševanjem dogovorjenih nalog s posamezno partnersko državo temelji
na sklenjenih pridružitvenih sporazumih ali sporazumih o partnerstvu in sodelovanju, ki
so del zavezujočega prava sosedske politike. Strateški dokument predvideva, da se
napredek v sodelovanju in doseganju dogovorjenih nalog lahko v naslednjem koraku
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nadgradi s sklenitvijo Evropskega sosedskega sporazuma118, ki bi nadomestil obstoječe
bilateralne dogovore, kar je zaenkrat še oddaljen cilj. Čeprav je jedro sporazumov o
partnerstvu in sodelovanju ekonomsko sodelovanje, pa se ti od navadnih trgovinskih
sporazumov razlikujejo po tem, da vsebujejo tudi podlago za politične reforme v
partnerskih državah. Interes za ekonomsko povezovanje v povezavi z interesom po
zagotavljanju stabilnosti v sosedskih državah je razlog, da je bila EU sprva zadržana pri
odnosih z državami Južnega Kavkaza, saj se do odprtih konfliktov v prvi fazi ni jasno
opredelila.
Nadgradnjo ESP predstavljajo novejši bilateralni in multilateralni dogovori med EU in
posameznimi sosedskimi državami kot so:
 Vzhodno partnerstvo, ustanovljeno leta 2009 v Pragi – partnerstvo EU in vzhodnih
držav: Armenija, Azerbajdžan, Belorusija, Moldavija, Ukrajina in Gruzija;
 Evro-sredozemsko partnerstvo iz 2008 (prej znano pod imenom Barcelonski proces,
sedaj Euromed) in vključuje Alžirijo, Egipt, Izrael, Jordanijo, Libijo, Libanon, Maroko,
Sirijo, Tunizijo in Palestinsko ozemlje;
 Sinergija Črnega morja iz leta 2008 – pobuda EU119 državam Črnega morja (Rusija,
Turčija, Azerbajdžan, Armenija, Gruzija, Ukrajina in Moldavija), na podlagi katere je
Evropski parlament 20. januarja 2011 sprejel Strategijo za Črno morje;
 sektorsko povezovanje, kot na primer projekti v energetiki120, bilateralni dogovori v
kmetijstvu, okoljska politika, izobraževanje, podjetništvo in podobno.
Iz vsebine zavezujočih in nezavezujočih dokumentov evropske sosedske politike je
razbrati, da oblika in modus operandi izhajajo iz širitvene strategije EU, ki se šteje za
največji uspeh evropske zunanje politike. To je razvidno iz podobnosti dokumentov,121
predvsem pa iz mehanizma pogojevanja, ki velja za uspešen osrednji princip širitvene
118

T. i. European Neighbourhood Agreements;
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Na primer projekt INOGATE, ki je bil vzpostavljen leta 1996 in se v splošnem nanaša na
tehnično pomoč v energetskem sektorju. Partnerske države v projektu INOGATE so: Armenija,
Azerbajdžan, Gruzija, Belorusija, Kazahstan, Kirgizistan, Moldavija, Turčija, Turkmenistan,
Ukrajina, Uzbekistan, Tadžikistan ter Rusija, ki ima le status opazovalke. Pravna podlaga
projekta je leta 2004 podana Baku iniciativa, kjer so bili postavljeni predvsem temelji za
harmonizacijo posameznih trgov energije v partnerskih državah s pravili in trgom EU. Iniciativa
je bila kasneje nadgrajena z deklaracijo v Astani, leta 2006. V Azerbajdžanu projekt daje
prednostim pri razvoju energije na veter in biogoriva. V Gruziji se zavzema za diverzifikacijo
virov energije, izgradnji električne povezave s Turčijo in povezave z EU. V Armeniji postavlja
temelje za standardizacijo z regulacijo EU in nadzor jedrskih elektrarn.
Več o tem:
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rgy_Committee/energy_seminar/the_inogate_programme_mccann.pdf (31.4.2016).
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politike EU. Gre za postavljanje pogojev, ki jih mora država uspešno izpolniti v obliki
ekonomskih in političnih reform v zameno za koristi, ki jih EU za to ponuja. Med pogoje
EU večinoma uvršča demokratizacijo, varstvo človekovih pravic in svoboščin, vladavino
prava, svoboden trg, varstvo manjšin in podobno. Strategija, ki izhaja iz moči in
priljubljenosti EU, je zato lahko uspešna pri kandidatkah za članstvo v EU,122 manj pa
pri državah, ki imajo z EU bolj oddaljen odnos. Zato je uporaba pogojev za sosedske
države, ki jim članstvo v EU ne bo ponujeno, omejena predvsem na ex-post pogoje123
in je soodvisna od interesov, ki jih ima EU v tej državi. To nujno terja individualiziran
odnos z vsako posamezno partnersko sosedsko državo.
Pozitiven premik v smer individualizacije sosedske politike je bil sprejet jeseni 2015. 18.
novembra 2015 je Evropska komisija izdala poročilo o ESP124, v katerem je predlagana
zunanja politika precej osvežena. Upošteva pripombe deležnikov, ki so predvsem v
tem, da je potrebno z vsako partnersko državo oblikovati posebno politiko, ki bo
odražala dejansko stanje in pripravljenost za sodelovanje EU in posamezne partnerske
države. Nov slogan »močnejše sosedstvo, močnejše partnerstvo« izpostavlja, da je
potrebno tudi sodelovanje vsake posamezne države članice ter da mora biti zunanja
politika bolj poglobljena in osredotočena na manj področij. Prav to je odraz stanja tudi
na Južnem Kavkazu, kjer se pripravljenost za poglobljeno sodelovanje od države do
države razlikuje, čeprav so leta 1996 vse države začele sodelovati z EU na podlagi po
vsebini podobnega sporazuma. V poročilu Evropska komisija ugotavlja, da pristop po
načelu »več za več« ni obrodil želenih sadov, predvsem v državah, kjer primanjkuje
politične volje. Med takimi primeri bi izpostavila politiko do Azerbajdžana. Poročilo tudi
izpostavlja, da periodičnih poročil o napredku ne bo več, saj bo EU iskala bolj primerne
načine za sodelovanje - po meri vsake pogodbene partnerice. Vsebina sedanjih poročil
o napredku bo vključena v redna poročila, povečalo pa se bo tudi vključevanje držav
članic EU pri oblikovanju skupnih predlogov in iniciativ. Poleg tega bo EU še naprej
spodbujala dobro upravljanje, pomen varovanja človekovih pravic in aktivnost civilne
družbe. Poudarek bo namenjen tudi enakosti spolov ter večji vključenosti žensk pri
izobraževanju, delu in delovanju državnih institucij.
Med izpostavljenimi prioritetami nove evropske sosedske politike so:
1. Ekonomski razvoj za stabilnost držav; v okviru tega področja je EU pravilno zaznala,
da trgovinski sporazumi, ki jih EU ponuja partnerskim državam, niso dovolj fleksibilni,
zato predlaga sprejemanje novih, po meri partnerskih držav narejenih trgovinskih
122
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sporazumov. Do sedaj so pridružitvene sporazume z uvedbo območja proste trgovine
podpisale Ukrajina, Moldavija in Gruzija, pri katerih je implementacija sprejetih zavez v
okviru tega sporazuma nujna. Za ostale partnerske države, ki takšnega modela
trgovinskega povezovanja ne morejo ali nočejo sprejeti, se EU zavezuje, da bo po
novem bolj prilagodljiva. Omenjene se različne oblike sodelovanja – po določenih
sektorjih, kot primer se navajajo sporazumi o ugotavljanju skladnosti in sprejemanju, ki
omogočajo dogovor o prostem gibanju industrijskih izdelkov v določenih sektorjih.125
2.

Modernizacija gospodarstva in podjetništvo; V okviru tega področja se EU

osredotoča na malo in srednje veliko podjetništvo ter na razvoj novih sektorjev,
predvsem s pomočjo raziskav, znanosti in inovacij. V okviru tega EU napoveduje
podporo iniciativam kot so Evropska podjetniška mreža,126 Horizon 2020127 in
COSME128, ter modernizaciji kmetijstva in digitalizaciji skupnih projektov oziroma
projektov.
3. Zaposlovanje in zaposljivost - poudarek na zaposlovanju mladih; V okviru tega EU
napoveduje povečanje spodbud v okviru programa Erasmus+, poklicno usposabljanje
in spodbujanje kroženja možganov. Kar zadeva konfliktna območja, je EU izrecno
izpostavila, da bo spodbujala vključevanje visokošolskih ustanov iz konfliktnih območij.
4. Partnerstvo za rast; Gre za spodbude gospodarskih investicij na podlagi t. i.
strategije pametne specializacije129 in za oblikovanje ekonomske diplomacije, ki bi
vzpostavljala bolj sistematizirane misije v partnerskih državah.
5. Transport in povezovanje; V okviru tega področja se izpostavlja podaljševanje mreže
TEN-T v vzhodne države;
6. Energetska varnost in klimatski izzivi; EU poudarja, da je povezovanje v Energetsko
Unijo pomembno, prav tako tudi diverzifikacija energetskih virov;
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Agreements on Conformity Assessment and Acceptance (t. i. ACAA), gl. Joint Communication
to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the
Committee of the Regions, Review of European Neighbourhood Policy, 18.4.2016, JOIN(2015)
50 final, str. 8 / oddelek 5.
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7. Varnost; EU se zavzema za reforme varnostnega področja, boljše varovanje meja,
boj proti terorizmu in radikalizaciji130 ter povečanje spletne varnosti131 in postopnega
vzpostavljanja skupne varnostne in obrambne politike.
8. Migracije in mobilnost; V okviru tega področja je EU zaznala, da je potrebno bolj
aktivno vključevati sosedske države in skupaj z njimi vzpostavljati bolj stabilne razmere
v teh državah. Evropska komisija namerava v okviru reševanja migracijskih vprašanj
predstaviti spremembo direktive o modri karti in vzpostaviti nov sklad za »kroženje
možganov«, ki bo spodbujal migrante k vračanju v svoje domovine. Povečal se bo tudi
nadzor meja s Frontexom in Europolom.
9. Regionalna dimenzija: EU bo še naprej spodbujala regionalno povezovanje, kot je
Vzhodno partnerstvo, pri čemer bodo stopnjo povezovanja določale tako EU kot
partnerske države.
10. Boljša komunikacija in večje vključevanje javnosti; EU izpostavlja potrebo po boljši
promociji sprejetih politik, ki bo tudi ena izmed prioritet dela v letu 2016. V okviru tega
namerava vključevati medije in povečevati izmenjave mladih Evropejcev tudi v
partnerskih državah ter podpirati ustanavljanje klubov »Prijateljev Evrope«.
Nova politika EU je ponovno zastavljena široko, saj pokriva več pomembnejših
področij. Zato ostaja vprašanje, kolikšen del zastavljenega utegne biti uresničen, še
posebej zaradi novih migracijskih, varnostnih in ekonomskih izzivov tako v EU kot v
partnerskih državah. Za doseganje večine zastavljenih ciljev je ključno pomembno
ekonomsko povezovanje, zato je nujno potrebno, da EU v širše zastavljene aktivnosti
vključi čim več ekonomskih deležnikov.
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2.2. Kdo zastopa EU v okviru Evropske sosedske politike?
Evropski svet oblikuje splošne politične smernice in prednostne naloge EU, zato
predsednik Evropskega sveta predstavlja in zastopa EU na politični ravni. Njegova
naloga je združevati politična stališča držav članic in voditi zasedanja predsednikov 28
vlad držav članic (vključno s predsednikom Evropske komisije), kjer se določajo skupne
politične usmeritve EU.
Geopolitična realnost pa je zahtevala oblikovanje skupnega zunanjega delovanja EU.
To se je, kot že zapisano, oblikovalo na podlagi Lizbonske pogodbe. Lizbonska pogodba
je pomembno vlogo v evropski zunanji politiki poverila Visokemu predstavniku za
zunanje zadeve, ki opravlja dvojno funkcijo, saj predseduje Svetu za zunanje zadeve in
je hkrati eden od podpredsednikov Evropske komisije. S tem se želi zagotoviti
povezanost celotnega zunanjepolitičnega delovanja EU. Njegove naloge obsegajo
predstavljanje EU v tujini in predsedovanje Svetu za zunanje zadeve, ki ga sestavljajo
vsi zunanji ministri držav članic EU. Visoki predstavnik Unije za zunanje zadeve in
varnostno politiko sodeluje pri delu Evropskega sveta skladno s 15. do 18. členom
PEU132. V zadevah, ki se nanašajo na skupno zunanjo in varnostno politiko, predsednik
Evropskega sveta na svoji ravni in v tej vlogi predstavlja EU navzven, ne da bi to
posegalo v pooblastila visokega predstavnika Unije za zunanje zadeve in varnostno
politiko. Visoki predstavnik EU za zunanje zadeve in varnostno politiko je eden izmed
podpredsednikov Evropske komisije, ki skrbi za doslednost zunanjega delovanja EU.
Skladno s 30. členom PEU lahko na lastno pobudo ali na zahtevo države članice skliče
izredno sejo Sveta v oseminštiridesetih urah, v najnujnejših primerih pa v krajšem
roku, kadar je potrebna hitra odločitev. V Komisiji je odgovoren za njene obveznosti na
področju zunanjih odnosov in za usklajevanje drugih vidikov zunanjega delovanja EU.
Čeprav je eden izmed podpredsednikov Evropske komisije, ga ne imenuje predsednik,
temveč Evropski svet s kvalificirano večino in s soglasjem predsednika Evropske
komisije. Kot podpredsednika Evropske komisije ga mora z glasovanjem o celotni
Evropski komisiji potrditi še Evropski parlament. Visoki predstavnik vodi skupno
zunanjo in varnostno politiko Unije. S svojimi predlogi prispeva k oblikovanju te politike
in jo izvaja po pooblastilu Sveta. Enako velja za skupno varnostno in obrambno
politiko. Poleg tega visoki predstavnik predseduje tudi Svetu za zunanje zadeve. Trojno
vlogo visokega predstavnika nekateri avtorji označujejo za »misijo nemogoče«133,
diplomatsko funkcijo pa opisujejo kot »brez konkretno določenih pristojnosti«. S tega
vidika oz. kljub temu EU nima enotnega obraza, ki bi zastopal EU navzven. To
132
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zmanjšuje kredibilnost in operativnost EU, saj skupna stališča zaradi usklajevanja
stališč nujno terjajo hitrejšo in jasnejšo reakcijo navzven.
Skladno s tretjim odstavkom 27. člena PEU visokemu predstavniku pri izpolnjevanju
njegovih nalog pomaga Evropska služba za zunanje delovanje. Ta služba je
nadaljevanje tega procesa, v katerem se je oblikovala nova »institucija« kot protiutež
več desetletij dolgemu prizadevanju za oblikovanje enotne podobe EU v mednarodnem
okolju nasproti prizadevanjem držav članic, da na tem področju ohranijo lastno
suverenost.134 Čeprav služba nima pravne subjektivitete in se skladno s 13. členom PEU
ne šteje za eno izmed sedmih institucij EU, pa je njena narava sui generis, saj ima
določeno »funkcionalno avtonomnost«, ki je ločena od Generalnega sekretariata Sveta
in od Komisije ter z določeno pravno sposobnostjo, da izpolnjuje svoje naloge
»pomoči« Visokemu predstavniku za zunanje zadeve in varnostno politiko.135 Služba
lahko samostojno izpolnjuje določbe sekundarnega prava, ki se nanašajo na
financiranje in zaposlovanje, hkrati pa ne gre za delegirano pristojnost, ki je po Meroni
doktrini136 omejena le na administrativno oziroma izvršilno naravo dela brez
diskrecijske pravice.137 Služba pomaga Visokemu predstavniku za zunanje zadeve in
varnostno politiko pri izpolnjevanju nalog, ki mu jih nalaga primarno pravo, poleg tega
pa oblikuje predloge politik, ki jih potrjujeta in sprejemata Komisija in Svet138, zato ne
gre za izvrševanje diskrecijske pravice. Kot navaja Van Vooren139, ima Služba za
zunanje delovanje več avtonomije kot Evropska obrambna agencija in manj kot
Evropska centralna banka, nadzor pa deluje v vertikalni smeri: Visoki predstavnik - Svet
- in Evropski svet.
134
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Ta služba opravlja svoje delo v sodelovanju z diplomatskimi službami držav članic in jo
sestavljajo uradniki iz ustreznih oddelkov generalnega sekretariata Sveta in Komisije
ter napoteno osebje iz nacionalnih diplomatskih služb. Služba, ki je bila ustanovljena
1.1.2011 na podlagi novih določil Lizbonske pogodbe, nadzoruje in usmerja preko 140
delegacij po celem svetu, od katerih vsaka zase zastopa politiko EU v posamezni ciljni
tretji državi, v skupini več držav ali v mednarodni organizaciji (npr. Afriška Unija, OZN).
Evropska služba za zunanje delovanje hkrati predstavlja tudi posvetovalno telo v
Evropski komisiji in s tem krepi izvršilno vejo, zunanja politika pa se na tak način
sprejema bolj poenoteno.140
Posamezna delegacija EU nastopa v imenu EU tudi v Armeniji, Azerbajdžanu in Gruziji,
od leta 2003 pa na Južnem Kavkazu deluje še Posebni predstavnik EU za Južni Kavkaz,
ki se je leta 2011 preimenoval v Posebnega predstavnika EU za Južni Kavkaz in krizo v
Gruziji. Ta podpira aktivno vlogo EU pri mirnem reševanju konflikta v tej regiji z jasnim
stališčem, da EU podpira suverenost in ozemeljsko celovitost Gruzije.
EU je za aktivno reševanje konflikta v Gruziji leta 2008 ustanovila tudi nadzorno misijo
EU (EUMM), ki aktivno nadzoruje regijo, predvsem s stalnim patruljiranjem na
gruzijskem območju v bližini Abhazije in Južne Osetije. Nadzorna misija je bila
ustanovljena na podlagi mediacije EU v vojni leta 2008, ki se je končala s sklenitvijo
dogovora s šestimi točkami.141 Uspeh te misije ni zaznan, saj ji oblasti v Abhaziji in
Južni Osetiji preprečujejo vstop na konfliktno ozemlje.142
Tudi Evropski parlament (EP) ima pomembno vlogo pri oblikovanju evropske zunanje
politike. Pred Lizbonsko pogodbo bi mu lahko pripisali parcialno vlogo pri sprejemanju
odločitev glede financiranja posameznih politik in pri nadzoru nad porabo finančnih
sredstev. Hkrati je imel posvetovalno funkcijo pri sprejemanju nekaterih mednarodnih
aktov, vključno s pridružitvenimi sporazumi.143 Evropski parlament je po Lizbonski
pogodbi pridobil znatnejšo funkcijo, saj je njegovo soglasje k mednarodnim pogodbam
postalo splošno pravilo. Parlament mora biti obveščen o vseh fazah dogovorov s tretjo
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državo od pogajanj dalje. Vključevanje njegovih pripomb je pomembno tudi v fazi
pogajanj zaradi možne posledice, da parlament ne izglasuje soglasja.144
Evropski parlament je v nekaterih primerih izkazal tudi lastno iniciativo pri političnih
stališčih do posameznih vprašanj. S tem je nekje posegel tudi v diplomatsko sfero in
navzven prikazal deljena stališča EU, kot na primer s sprejemom resolucije 2216 leta
2010145, ko je z odločitvijo posegel v jasna stališča madridskih načel, s tem da je
zahteval takojšen umik armenske vojske iz okupiranih ozemelj Gorskega Karabaha. Kot
navajajo nekateri avtorji, ta zahteva ni bila dobro sprejeta v diplomatskih krogih
Evropske službe za zunanje delovanje, saj je nekoliko poslabšala odnose med EU in
Armenijo.146 Podobno samozavestno držo je parlament izkazal tudi v Resoluciji z dne 7.
julija 2011 o zunanjih politikah EU v prid demokratizaciji,147 v kateri je pozval, »da se

mednarodni sporazumi, strateški dokumenti po posameznih državah, akcijski načrti,
programi splošnega sistem preferencialov in vsi drugi pogodbeni odnosi med Unijo in
tretjimi državami okrepijo z natančnejšo opredelitvijo klavzul o človekovih pravicah,
demokraciji in pravici domorodnih ljudstev do predhodnega posvetovanja, dobrega
upravljanja, posebnih mehanizmov v primeru nespoštovanja (vsaj na temelju klavzul iz
sporazuma iz Cotonouja), zavez, ki so povezane s posebnimi, izmerljivimi, dosegljivimi
in časovno opredeljenimi merili za oceno doseženega napredka, ter z natančnim
časovnim razporedom izvajanja« in izrazil obžalovanje, »da si EU kljub klavzulam o
človekovih pravicah v sporazumu iz Cotonouja velikokrat zatiska oči pred neprestanimi
in sistematičnimi kršitvami človekovih pravic nekaterih vlad partneric tega sporazuma,
in nadaljuje svoje odnose brez sprememb« in pozval Komisijo, »naj sprejme dosledne
politike za odvračanje od kršitev človekovih pravic, na primer z zmanjšanjem finančnih
sredstev za vlade, ki ne spoštujejo demokracije in človekovih pravic, s čimer jim bo
ukinjena proračunska podpora, hkrati pa se bodo povečala finančna sredstva za
okrepitev civilne družbe mimo teh vlad«. S tem je Evropski parlament dejansko
opozoril na težave EU politike pri vzpostavljanju prioritet pri političnih reformah.
Prioritetnih področij je večinoma preveč in so zato nepregledne, slabše nadzorovane in
s tem manj implementirane.
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Glede na to, da odločanje znotraj EU poteka tako »nadnacionalno« kot »medvladno«,
je tudi vloga nacionalnih državnih organov pri kreiranju evropske zunanje politike
pomembna. Vključevanje diplomatskih služb držav članic EU je predvideno v 3. členu
sklepa Sveta 2010/427/EU z dne 26.7.2010. Zaradi enotnega oblikovanja evropske
politike poteka v naravi sodelovanje evropske diplomatske službe in nacionalnih
diplomatskih služb v obe smeri, pri čemer pa je skupna zunanja in varnostna politika
skladno z drugim odstavkom 3. člena cit. sklepa Sveta izvzeta.
Ta multiplicirana dimenzija sprejemanja odločitev zavira oblikovanje enotnega
skupnega stališča EU glede interesov in politike do posamezne tretje države.
Pomembno je, da se oblikuje enotno politično stališče vseh držav članic EU do
posamezne tretje države in ne le enotno tehnično izvedbeno stališče, ki je obsojeno na
vzpostavljanje enakega modela približevanja za vse partnerske države. Slednje ne
prinaša dodane vrednosti, saj je, kot že analizirano, hitrost in pripravljenost
približevanja od države do države različna. Nujno je, da se v okviru političnega telesa
EU (Sveta) in Komisije oblikuje politično stališče do vsake posamezne države, ki
upošteva ekonomske kazalnike, socialno in kulturno stanje v partnerski državi,
varnostno oceno, možne perspektive in iskanje win-win situacij tako za EU kot za
partnersko državo. Po sprejeti politični odločitvi je nujno sprejeti tudi tehnično
izvedbeno politiko in določiti prioritete. Do neke mere je EU navedeno že izvajala,
vendar brez prave politične volje za povezovanje ne more priti do pravega uspeha. Za
tretje države z bolj avtoritarnimi sistemi je pomembno, da je na strani EU močan
politični sogovornik, ki se lahko hitro odzove na nove izzive, kajti sicer vsakemu
projektu grozi očitek, da ni resen.148
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Podobno kot je Rusija idejo o skupni evropski obrambi označila za izjemno dragega
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2.3. Evropska sosedska politika na Južnem Kavkazu

Odločitev za vključitev držav v ESP temelji najprej na njihovi neposredni soseščini z EU.
Sosednje države EU so načeloma tiste, ki delijo mejo z EU po kopnem ali morju. To so:
Alžirija, Armenija, Azerbajdžan, Belorusija, Egipt, Gruzija, Izrael, Jordanija, Libanon,
Libija, Moldavija, Maroko, Okupirano palestinsko ozemlje, Tunizija, Sirija in Ukrajina.
Od držav Južnega Kavkaza (Armenija, Azerbajdžan, Gruzija) ima »skupno povezavo z
EU« le Gruzija prek Črnega morja. Kljub temu so te države za EU gospodarsko in
strateško zelo pomembne.
Namen ESP je zagotavljati obsežnejše sodelovanje na političnem, varnostnem,
gospodarskem in kulturnem področju ter s tem možnost sodelovanja v dejavnostih EU,
da bi se dosegla čim večja blaginja, stabilnost in varnost v regiji. Čeprav EU meji tudi
na Rusijo, se njuni odnosi urejajo posebej in ne v okviru Evropske sosedske politike149.
V grobem Evropska sosedska politika partnerskim državam na gospodarskem področju
zagotavlja preferencialne trgovinske odnose, dostop do notranjega trga EU, boljše
infrastrukturne povezave z EU na področju energetike, prometa, telekomunikacij,
možnost sodelovanja v različnih programih EU ter večjo finančno in tehnično pomoč.
Partnerske države lahko v okviru finančne pomoči poleg običajne pomoči za razvojno
sodelovanje zaprosijo tudi za makrofinančno pomoč kot obliko finančne pomoči
državam s težavami v plačilni bilanci.
Evropsko sosedsko politiko dopolnjujejo in nadgrajujejo programi za gospodarsko in
razvojno sodelovanje, katerih cilj je širše politični in socialni. To so: Vzhodno
partnerstvo, Evro-sredozemsko partnerstvo in Sinergija Črnega morja.
EU je v zvezi s sodelovanjem z Južnim Kavkazom (t. j. Armenijo, Azerbajdžanom in
Gruzijo) v strateškem dokumentu o ESP izrazila željo po povezovanju s temi državami
in k vzpostavljanju demokratičnih razmer v teh državah. EU se je zavzela za izpeljavo
reform v vsaki od teh držav in ponudila svojo pomoč pri vzpostavljanju vladavine prava
in varstva človekovih pravic, kateremu so se te države že zavezale s članstvom v Svetu
Evrope in OVSE-ju, ter pri izgradnji in razvoju energetike.
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Odnosi med Rusijo in EU temeljijo na leta 1994 sprejetem Sporazumu o partnerstvu in
sodelovanju. Ločeno partnerstvo je bilo okvirno določeno na St. Petersburškem vrhu leta 2003.
Odnosi z Rusko federacijo so se poslabšali zaradi ruske vloge v Ukrajini in z njeno (po mnenju
EU neupravičeno) priključitvijo Krima in Sevastopola. Zaradi tega je EU zamrznila pogajanja za
nov sporazum ter delno suspendirala ekonomsko sodelovanje z Rusijo, več o tem:
http://www.consilium.europa.eu/en/policies/sanctions/ukraine-crisis/ (16.4.2016);
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Strateški pomen Južnega Kavkaza za EU je izražen v resolucijah Evropskega
parlamenta, predvsem v Resoluciji z dne 17. januarja 2008 o učinkovitejši politiki EU za
Južni Kavkaz150, Resoluciji z dne 17. januarja 2008 o pristopu k regionalni politiki za
Črno morje151 Resoluciji z dne 17. decembra 2009 o Azerbajdžanu: svoboda
izražanja,152 Resoluciji z dne 3 septembra 2008 o Gruziji,153 in Resoluciji z dne 13.
marca 2008 o Armeniji154 ter Resoluciji z dne 20. maja 2010 o nujnosti evropske
strategije za Južni Kavkaz155.
V Resoluciji Evropskega parlamenta z dne 20. maja 2010 o nujnosti evropske strategije
za Južni Kavkaz je evropski parlament izrazil stališče, da je ohranitev statusa quo
nevzdržno in nesprejemljivo, »saj to predstavlja stalno tveganje za stopnjevanje

napetosti in ponoven izbruh oboroženih sovražnosti.«156 Zato se Evropski parlament
zavzema za uporabo kulture dialoga za vse strani. V tej resoluciji so jasno izraženi
geostrateški cilji EU na energetskem, prometnem in komunikacijskem področju, saj
obravnavana regija lahko povezuje kaspijsko regijo in osrednjo Azijo z Evropo. Zato
meni, da je potrebno sodelovanje vseh treh držav pri oblikovanju ustreznih tranzitnih
poti.157 Ker je vloga teh držav pomembna za tranzit energentov in oskrbe EU z
energijo, je bistvena tudi politična stabilnost teh držav. V ta namen je EP predlagal
dodatno financiranje v okviru evropskega sosedskega in partnerskega instrumenta za
področja prometa, okolja, civilne družbe in kulture, saj meni, da vlaganje na teh
področjih spodbuja medsebojno zaupanje med obravnavanimi državami in njihovimi
regijami.158
V energetiki je prednostni interes EU v razvoju Južnega koridorja in pridobivanju
naravnih virov v Azerbajdžanu. EP je v zvezi s tem navedel, da se zaveda poglabljanja
partnerstva med Azerbajdžanom in Rusijo ter pozdravlja namero Azerbajdžana, da
svoje gospodarstvo razprši, vendar hkrati opozarja, da je transparentnost ključnega
pomena za zaupanje vlagateljev v energetski sektor in povečanje transparentnosti v
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ekstraktivni industriji159. Poleg tega EU spodbuja tudi ukrepe učinkovite rabe energije in
vlaganje v obnovljive vire energije ter okoljsko skrb. Ena izmed večjih skrbi v zvezi s
tem je tudi razgradnja armenskega jedrskega obrata v Medzamorju in iskanje
alternativnih virov energije, saj navedeni obrat stoji na enem izmed najbolj potresno
ogroženih območij.160 Zavzema se tudi za razvoj hidroenergetike v Gruziji.
EP je glede odnosa do drugih velesil izrazil mnenje, da Rusije ni smotrno osamiti,
temveč z njo sodelovati, saj je politična stabilnost nekdanjih sovjetskih republik na
Južnem Kavkazu bistvena za zanesljivo in neprekinjeno oskrbo z energetskimi viri in za
zagotovitev ustreznih razmer za razvoj infrastrukture. Ker dvojni energetski koridor, ki
ga sestavljata naftovod Baku - Tbilisi - Cejhan in plinovod Baku - Tbilisi - Erzerum,
zahteva tesnejše sodelovanje med EU in kaspijsko regijo, EP poziva k prenovi
obstoječih dvostranskih sporazumov ali memorandumov o soglasju, sklenjenih s tremi
državami Južnega Kavkaza na področju energije, in vključitvi »klavzule o energetski
varnosti«, ki bi določila kodeks obnašanja in posebne ukrepe v primeru motene oskrbe
z energijo.

2.4. Finančna perspektiva

2.4.1. Evropski instrument sosedstva in partnerstva (EISP)

Evropski instrument sosedstva in partnerstva (v nadaljevanju EISP) je finančni
instrument evropske sosedske politike za obdobje od leta 2007 do leta 2013.161
Ustanovitev EISP je predvideval že strateški dokument k ESP. Uveden je bil na podlagi
Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1638/2006 z dne 24. oktobra 2006162
kot okvir za zagotavljanje sosedske pomoči s finančnimi sredstvi. EISP je nadomestil
program tehnične pomoči imenovan TACIS ter Finančne in tehnične ukrepe za
159
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spremljanje reforme gospodarskih in socialnih struktur v okviru Evro-sredozemskega
partnerstva.
V obdobju od leta 2007 do leta 2010 je zagotavljal pomoč 17 partnerskim sosednjim
državam163. Izvedba EISP je temeljila na Uredbi Komisije (ES) št. 951/2007 z dne
9. avgusta 2007.164 Finančne zaveze v okviru EISP in ESI sodijo med zavezujoče pravo
evropske sosedske politike. Finančna podpora je bila namenjena političnim,
gospodarskim in socialnim reformam ter sektorskemu sodelovanju, ki predstavljajo
skupni interes. To so: okolje, trajnostni razvoj, energija, transport, telekomunikacije,
zdravje, varnost živil, izobraževanje in usposabljanje, raziskave in inovacije. Zagotavljal
je tudi finančna sredstva pri regijskem in lokalnem povezovanju ter kot pomoč pri
spremljanju volitev, v postkriznih razmerah in pri pripravljanju na katastrofe. Proračun
EISP je za obdobje od 2007 do 2013 znašal približno 11,2 milijard EUR.
Armenija, Azerbajdžan in Gruzija so v okviru ESP leta 2006 pristopili k akcijskim
načrtom za petletno obdobje. Ti bilateralni dogovori so skupaj s sporazumi o
partnerstvu in sodelovanju iz leta 1999 tvorili okvir in pravno podlago za EISP. Tem
okvirnim dokumentom so sledili strateški dokumenti, ki jih je sprva pripravil generalni
direktorat RELEX165 Evropske komisije. Vsaka država Južnega Kavkaza je sprejela
državni strateški dokument, ki vsebuje prioritete za pomoč EU brez finančne ocene in
nacionalni okvirni program za štiriletno obdobje, ki je prioritete iz državnega
strateškega dokumenta pretvoril v konkretne načrte za financiranje iz EISP.
EuropeAid166 je na podlagi teh dokumentov pripravil letne akcijske načrte, ki so se
razlikovali za vsako posamezno državo, odvisno od potrebe, npr. v letu 2007 je bil v
Armeniji poudarek na poklicnem izobraževanju in usposabljanju, v Azerbajdžanu na
obnovljivih virih energije in energetski učinkovitosti ter v Gruziji na urejanju javnih
financ in prenovi na konfliktnih območjih. Glavni orodji sta bili sektorska proračunska
podpora in tesno medinstitucionalno sodelovanje. Tradicionalna pomoč v obliki
projektov tehnične pomoči je bila uporabljena le pri prenovi območij, udeleženih v vojni
leta 2008 v Gruziji. Sklepna faza za finančno pomoč je bila sklenitev sporazumov s
posameznimi državami Južnega Kavkaza, ki vsebujejo pogoje in tehnične določbe za
podporo. V okviru letnega akcijskega programa EISP za Južni Kavkaz je bilo Armeniji
163
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dodeljeno 98,4 milijona evrov sredstev, Azerbajdžanu 92,2 milijona evrov in Gruziji
120,4 milijona evrov, po začetku konflikta in sklenjenem premirju pa še dodatnih 60,5
milijona evrov.
Revizija167 Evropskega računskega sodišča na Južnem Kavkazu je v okviru EISP leta
2010 obravnavala ustreznost letnih akcijskih načrtov, na podlagi katerih so se
opravljala izplačila do leta 2013 na sedežu Evropske komisije, in nato tudi pregled
operativnih dosežkov v državah partnericah samih. Revizija teh aktov je ugotovila, da
državni strateški dokumenti za te države niso bili zasnovani povsem transparentno, saj
so bile nekatere prioritete zapisane večkrat pod različnimi naslovi, nacionalni okvirni
programi pa so vsebovali podpoglavja, tako da je do finančne pomoči ostal upravičen
širok razpon tem, kar je v nasprotju s prakso, kjer sta običajno opredeljena le največ
dva osrednja sektorja. Poleg tega izbrana področja za pomoč niso bila dovolj jasno
utemeljena s programskimi dokumenti, poudarki so bili na drugih temah, obravnavano
obdobje med akti pa je bilo predolgo, zato so bile nekatere potrebe neustrezne, saj
Evropska komisija ni zagotovila zadostnega števila strokovnjakov z ustreznim znanjem
v samih državah, ampak je pripisovala preveliko težo obljubam držav, da bodo reforme
izvedle enkrat v prihodnosti. Računsko sodišče je ocenilo tudi, da sektorska
proračunska podpora ni vedno pravo orodje za vse države, tako da bo Evropska
komisija morala presoditi, ali je potrebna morebitna tehnična pomoč.
Zaradi ugotovljenih pomanjkljivosti in hitrih sprememb v regiji je nastala potreba po
oblikovanju posebnih skupin EU za neposredno svetovanje vladi in potreba po
oblikovanju bolj strukturiranega in učinkovitega sodelovanja z državami Južnega
Kavkaza. Delegacije EU v teh državah so namreč imele omejene možnosti za
posvetovanja z nacionalnimi organi, donatorji in organizacijami civilne družbe, saj so
bile oblikovane neposredno za te naloge, sogovorniki v državah Južnega Kavkaza so bili
nestrukturirani in zato so bili obiski omejeni le na nekaj dni. Pomanjkanje dialoga je
vodilo k slabšemu zaznavanju stanja v državah in posledično slabšemu integriranju letega v akte.
Nekatere izboljšave finančnega uresničevanja politik so se začele šele z oblikovanjem
Vzhodnega partnerstva leta 2009. Na finančnem področju je decembra 2011 Evropska
komisija predstavila nov in bolj učinkovit finančni mehanizem, imenovan Evropski
sosedski instrument (v nadaljevanju ESI)168, ki je od leta 2014 dalje nadomestil EISP.
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2.4.2. Evropski instrument sosedstva (ESI)
Novo finančno obdobje sosedske politike EU se nanaša na obdobje 2014 do 2020.
Pravna podlaga za vzpostavitev novega finančnega instrumenta je Uredba (EU) št.
232/2014 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 11. marca 2014 o vzpostavitvi
evropskega instrumenta sosedstva.169
Politični okvir financiranja skladno s prvim odstavkom 3. člena te uredbe predstavljajo

»sporazumi o partnerstvu in sodelovanju, pridružitveni sporazumi ter drugi obstoječi ali
prihodnji sporazumi, s katerimi se vzpostavlja odnos s partnerskimi državami,
ustrezajoča sporočila Komisije, sklepi Evropskega sveta in sklepi Sveta ter ustrezne
izjave s srečanj na vrhu ali sklepi z ministrskih zasedanj s partnerskimi državami
evropske sosedske politike, tudi v okviru Vzhodnega partnerstva in Unije za
Sredozemlje, pa tudi ustrezne resolucije Evropskega parlamenta«.
 Na podlagi 6. člena te uredbe se financirajo dvostranski programi, ki jih podpira EU
v posamezni partnerski državi in večstranski projekti kot je Vzhodno partnerstvo in
Sinergija Črnega morja. Merila za dodelitev so skladno s 4. členom uredbe naslednji
kazalniki posamezne partnerske države:
 potrebe glede na število prebivalcev in stopnja razvoja;
 zavezanost izvajanju skupno dogovorjenih političnih, ekonomskih in socialnih ciljev
reform ter napredek pri tem;
 zavezanost vzpostavitvi trdne in trajnostne demokracije ter napredek pri tem;
 partnerstvo z EU, vključno z zastavljenimi cilji;
 absorpcijska sposobnost in morebiten učinek podpore EU na podlagi citirane uredbe.
EU redno ocenjuje napredek partnerskih držav na podlagi t. i. poročil o napredku
oziroma od leta 2015 dalje na podlagi rednih poročil. V kolikor je s partnersko državo
sklenjen akcijski načrt ali pridružitveni sporazum, se sprejme celovit večletni enotni
okvir podpore. V primeru, da tak dokument za posamezno partnersko državo ne
obstaja, je potrebno sprejeti celovit programski dokument, vključno s strategijo in
okvirnim programom.
Uredba predvideva tudi izredni nadzor nad izvajanjem sprejetih politik,170 v primeru kriz
ali groženj demokraciji, pravni državi ali človekovim pravicam in temeljnim
169

Uradni list EU, L 77/27 z dne 15.3.2014.
Deseti odstavek 7. člena uredbe (EU) št. 232/2014 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne
11. marca 2014, Uradni list EU, L 77/27 z dne 15.3.2014.
170
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svoboščinam, ali naravnih nesreč oziroma nesreč, ki jih je povzročil človek. Finančna
sredstva za navedeno obdobje obsegajo 15,4 milijard evrov. Akte v imenu in za račun
EU sprejema Evropska komisija, pri tem pa ji pomaga Odbor za evropski instrument
sosedstva.
Poleg te oblike sodelovanja s sosedskimi državami se za podpiranje organizacij civilne
družbe prek delegacij EU v državah evropske sosedske politike uporablja tudi Evropski
instrument za demokracijo in človekove pravice. V več teh državah se izvajajo tudi
ukrepi, financirani z instrumentom za stabilnost ali instrumentom za jedrsko varnost ter
programi v okviru instrumenta za razvojno sodelovanje, npr. na področju migracij in
azila. Nekaterim državam je ponujen tudi instrument za humanitarno pomoč in
dodeljena makrofinančna pomoč. Države evropske sosedske politike so upravičene tudi
do posojil Evropske investicijske banke (EIB). EU je v okviru teh programov za obdobje
2007–2013 namenila 8,7 milijarde EUR za evropsko sosedsko politiko na jugu in 3,7
milijarde EUR na vzhodu in v Rusiji. V obravnavanih državah Južnega Kavkaza je
sprejet tudi dvostranski dogovor o črpanju finančnih sredstev v okviru instrumenta ESI.
Vsako leto je za črpanje sredstev sprejet tudi letni načrt financiranja.
Bilateralna finančna ureditev171 sodelovanja med EU in Azerbajdžanom je urejena v
enotnem okviru podpore za Azerbajdžan.172 Bilateralni finančni okvir zajema tri
pomembnejša prioritetna področja:


regionalni razvoj in razvoj podeželja (načrtovanih 40 % finančnih sredstev),



reforma pravosodnega sistema (20 % finančnih sredstev),



reforme na področju izobraževanja in poklicnega usposabljanja (20 % finančnih
sredstev).

Načrt sodelovanja obsega tudi okrepljeno sodelovanje EU s civilno družbo v
Azerbajdžanu (5 % finančnih sredstev) in vzpostavljanje institucij (15 %). V skupnem
znesku je Azerbajdžanu namenjenih 74 – 93 milijonov evrov, odvisno od napredka pri
izvedbi reform.
Tudi z Armenijo173 je črpanje finančnih sredstev do leta 2020 urejeno v enotnem okviru
podpore za Armenijo. Prednostna področja financiranja so:

171

http://ec.europa.eu/enlargement/neighbourhood/countries/azerbaijan/index_en.htm
(1.4.2016).
172
Gl. Programming of the European Neighbourhood Instrument (ENI) - 2014-2020, Single
Support Framework for EU support to Azerbaijan (2014-2017), Evropska komisija in Generalni
direktorat za razvoj in sodelovanje – EuropeAid, s. l., URL:
http://eeas.europa.eu/enp/pdf/financing-theenp/azerbaijan_2014_2017_programming_document_en.pdf (6.2.2016).
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razvoj zasebnega sektorja (35 % finančnih sredstev),



reforma javne uprave (25 %),



reforma pravosodnega sistema (20 %).

V okviru tega je Armeniji namenjenih 140 do 170 milijonov evrov. Končni rezultat
črpanja je odvisen od potreb Armenije in od uspešnosti uvajanja reform. Poleg tega je
Armeniji omogočeno tudi dodatno črpanje sredstev iz krovnega programa »več za

več«. V primerjavi s preteklim finančnim obdobjem od 2007 do 2013, ko je EU
namenila Armeniji 281,5 milijona evrov, je v obdobju 2014 do 2020 namenjenih manj
sredstev.
Bilateralno sodelovanje z Gruzijo je opredeljeno v enotnem okviru podpore za
Gruzijo.174 Sestavljajo ga tri prednostna področja financiranja:


reforma javne uprave,



razvoj kmetijstva in podeželja,



reforma pravosodnega sistema.

Ta tri področja vključujejo tudi podporo za implementacijo 27. junija 2014 sklenjenega
pridružitvenega sporazuma in uvedbe proste trgovine. Gruziji bo v tem obdobju
namenjenih minimalno 335 milijonov evrov in maksimalno 410 milijonov evrov. Poleg
tega bo lahko črpala še dodatna sredstva iz krovnega programa »več za več«.
EU bo v okviru osvežene sosedske politike iz novembra 2015175 iskala dodatne vire
financiranja s pomočjo mednarodnih finančnih institucij in Sklada za spodbujanje
naložb v sosedstvo.176 EU namerava za vzpostavitev finančne pomoči po meri
partnerskih držav vključevati tudi instrumente tehnične podpore kot sta TAIEX in
Twinning. EU si prizadeva za vzpostavitev »fleksibilne rezerve«, ki bo namenjena
nepredvidljivim situacijam v partnerskih državah (npr. v primeru konfliktov, za
postkonfliktno reševanje situacij, begunske krize, programe stabilizacije držav).
173

Programming of the European Neighbourhood Instrument (ENI) - 2014-2020, Single Support
Framework for EU support to Armenia (2014-2017), Evropska komisija in Generalni direktorat
za razvoj in sodelovanje – EuropeAid, s. l., URL: http://eeas.europa.eu/enp/pdf/financing-theenp/armenia_2014_2017_programming_document_en.pdf (6.2.2016) in
http://ec.europa.eu/enlargement/neighbourhood/countries/armenia/index_en.htm (1.4.2016).
174
Programming of the European Neighbourhood Instrument (ENI) - 2014-2020, Single Support
Framework for EU support to Georgia (2014-2017), Evropska komisija in Generalni direktorat za
razvoj in sodelovanje – EuropeAid, s. l., URL: http://eeas.europa.eu/enp/pdf/financing-theenp/georgia_2014_2017_programming_document_en.pdf (1.4.2016).
175
Joint Communication to the European Parliament, the Council, the European Economic and
Social Committee and the Committee of the Regions, Review of European Neighbourhood
Policy, 18.4.2016, JOIN(2015) 50 final;
176
T. i. Neighbourhood Investment Facility (NIF).

55

Finančna rezerva naj bi bila prenosljiva v naslednje leto, če vsa sredstva ne bodo
črpana v istem letu.

2.5. Vzhodno partnerstvo

Vzhodno partnerstvo je bilo ustanovljeno leta 2009 na Praškem vrhu z namenom
tesnejšega strateškega povezovanja z državami ob vzhodni meji EU. Gre za regionalno
dimenzijo Evropske sosedske politike na vzhodu. Članice so Belorusija, Armenija,
Azerbajdžan, Gruzija, Moldavija in Ukrajina, na strani EU pa ga nadzira neposredno
Evropska komisija.
EU skuša v okviru Vzhodnega partnerstva svojim pogodbenim partnericam približati
evropske vrednote, kot so demokracija, vladavina prava, varstvo človekovih pravic in
temeljnih svoboščin, trajnostni razvoj in podobno. O približevanju EU se ne razpravlja.
Gre za regijsko povezovanje s strateškimi posledicami. Ko je ukrajinska vlada 21.
novembra 2013 objavila, da na vrhu Vzhodnega partnerstva z EU ne bo sklenila
Pridružitvenega sporazuma, o katerem so pogajanja potekala več let177, je skoraj čez
noč prišlo do dogodkov z dramatičnimi posledicami. Najprej je prišlo do protestov178, ki
so zrušili takratno vlado179, nova vlada pa je bila odkrito sovražna do rusko govoreče
populacije, ki jo je npr. na Krimu Rusija odločno podprla in po izvedenem referendumu
Krim priključila svojemu ozemlju, po tem ko je Ukrajina pod novo vlado Petra
Porošenka podpisala pridružitveni sporazum.180 Podpis Pridružitvenega sporazuma
177

Razlogi so predvsem finančne narave, saj je EU ob podpisu sporazuma namenila Ukrajini 15
milijard dolarjev, ki jih je pogojevala s sprejetjem strukturnih reform. Ukrajinska vlada je
verjetno ocenila, da ji strukturne reforme po vzoru Zahoda ne bodo prinesle vnovične izvolitve,
zato je sprejela ponudbo Moskve za enak znesek, ki pa je bil obljubljen brez dodatnih zahtev in
pogojev. Še več, Rusija je s tem preklicala ekonomsko blokado, ki jo je pred tem uvedla zoper
Ukrajino.
Več o tem: David Cadier, Eastern Partnership vs Eurasian Union? The EU–Russia Competition in
the Shared Neighbourhood and the Ukraine Crisis, URL:
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/1758-5899.12152/full (20.4.2016).
178
Znani pod imenom Majdan.
179
z Viktorjem Janukovičem na čelu.
180
Slovenski profesor in dekan Fakultete za družbene vede Univerze v Ljubljani, dr. Bojko
Bučar, se je kot zunanji opazovalec na povabilo lokalne nevladne organizacije udeležil
referenduma, na katerem so se Krimčani s prepričljivo večino odločili za priključitev Ruski
federaciji. Kot je pojasnil v intervjuju, na voliščih, ki jih je obiskal, ni zaznal očitanih
nepravilnosti pri izvedbi referenduma. Več: http:// www.unaslovenia.org/en/node/2551
(25.5.2016).
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predstavlja za zdaj najmočnejšo obliko integracije posamezne države z EU, zato v
primeru Ukrajine pomeni strateški odmik od njene navezanosti na Rusijo. Kot navaja
Cadier181, je v primeru Ukrajine iz geo-ekonomske tekme med EU in Rusijo prišlo do
geopolitične tekme, katere povod je najti v povezovanju v okviru Vzhodnega
partnerstva. Putinova Rusija je na povezovanje EU s sosedami odgovorila z
ustanovitvijo Evrazijske ekonomske unije182 v letu 2014, ki naj bi prav tako v glavnem
temeljila na ekonomskem sodelovanju.183
Iniciativa za Vzhodno partnerstvo je bila v vzhodnih državah, na katere je naslovljena,
sprejeta z negodovanjem. Ukrajina se ni strinjala, da je obravnavana enako kot ostale
vzhodnopartnerske sosedske države, Moldavija je iniciativo sprejela kot politični odmik
od Rusije, Južnokavkaške države pa so želele z EU sklepati ločena partnerstva. Zato bi
iniciativo Vzhodnega partnerstva lahko razumeli tudi kot ponudbo za sodelovanje ene
pogodbene strani brez predhodnega posvetovanja z nasprotno stranjo.184 Poleg tega
gre za ambiciozen projekt, kjer ni jasno razmejeno razmerje z ESP oziroma ni jasna
vloga Vzhodnega partnerstva v ESP.
Namen Vzhodnega partnerstva je tudi v oblikovanju skupnega ekonomskega območja
po vzoru Ekonomskega gospodarskega prostora, in sicer na področjih, kjer bi bilo to
potrebno.185 To s seboj prinese vprašanje članstva v »novi skupnosti« oziroma odnosa
s samim Evropskim gospodarskim prostorom. Zato je potrebno to možnost
vzpostavljanja skupnega ekonomskega območja v dokumentih Vzhodnega partnerstva
razumeti v političnem kontekstu, skupno ekonomsko območje pa kot produkt
poglobljenega sodelovanja med EU in posamezno državo, ki je z EU sklenila
Pridružitveni sporazum.

181

David Cadier, Eastern Partnership vs Eurasian Union? The EU–Russia Competition in the
Shared Neighbourhood and the Ukraine Crisis, objavljeno na:
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/1758-5899.12152/full (20.4.2016).
182
T. i. Eurasian Economic Union.
183
Glej točke 3.1., 3.2. in 4.2.2. te naloge.
184
Ghazaryan Narine, The European Neighbourhood Policy and the Democratic Values of the
EU, A Legal Analysis, Hart publishing, Oxford in Portland, Oregon, 2014, str. 84 - 85.
185
European Economic Area, Communication From The Commission to the European Parliament
and The Council, Eastern Partnership, Bruselj, 2008, {Sec(2008) 2974}, str. 10.
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2.5.1. Ustanovitev in organizacija
Projekt Vzhodnega partnerstva je 26. maja 2008 v Bruslju predstavil poljski zunanji
minister ob pomoči Švedske. Razglašen je bil v Pragi 7. maja 2009186, prvi sestanek
zunanjih ministrov pa je bil 8. decembra 2009 v Bruslju. Skupna izjava vrha Vzhodnega
partnerstva z dne 7. maja 2009187 je izpostavila skupne interese za povezovanje in
sodelovanje ter skupne zaveze. Partnerstvo je bilo zasnovano kot dopolnitev
bilateralnim dogovorom med EU in posamezno partnersko državo. V skupni izjavi je
navedeno, da je bilateralno sodelovanje pod okriljem Vzhodnega partnerstva lahko
podlaga za sklenitev Pridružitvenega sporazuma s tisto državo pogodbenico, ki je
sposobna in pripravljena sprejeti skupne zaveze, poleg tega je lahko podlaga za
ustanovitev poglobljene in celovite cone o prosti trgovini (t. i. DCFTA). Poudarjena je
ekonomska reforma po vzoru EU z željo po povečanju politične stabilnosti v partnerskih
državah. Praški vrh je med skupne bilateralne cilje uvrstil tudi povečanje mobilnosti s
poenostavitvijo vizumskih postopkov in dogovorov o ponovnem sprejemu oseb188 ter
poglobljeno in bolj regulirano sodelovanje na področju energetike.
Iniciativo Vzhodnega partnerstva je treba razumeti v kontekstu vojne med Gruzijo in
Rusijo leta 2008, zato je ponudba EU za Vzhodno partnerstvo tudi neke vrste
vzpostavljanje političnega ravnovesja velesil na območjih nekdanjih sovjetskih republik.
Poudarek na poglobljenem bilateralnem sodelovanju je dopolnjen tudi s sodelovanjem
na multilateralnem področju. Predvideno je bilo skupno odločanje o skupnih zadevah in
vzpostavitev skupnega foruma pri izvedbi reform, tranziciji in modernizaciji. V ta namen
je praški vrh ponudil skupna usposabljanja glede evropskih pravnih norm in
standardov. Predvideno je bilo, da bo sodelovanje potekalo tudi s srečanji
predsednikov držav oziroma dvakrat letno na ravni srečanj visokih uradnikov in s
poročanjem na letnem srečanju zunanjih ministrov. Oblikovana so bila štiri temeljna
področja srečanj:


demokracija, dobro upravljanje in stabilnost;



ekonomsko sodelovanje in sektorsko povezovanje;



energetska varnost in

186

Joint Declaration of the Prague Eastern Partnership Summit, Bruselj, 7. maj 2009, 8435/09
(Presse 78), dostopno na:
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/er/107589.pdf
(21.4.2016).
187
Joint Declaration of the Prague Eastern Partnership Summit, Bruselj, 7. maj 2009, 8435/09
(Presse 78), dostopno na:
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/er/107589.pdf
(21.4.2016), str. 7, točki 4 in 5.
188
t.i. Readmission Agreements.
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sodelovanje med ljudmi.

Praški vrh je zagotovil tudi povezljivost drugih oblik regionalnega povezovanja, izrecno
Sinergije Črnega morja, hkrati pa je želel v projekt vključiti tudi OVSE, Svet Evrope,
OECD, mednarodne finančne institucije, zasebni sektor, civilno družbo in podobno. Na
tej točki ocenjujem, da je bilo sodelovanje zastavljeno preširoko in s prevelikim
številom področij in projektov. V tem pogledu je postalo Vzhodno partnerstvo slabo
pregledna oblika sodelovanja in se je na primeru Ukrajine izkazalo celo za neučinkovito,
ker stanja ni ocenilo primerno in pravilno. Čeprav je v poročilu z leta 2010189 zapisano,
da je prišlo do napredka v pogajanjih za sklenitev Pridružitvenih sporazumov z Ukrajino
in Gruzijo, je bil izkupiček slab, saj Ukrajina izpogajanega Pridružitvenega sporazuma
takrat ni podpisala, do danes pa sta ga od partnerskih držav poleg kasneje sklenjenega
sporazuma z Ukrajino, podpisali le Gruzija in Moldavija.
Multilateralizem Vzhodnega partnerstva sam po sebi ne prinaša sodelovanja med
državami, še posebej, ker so nekatere države med seboj odkrito sovražne (Armenija in
Azerbajdžan). Prava vrednost Vzhodnega partnerstva je v bistvu v povezovanju drugih
enititet, kot na primer nacionalnih parlamentov, kjer demokratične vrednote EU
pridobijo več novih sogovornikov. V skupni izjavi so partnerske države namreč izrazile
interes za vzpostavitev parlamentarne skupščine EURONEST190 in foruma civilne družbe
za vzhodno partnerstvo191. Pri EURONEST-u gre za »napredno demokratizacijo

izmenjave dobrih praks med parlamentarci«, kot je v svojem govoru poudaril Stefan
Füle, nekdanji Evropski komisar za širitev in evropsko sosedstvo.192 Parlamentarna
skupščina EURONEST je bila vzpostavljena z ustanovitvenim aktom z dne 3.5.2011,193
ki je predvideval parlamentarno dejavnost med EU in državami Vzhodnega partnerstva.
Ambicioznost ideje o sodelovanju na parlamentarnem področju se je pokazala za
utopično že nekaj let kasneje, ko je 16. septembra 2015 azerbajdžanska stran podala
izjavo,194 da umika članstvo v parlamentarni skupščini EURONEST. Glede na to, da je
189

Implementation of the Eastern Partnership: Report to the meeting of Foreign Affairs
Ministers, december 13, 2010, dostopno na:
http://www.eeas.europa.eu/eastern/docs/eap_meeting_foreign_affairs_131210_en.pdf
(22.4.2016).
190
T. i. EURO-NEST PA, gl. skupna izjava praškega vrha z dne 7.5.2009, točka 15. Več o tem
dostopno na URL: http://www.euronest.europarl.europa.eu/euronest/ (25.4.2016).
191
Forum civilne družbe je bil formalno vzpostavljen v letu 2011 in je orodje za oblikovanje
javnega mnenja in zavesti o integraciji z EU v partnerskih državah.
192
Füle Stefan, Evropski komisar za širitev in evropsko sosedstvo, v govoru 3.4.2012 v Bakuju,
URL: http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-12-256_en.htm?locale=en (28.1.2016).
193
Dostopno na:
http://www.euronest.europarl.europa.eu/euronest/webdav/site/mySite/shared/constituent_act/
Constituent%20Act_EN.pdf (28.4.2016).
194
Izjava dostopna na: http://www.euronest.europarl.europa.eu/euronest/ (28.4.2016).
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skladno s pogodbo o ustanovitvi te skupščine odpovedni rok eno leto, je še vedno
odprta možnost, da bi Azerbajdžan svoj umik preklical, kar je odvisno predvsem od
nadaljnjih ravnanj obeh strani. Navedeno ravnanje pa sicer kaže, da je sodelovanje v
okviru Vzhodnega partnerstva vezano na druga področja delovanja in sodelovanja in
ga ni mogoče osamiti, saj je vezano na politiko EU in partnerskih držav kot celote.
Umik iz parlamentarne skupščine EURONEST je mogoče razumeti kot enega izmed
povračilnih ukrepov, ki jih je sprejel Azerbajdžan po tem, ko je Evropski parlament
sprejel resolucijo, v kateri je azerbajdžanski vladi pripisal koruptivna ravnanja in
odločno obtoži Azerbajdžan, češ da množično krši človekove pravice in svoboščine v
civilni družbi.195
Poglobitev sodelovanja v okviru Vzhodnega partnerstva je potekala v Varšavi
septembra 2011, kjer je bilo izpostavljeno politično povezovanje ter reforme na
socialno-ekonomskem področju ter na področju mobilnosti196. Ustanovljen je bil tudi
poslovni forum Vzhodnega partnerstva in Konferenca regionalnih in lokalnih oblasti za
vzhodno partnerstvo (CORLEAP). Ustanovnega zasedanja te konference se je v
Poznanju na Poljskem leta 2011 udeležilo le 36 županov in regionalnih politikov iz EU in
vzhodnih sosed197, zato se samo po sebi ponuja vprašanje, ali je bila konferenca sama
sebi namen.
EU je v okviru partnerstva ponudila tudi finančno pomoč. Partnerske države so se na
varšavskem vrhu zavezale, da bodo spodbujale in gradile na svobodi, varnosti,
pravičnosti, predvsem pa da bodo bolje uredile področje ilegalnih migracij, varovanje
državnih meja, intenzivneje preganjale trgovino z drogami, trgovino z ljudmi,
organizirani kriminal, pranje denarja, terorizem, korupcijo, ipd. V ta namen bodo
partnerske države sodelovale z organi EU za ta področja. Med pomembnimi področji so
se partnerice zavezale, da bodo postopno urejale področje mobilnosti z omilitvijo
pogojev za izdajo vizumov oziroma da bodo pripravile podlago za njihovo postopno
odpravo. Dogovorile so se o bolj intenzivnem sektorskem sodelovanju in sodelovanju
na energetskem področju. Slednje je zajemalo zagotavljanje energije, vzpostavitev t. i.
Južnega koridorja, uvajanju obnovljivih virov energije, nuklearno varnost ter primerne
transportne linije. Udeleženke varšavskega vrha so se zavzele tudi za čim bolj
učinkovito uvedbo zelene ekonomije in za sodelovanje v okviru ESP na področju
kmetijstva in razvoja podeželja. Na socialnem področju so se oblikovali programi za
195

Resolucija Evropskega parlamenta z dne 10. septembra 2015 o Azerbajdžanu,
2015/2840(RSP).
196
Joint Declaration of the Eastern Partnership Summit, Warsaw, 29-30 September 2011,
dostopno na:
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ec/124843.pdf
(22.4.2016).
197
Več o tem na URL: europa.eu/rapid/press-release_COR-11-46_sl.pdf (22.4.2016).
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mlade, kulturo in vseživljenjsko učenje. Na srečanju so poudarile, da bodo največje
koristi partnerstva z EU imele tiste države, ki se bodo najbolj zavzeto lotile reform.
Udeleženke srečanja so se v okviru multilateralnega sodelovanja zavzele za uvajanje
najboljših praks in izmenjavo izkušenj ter ustanovitev skupnega zračnega prostora198,
evropskega sosedskega programa za kmetijstvo in podeželje (ENPARD) in programa za
mlade. Imenovan je bil tudi nov posebni poročevalec EU za Južni Kavkaz in krizo v
Gruziji.
Naslednje srečanje najvišjih predstavnikov EU in partnerskih držav je potekalo v Vilni
leta 2013. Poudarki preteklih uspehov so bili zabeleženi na področju pogajanj za
pridružitvene sporazume in območja proste trgovine z Moldavijo in Gruzijo, pri čemer
se do ukrajinske začasne zamrznitve s postopkom priprav na podpis pridružitvenega
sporazuma kritično niso izrekli. Med zastavljene cilje pa so poleg drugih, že sprejetih,
uvrstili tudi skupno varnostno in obrambno politiko,199 kar je bilo dejansko odraz takrat
aktualnih dogodkov v Ukrajini, na katere EU ni bila dovolj pripravljena. Konkretnejša je
bila sprejeta politika na področju energetike, ki je predvidevala prizadevanja za odprtje
Južnega plinskega koridorja, vključno z modernizacijo Južno-kavkaškega plinovoda
(SCP) in trans-jadranskega plinovoda (TAP) ter z vzpostavitvijo novih plinovodov, ki
bodo povezovali Kaspijsko morje direktno z EU. Količina zastavljenih ciljev je
povzročala težave že na organizacijski strani institucij EU, kjer se je pojavilo vprašanje,
kdo je ključna oseba, ki zastopa EU napram partnerskim državam. Temeljna dilema je
bila, ali EU zastopa predsednik evropske komisije (takrat Emanuel Barosso) ali evropski
komisar, ki pristojen za zunanje zadeve (takrat Stefan Füle), ali Visoki predstavnik za
zunanje zadeve (takrat Catherine Ashton). To vprašanje na strani EU ostaja odprto še
danes v še večjem obsegu zaradi novih služb in direktoratov.
Vrh v Rigi leta 2015 je izkazal odločnejša stališča EU do dogodkov v Ukrajini, hkrati pa
je priznal, da bi bila potrebna krepitev politik med EU in posamezno partnersko
državo.200 Vrh ni prinesel velikih korakov naprej, ampak »napredek po korakih«.201 V
obdobju med 2013 in 2015 so bili podpisani pridružitveni sporazumi z Gruzijo,
Moldavijo in Ukrajino. Prav slednji predstavlja enega izmed največjih formalnih
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EU je z Gruzijo 2.12.2010 podpisala sporazum o skupnem zračnem prostoru;
Joint declaration of the Eastern Partnership Summit, Vilnius, 28-29 november 2013 Eastern
Partnership: the way ahead, 17130/13, točka 10, dostopno na:
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/139765.pdf
(23.4.2016).
200
Joint Declaration of the Eastern Partnership Summit (Riga, 21-22 maj 2015), točka 6,
dostopno na: http://www.eeas.europa.eu/eastern/index_en.htm (23.4.2016).
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Izjava predsednika Evropskega sveta, Donalda Tuska, 21.5.2015, dostopno na:
http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2015/05/21--remarks-tusk-aheadeastern-partnership-summit/ (6.2.2015).
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uspehov evropske zunanje politike, ki je nadgrajen z vzpostavitvijo območja proste
trgovine (z Ukrajino od 1. januarja 2016 dalje). Sočasno z vrhom so potekale tudi
druge aktivnosti, npr. evropska komisija je na srečanju na podjetniškem forumu
Vzhodnega partnerstva predstavila program območja proste trgovine za mala in
srednja podjetja. V okviru gospodarskega področja Vzhodnega partnerstva je bil
oblikovan projekt EAST INVEST.202 Namenjen je promociji podjetniškega povezovanja
za podjetniške podporne organizacije in za majhna ter srednje velika podjetja v
državah članicah vzhodnega partnerstva. Interes tega projekta je v vzpostavitvi t. i.
»vzhodnega zavezništva«.203 Pri izvedbi projekta sodelujejo gospodarske zbornice iz
partnerskih držav in iz držav članic EU. Po poizvedbi pri slovenski gospodarski zbornici,
ta projekt zaenkrat ni prinesel konkretnih učinkov, kar zopet ponuja odgovor, da so
zastavljeni projekti preštevilčni in nedorečeni.
Pri iskanju dobrih in učinkovito izpeljanih praks Vzhodnega partnerstva je množičnost
iniciativ in projektov prej breme kot priložnost za uspešno sodelovanje. Ker
implementacija projektov zahteva pripravljenost na obeh straneh, finančna sredstva in
določen čas, konkretne iniciative še niso dale pravega učinka. Edini projekt, ki bi mu
lahko pripisali napredek, je mogoče najti »od spodaj navzgor«, in sicer pri projektu na
področju kmetijstva, razvoja podeželja in varne hrane, imenovanega ENPARD.

2.5.2. Primer dobre prakse - projekt ENPARD
ENPARD je petletni projekt204 Vzhodnega partnerstva na področju kmetijstva, varne
hrane, trajnostne pridelave hrane in razvoja podeželja, ki je bil pilotno izpeljan v
Gruziji. Razlogi za ta projekt so jasni: ekonomske analize kažejo, da Gruzijci porabijo
okoli 54 % svojega mesečnega dohodka za nakup hrane, medtem ko je ta odstotek v
razvitih državah občutno manjši (10 – 15 %). Situacija je slabša ob podatku, da je več
kot 70 % porabljene hrane uvožene. Skupni znesek za plačilo uvoza hrane je skoraj
enak stroškom za plačilo gruzijske državne uprave.205
EU in Gruzija sta za reševanje tega problema leta 2013 sklenili finančni sporazum, na
podlagi katerega je EU odobrila Gruziji 40 milijonov evrov finančnih spodbud za skupno
obdobje 84 mesecev v okviru programa ENPARD, na podlagi spremembe sporazuma pa
202

Več o tem: http://www.east-invest.eu/en/about-east-invest (11.4.2016).
t. i. East Alliance.
204
Od marca 2013 do marca 2018.
205
URL: http://enpard.ge/en/food-security-as-a-crosscutting-concept-for-policy-making-ingeorgia/ (26.4.2016).
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je bilo Gruziji odobrenih skupno 52 milijonov evrov206. Namen finančnih spodbud je v
krepitvi majhnih kmetij, z namenom njihovega povezovanja v bolj produktivno
usmerjeno kmetijstvo, ki bo temeljilo na evropskih standardih. V ta namen so finančne
injekcije namenjene spodbudam pri povezovanju kmetij, pravnemu svetovanju pri
ustanavljanju njihovih združenj, izobraževanju na področju računovodstva, svetovanju
pri pisanju poslovnih načrtov, izobraževanju na področju trajnostne pridelave hrane in
trajnostnih kmetijskih procesih ipd.207 V okviru tega financiranja EU pomaga tudi pri
nakupu opreme in manjše infrastrukture, pri čemer pa financiranje ni v denarju temveč
v dobrinah, ki jih morajo uporabniki sofinancirati. Zaenkrat se zdijo ti konkretni načrti
primerni in uresničljivi, predvsem pa skladni s potrebami razvoja podeželja. Tudi
vzpostavitev lokalnih svetovalnih centrov je perspektivna, v kolikor bodo projekti, ki jih
bodo vodili centri, uporabni za lokalne kmete. Pozitivni so tudi načrti za vzpostavitev
pilotnih primerov razvoja podeželja, ki se mora odmakniti od kmetijstva kot primarnega
vira dohodkov gospodinjstev v druge oblike z dodatnimi viri zaslužka (eko-turizem,
rokodelstvo, lokalne tržnice, ipd.). V primeru uspešno vzpostavljenih pilotnih primerov
bo interes pri obeh akterjih (EU in Gruzija) večji, zato je smiselno, da se v te projekte
vloži veliko znanja in spretnosti.208
Poleg
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reprezentativne narave. Poudarek je namenjen tudi najboljšim poslovnim idejam
kmetov ter partnersko sodelovanje kmečkih organizacij s tbilisijsko ekonomsko
fakulteto in vzpostavitev spletne tržnice, ki bi povezovala inovativne kmete s finančnimi
vlagatelji. Zamisli o povečanju produktivnost kmetijskega sektorja so dobre. Tudi
določeni posamezni dosežki so že vidni,209 vendar pa je pot do uspeha še dolga in
zahteva stalno izobraževanje ter nenehna prizadevanja vseh ključnih akterjev.
Pozitivno je tudi sodelovanje preko podpore nevladnih organizacij, glavni izziv pa
predstavlja realizacija teh projektov, saj je na eni strani potrebno izpolniti pričakovanja
kmetov, na drugi strani pa razmejiti nove oblike povezovanja kmetov od starega
sovjetskega kolektivnega upravljanja.
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Financial agreement z dne 13.3.2013, dostopno na spletni strani projekta ENPARD:
http://enpard.ge/en/official-enpard-project-documents1/ (26.4.2016).
207
Addendum No. 1 to the Financing Agreement, ENPARD Georgia, EISP/2012/023-280, Annex
II: Technical and Administrative provisions, stran 3, R.1.3, dostopno na:
http://enpard.ge/en/official-enpard-project-documents1/ (26.4.2016).
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V septembru 2015 je gruzijsko ministrstvo za kmetijstvo skupaj z EU zagnalo tri pilotne
projekte v regijah Lagodekhi, Kazbegi in Borjomi. V projektih sodelujejo evropske nevladne
organizacije, ki imajo dolgoletne izkušnje na področju kmetijstva in razvoja podeželja. Več o
tem: http://enpard.ge/en/launching-event-of-new-pilot-projects-supporting-rural-developmentin-georgia/ (26.4.2016).
209
Več o dosežkih: http://enpard.ge/en/projects-in-pictures/ (26.4.2016).
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V Azerbajdžanu se ta projekt zaenkrat še ni začel izvajati210, medtem ko je bil v
Armeniji ENPARD program zagnan v začetku leta 2015. Armenska delegacija se je v
juniju 2015 udeležila obiska v sosednji Gruziji, kjer se je prepričala o posameznih
uspešno izpeljanih projektih v Gruziji.211 Projekt je torej v povojih in povsem odprto je
vprašanje, ali bo projekt uspešno izpeljan. Glede na to, da poteka sodelovanje od
»spodaj navzgor«, bodo učinki vidni kmalu.

2.5.3. Nadaljnje perspektive Vzhodnega partnerstva
Pridružitveni sporazum in vključitev Gruzije v območje proste trgovine prinaša Gruziji in
EU nove priložnosti,212 saj poglablja politične in ekonomske odnose med partnericama
in predstavlja podlago za dolgotrajnejše sodelovanje. Navedeni sporazum predstavlja
novo generacijo pridružitvenih sporazumov, ki ga želi EU ponuditi tudi ostalim državam
Vzhodnega partnerstva. Že od samega začetka je ambiciozno zasnovan, hkrati pa
vsebuje zavezujoče dogovore, ki zajemajo vsa obstoječa področja sodelovanja
(zunanja in varnostna politika, gospodarska krepitev in gospodarska rast, upravljanje,
sektorsko sodelovanje na okoli 28 ključnih področjih, npr. na področju energetike,
transporta, varstva okolja, industrijskega in poslovnega okolja, izobraževanja, varstva
potrošnikov, kulturi, socialnih zadevah, priložnostih za mlade, ipd).213 Med temeljnimi
predpostavkami zahteva dosledno izvajanje demokracije, vladavine prava, varstva
človekovih pravic in temeljnih svoboščin, tržno naravnano ekonomijo in trajnostni
razvoj. Glede uvedbe območja proste trgovine (DCFTA) sporazum predvideva bolj
poglobljeno sodelovanje od klasičnih oblik ekonomske integracije, saj ponuja izboljšane
priložnosti na področju trgovine in investicij ter asistenco z namenom približevanja
gruzijskega gospodarstva svetovnim trgom. Med konkretnimi učinki sporazuma se
izpostavlja izboljšanje kvalitete izdelkov, varstvo potrošnikov, izboljšanje okolja za
majhna in srednje velika podjetja, boljša dostopnost zdravstvenih storitev, večja
energetska učinkovitost ter povečana transparentnost in boljše delovanje sodstva ter
javne uprave.
210

Zaenkrat je sicer zaznati interes azerbajdžanske vlade, vendar primanjkuje prave politične
volje za izvedbo reform na področju kmetijstva, več o tem: FAO, The European Union’s
Neighbourhood Programme: Assessment of the Agriculture and Rural Development Sectors in
the Eastern Partnership countries, The Republic of Azerbaijan, Budimpešta 2012, str. 35-40,
dostopno na http://www.fao.org/docrep/field/009/aq671e/aq671e.pdf (26.4.2016).
211
Več o tem: http://enpard.ge/en/georgian-ministry-of-agriculture-and-enpard-georgia-hostthe-delegation-from-armenia-armenian-agriculture-specialists-learn-best-practices-andachievements-in-georgia/ (26.4.2016).
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Sporazum je obsežen, saj ima 432 členov.
213
http://eeas.europa.eu/georgia/pdf/quick_guide_eu_ge_aa_en.pdf (28.5.2016).
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Doseženi cilji sklenitve tega sporazuma214 bodo razvidni postopoma, tudi v okviru
aktivnosti Vzhodnega partnerstva. Ponovni vrh Vzhodnega partnerstva bo potekal čez
dve leti. Naj njem bo, pričakovano, opravljena politična revizija dosedanjega dela in
predstavljena nadaljnja perspektiva za prihodnost. Na naslednjem vrhu bo mogoče
oceniti prve pozitivne in morebitne negativne učinke sklenjenih pridružitvenih
sporazumov ter finančne kazalnike na novo vzpostavljenih območij proste trgovine.
Ločeno od vzhodnega partnerstva bo potrebno v tem času diplomatsko reševati
razmerje z Rusko federacijo.
Namen Vzhodnega partnerstva je v povezovanju med EU in državami pogodbenicami,
ki izrecno in neposredno ne zastopa interesov EU. Ukrajinska kriza je odraz
nerazdelane politike EU do sosednjih regij. V obstoječi obliki se zdi, da je temeljna skrb
EU v okviru Vzhodnega partnerstva ravno njen odnos do močne sosede Rusije. Ključne
točke skupnih interesov niso jasne, zato bi bila sosedska politika učinkovitejša, če bi
bila oblikovana za vsako državo posamezno, upoštevajoč njene specifike in skupne
interese. S tem bi se zmanjšala percepcija nekdanje razdelitve na dva bloka in s tem
oster odziv Rusije.
Podobno menijo tudi nekateri avtorji, ki zastopajo stališče, da bi morala EU delovati
bolj strateško.215 Po eni strani gre sicer za svobodo izbire posameznih držav, s katerimi
državami želijo sodelovati, po drugi strani pa je jasno, da je ta možnost izbire zelo
majhna in pogojena z močnimi zunanjimi pritiski. Priložnosti EU so v iskanju pozitivnih
(predvsem tudi diplomatskih) rešitev, ki tudi ne bodo slabe za Rusijo.
V
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in je močneje zavezana evropskim vrednotam. Na drugi strani Vzhodno

partnerstvo očitno ni dovolj zanimiva integracija za Azerbajdžan, ki mu bogastvo z
naravnimi viri omogoča odločnejšo odklonsko politiko do EU in Rusije. EU v teh državah
postavlja številne pogoje za izvedbo reform, vendar je jasno, da v teh državah ni
politične volje za pravo izvedbo reform. Korupcija je še vedno velik problem, saj zavira
pozitivne spremembe v delovanju državnih institucij. S tem se slabi tudi zaupanje
državljanov v lastne državne institucije, ki imajo v svojih načelnih normah sicer
zapisano zavezanost k vrednotam EU. Hkrati je zaradi korupcije slabo tudi zaupanje
zunanjih investitorjev, ki bi v države pripeljali svež kapital in nova delovna mesta.
214

Tudi kot vzorčnega primera za ostale države Vzhodnega partnerstva, ki pridružitvenega
sporazuma (še) niso sklenile.
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Youngs Richard, Pishchikova Kateryna, Smart geostrategy for the Eastern Partnership,
Carnegie Europe, Bruselj 2013, str. 6, dostopno na:
http://carnegieendowment.org/files/smart_geostrat_eastern_partnership.pdf (26.4.2016).
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Predvsem zaradi konflikta v Abhaziji in Južni Osetiji leta 2008.
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Reševanje preprek je zato mogoče predvsem v obliki skupnega sodelovanja na civilnem
področju preko izobraževanja, osebnih izmenjav študentov in drugih oseb ter dialoga
na političnem področju. Sam podpis pridružitvenih sporazumov ne sme in ne more
postati edini cilj pri sodelovanju s posamezno državo, temveč mora EU vzpostaviti bolj
blage oblike sodelovanja na posameznih področjih s posamezno partnersko državo. Le
tako bodo ukrepi lahko dejansko izpeljani.
Pri državah, ki so podpisale pridružitvene sporazume, morajo ti sporazumi predstavljati
temelj dejansko bolj poglobljenega sodelovanja in ne cilj sodelovanja. Strateško
gledano bi EU morala bolje upoštevati tudi zgodovinske in kulturne predispozicije ter
oblikovati bolj vključevalno politiko do avtokratske politične organiziranosti v teh
državah. Dejstvo je, da je demokracija le ena izmed oblik organiziranja države in
spremembe v to smer (če že) zahtevajo svoj čas. Pristop »ali si z nami ali proti nam« je
dolgoročno gledano slab in lahko terja nepredvidljive in nepopravljive posledice. Tudi
sicer zgolj izpolnjevanje nalog, ki jih zahteva Bruselj, ne more pripeljati do dolgoročne
želje po izključnem sodelovanju z EU, temveč je potrebno z mehkimi inštrumenti
vzbuditi večjo željo po sodelovanju. EU se mora spustiti iz varnega območja nenehnih
pogojev in zahtev ter mora najti »win-win« projekte in rešitve. Sodelovanje mora
promovirati v pozitivni luči in s konkretnimi finančnimi prednostmi. Prav finančne
prednosti so lahko vzvod, da politika v partnerskih državah prepriča nenaklonjene
državljane partnerskih držav v večje sodelovanje z EU. Vendar finančne prednosti ne
morejo pomeniti le projekta EISP oz. ESI, ampak morajo biti usmerjene na poslovno,
kmetijsko, energetsko, izobraževalno, kulturno (ipd.) področje s konkretnimi učinki.
Tudi obiski evropskih uradnikov in politikov morajo s seboj prinesti konkretne učinke ne
le v zavezah teh držav, temveč tudi v novih priložnostih za obe strani (npr. novi
gospodarski projekti, sklenitev novih konkretnih poslov, nove oblike sodelovanja po
sektorjih).
Na normativni ravni bi bilo potrebno situacijo poenostaviti. EU mora zmanjšati
imperativnost na tista najbolj ključna področja, na ostalih področjih pa mora ohraniti le
načelno držo, ki trdno zastopa evropske vrednote. Upoštevati je potrebno tudi, da so
»demokratične« državne institucije v teh državah mlade, oblast pa je de facto
skoncentrirana v rokah peščice.217 Izvedba reform na vseh s strani EU zahtevanih
področjih nujno terja svoj davek, ki je v tem, da se reforme izvedejo le na papirju.
Ravno zato je potrebno slediti postavljenim prioritetam, ki se morajo oblikovati v
sodelovanju s posamezno partnersko državo in redno spremljati dejansko izvedbo

217

V Armeniji je od leta 2008 dejanska oblast v rokah predsednika Serzha Sargsyana, v
Azerbajdžanu od leta 2003 v rokah Ilhama Alijeva in v Gruziji od leta 2013 v rokah Giorgija
Margvelašvilija- Še vedno so očitni znaki oligarhičnega vladanja.
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sprememb v »pravo smer«. Sodelovanje po načelu »več za več« je sicer uspešno,
vendar je zreducirano na večje projekte, zato je na tem mestu še veliko prostora za
pozitivne rešitve.

Posluh do potreb posamezne partnerske države je bistven pri oblikovanju politike. Iz
tega razloga so lahko uspešni projekti v okviru Foruma civilne družbe in Sklada za
civilno družbo v sosedstvu.218 Oba združujeta organizacije civilne družbe, ki lahko
pomagajo oblikovati priporočila in podlage za nadaljnje izboljšave v sodelovanju. Tudi
reforma na področju vladavine prava še vedno poteka od zgoraj navzdol, zato bi bilo
potrebno reforme nadaljevati tudi obratno, od spodaj navzgor in z izobraževanjem
pravosodja izboljšati dosedanje prakse. Tudi v tem primeru gre za tekmo na dolgi rok,
ki bi jo bilo potrebno podpirati tudi z vključevanjem lokalnih medijev. Hkrati bi bilo
nujno, da EU prenovi svojo politiko do Rusije, ki je tudi ključni zunanji akter v politiki
Vzhodnega partnerstva. Politika EU mora postati predvsem vključevalna, saj bo s tem
močno pripomogla k ohranjanju miru in stabilnosti v partnerskih državah.

2.6. Sinergija Črnega morja
Črno morje je največje morje znotraj celine, ki obsega 436.000 km2. Z Atlantskim
oceanom je povezano preko Sredozemskega morja, s katerim je ločeno preko turških
ožin Bospor in Dardanele. Obalo tega morja zasedajo Bolgarija, Gruzija, Romunija,
Turčija, Rusija in Ukrajina. Povezovanje te regije je pomembno zaradi strateške lege in
zaradi bogatih naravnih virov. Črno morje predstavlja hitro razvijajoči se trg z velikim
potencialom razvoja, saj je pomembno stičišče energetskih in prometnih tokov.
Z vstopom Bolgarije in Romunije v EU leta 2007 je nastala potreba po tesnejšem
povezovanju v črnomorski regiji. Sinergija Črnega morja je bila vzpostavljena kot
odgovor na novo širitev EU leta 2008. V to obliko sodelovanja so vključene EU, Rusija,
Turčija, Azerbajdžan, Armenija, Gruzija, Ukrajina in Moldavija.
Geografska lega Črnega morja je podobna legi Baltiškega morja, saj se obe morji
nahajata v »pasu« med »evropskim« zahodom in ruskim vzhodom. Zato sta obe morji
tarča geostrateških interesov že od konca prve svetovne vojne dalje. Črno morje je
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predstavljalo strateško pomembno območje tudi med drugo svetovno vojno219 in po
njej. Nekateri avtorji navajajo,220 da je s padcem berlinskega zidu leta 1989, ko je
komunistično ideologijo opustilo več držav, nastal prostor za t. i. »Novo Evropo«. Ta se
razteza od Pribaltskih držav na severu (Litva, Latvija, Estonija), preko članic Višegrajske
skupine (Češka, Madžarska, Slovaška, Poljska), sredozemskih in balkanskih držav ter
vzhodnoevropskih (Belorusija in Ukrajina) do kavkaških držav (Armenija, Azerbajdžan
in Gruzija) na jugu. Če poenostavimo, lahko rečemo, da »ideološki boj« poteka221 od
Baltika do Črnega morja, zato to območje prestavlja politično in varnostno specifično
območje.222 Novejši predlog ZDA gre zato v smeri razširitve Sinergije Črnega morja na
celotno območje med obema morjema, predvsem kot odgovor na nove krize na
Srednjem vzhodu in v Ukrajini.
Ker je splošna politika EU v zvezi z navedeno regijo že določena treh ločenih oblikah
sodelovanja, kot so predpristopna strategija s Turčijo223, evropska sosedska politika
(ESP) in strateško partnerstvo z Rusijo,224 sodelovanje v okviru Sinergije Črnega morja
ni povsem neodvisno. Kljub pozitivnim spodbudam so razlike med posameznimi
državami še vedno velike, dodaten interes in izziv za »evropeizacijo« pa predstavljajo
tudi številni nerešeni zamrznjeni spori, okoljski problemi in nezadostne kontrole na
mejah, kar spodbuja nezakonite migracije in organizirani kriminal.
Poglavitna področja sodelovanja v okviru Sinergije Črnega morja so:
• demokracija, spoštovanje človekovih pravic in dobro upravljanje;
• upravljanje migracij in izboljšanje varnosti. Za ta namen je bilo v obdobju 2007 do
2013 odobrenih 28 milijonov evrov finančnih sredstev, v obdobju 2014 do 2020 pa
49 milijonov evrov.
• zamrznjeni spori;
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Na tem območju so se bojevale romunske, bolgarske, nemške in italijanske sile (sile osi) na
eni strani in Sovjetska zveza na drugi strani. Na Črnem morju so potekale obsežne bitke, kjer so
nemška letala z bombardiranjem potopila veliko število ruskih vojaških ladij.Posledice so vidne
še danes. Podobno je bilo tudi onesnaženje Baltskega morja s kemičnim orožjem, ki so ga
odvrgle nekatere države, med njimi Sovjetska zveza, Velika Britanija in ZDA. Kot navaja vir, je v
vseh morjih beleženih okoli 7800 potopljenih ladij.
Glej podrobneje:
http://www.seaaustralia.com/documents/The%20Global%20Risk%20of%20Marine%20Pollutio
n%20from%20WWII%20Shipwrecks-final.pdf (27.5.2016).
220
Miran Glavinič, Novi pogledi na Srednju Evropu iz Njemačke, SAD-a, Rusije i Kine, dostopno
na: http://geopolitika.news/analize/novi-pogledi-na-srednju-europu-iz-njemacke-sad-a-rusijekine/ (12.4.2016).
221
In je potekal.
222
Nekje bolj (npr. Ukrajina), drugje manj (od Rusije bolj oddaljene države).
223
Sporočilo Komisije Svetu in Evropskemu Parlamentu, Priporočilo Evropske komisije o
napredku Turčije za pristop, COM(2004) 656 konč., Bruselj, 6.10.2004.
224
Common Strategy of the European Union of 4 June 1999 on Russia, (1999/414/CFSP),
Uradni list L 157, 24/06/1999, str. 1 - 10.
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• energetika; promet; okolje; pomorska politika; ribištvo; trgovina;
• raziskovalne in izobraževalne mreže; znanost in tehnologija; zaposlovanje in
socialne mreže; regionalni razvoj. 225
Gre torej za novejšo politiko vključevanja vseh črnomorskih držav v procese
sodelovanja z EU, predvsem na področjih, ki zadevajo Črno morje, vendar še ni dala
konkretnih rezultatov. V prihodnje je uspeh te sinergije odvisen najprej od zastavljenih
ciljev. Obstoječi cilji so nerazdelani in preveč podobni ciljem Vzhodnega partnerstva,
zato bi bilo potrebno, da Sinergija Črnega morja vključuje resnično le projekte, ki so v
zvezi s problematiko in vplivnim območjem Črnega morja. V tem pogledu bi bili
potrebni konkretni poudarki na področju nadzora migracij, energetike, prometa,
pomorske politike in ribištva ter raziskovalne in izobraževalne dejavnosti. Poudarek
sinergije bi moral predstavljati interes, da se zaščiti biotska raznovrstnost morja ter
naravni viri. Ker ima EU na področju trajnostnega razvoja številne izkušnje, bi lahko
Sinergija zagnala konkretne pilotne projekte (po vzoru projekta ENPARD Vzhodnega
partnerstva).

2.7. Sektorsko sodelovanje v okviru ESP

2.7.1. Sodelovanje na področju transportnih poti – projekt TRACECA

Projekt TRACECA se je začel v maju 1993 s Konferenco v Bruslju, ki so se ga udeležila
ministrstva, pristojna za trgovino in transport iz 8 držav: Azerbajdžan, Armenija,
Gruzija, Uzbekistan, Tadžikistan, Kirgizistan, Turkmenistan in Kazahstan. Na konferenci
je bila podpisana deklaracija, ki je vzpostavila transportni koridor iz Azije preko
Kaspijskega morja, Kavkaza ter preko Črnega morja v Evropo, EU pa je projektu
namenila najprej 15 milijonov evrov, trenutna finančna sredstva pa se gibljejo okoli
180 milijonov evrov. V obdobju od 1996 do 1998 so se projektu pridružile še Ukrajina,
Mongolija in Moldavija. Oblikovale so se delovne skupine za področje trgovine,
železniškega, cestnega in morskega transporta. V letu 1997 je več držav izrazilo željo
po sodelovanju, kar se je leto kasneje na konferenci v Bakuju obravnavalo pod imenom
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Sporočilo Komisije Svetu in Evropskemu parlamentu: Sinergija Črnega morja – nova pobuda
za regionalno sodelovanje, Bruselj, 11.4.2007.
v: http://ec.europa.eu/world/enp/pdf/com07_160_sl.pdf (5.2.2016).
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»obnova zgodovinske svilene poti226«. Podpisan je bil temeljni večstranski sporazum o
mednarodnem transportu za razvoj transportnega koridorja Evropa – Kavkaz – Azija227
in ustanovljena je bila medvladna komisija, ki skrbi za implementacijo sprejetih
odločitev. V letu 2001 je bil ustanovljen tudi stalni sekretariat, v okviru tega projekta se
je zagotavljala tudi dostava humanitarne pomoči Afganistanu.
Gre torej za meddržavno sodelovanje, kjer ima EU vlogo »enakovrednejšega
partnerja«, zato gre za neke vrste sui generis sodelovanje z daljšo tradicijo od ESP, ki
je hkrati tudi eden izmed interesov ESP. Najvišji predstavniki držav se srečujejo na
rednih letnih srečanjih. Projekt je doživel nov razvoj z zadnjo širitvijo EU, ko so se meje
EU premaknile globlje na vzhod. Ustanovljen je bil tudi svetovalni svet za podjetja
(BAC), ki naj bi pospeševal razvoj kreativnega in atraktivnega poslovnega okolja v
regiji. Člani projekta TRACECA so postali tudi Iran, Turčija, Bolgarija in Romunija.
Program TRACECA ima tudi skupine strokovnjakov, ki soustvarjajo konkretne projekte,
kot so varnost cest, napoved gibanja prometa, pravna harmonizacija in investicije.
Omrežje je povezano z vseevropskim prometnim omrežjem (TEN-T).
Med najpomembnejšimi transportnimi investicijami v Armeniji je zagotovo vzpostavitev
oziroma sanacija železniške povezave med Erevanom in Tbilisijem (101 km za
ocenjenih 650 milijonov evrov), Hrazdanom in Iljevanom (60 km za 475 milijonov
evrov) ter Vanadzor in Fioletovo (40 km za 200 milijonov evrov).228 Poleg navedenih
investicij v železniške proge je prioriteta tudi izgradnja ceste, ki bo povezovala sever in
jug države (ocena investicije je 962 milijonov ameriških dolarjev).
Izgradnja dobrega transportnega sistema je za Azerbajdžan izrednega pomena, saj na
njem sloni uspeh celega gospodarstva. Največ tovora se prepelje preko plinovodov in
naftovodov (npr. Baku – Tbilisi – Cejhan, Baku - Novorosisk). Cestne in železniške poti
so solidne, med zadnjimi projekti pa je izgradnja pristanišča Aljat, ki se nahaja 70 km
Južneje od glavnega mesta Baku in je stičišče cestne in železniške mreže.
Gruzija leži na dobri transportni poziciji, zato finančna vlaganja obsegajo investiranje v
izgradnjo in sanacijo avtocest (širitev avtoceste Tbilisi – Rustavi za 50 milijonov
ameriških dolarjev) in železniških prog (Poti – Baku kontejnerski železniški transport za
14 milijonov evrov) ter vzdrževanje letališč in pristanišč ob Črnem morju. Pomembna je
226

Več o tem URL: http://www.traceca-org.org/en/traceca/history-of-traceca/ (10.4.2016).
t. i. Basic Multilateral Agreement on International Transport for Development of the Europethe Caucasus-Asia corridor, dostopno na URL: http://www.traceca-org.org/fileadmin/fmdam/pdfs/til_mla/MLA_English_with_ammendments.pdf (15.12.2015).
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Več o tem: http://www.traceca-org.org/en/investments/investmentprojects/detail/?tx_tracecainvprojectstable_pi3%5Buid%5D=28&cHash=b219b9328e720a81adf
ccb00a94bbf8c (10.4.2016).
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tudi izgradnja logističnega centra v Tbilisiju (41 milijonov evrov).229 Dosežek pri
sodelovanju EU in Gruzije je tudi sklenitev celovitega sporazuma na področju letalstva.
V okviru TRACECA projekta se je leta 2010, 2012 in 2015 odvijal tudi forum investicij,
kjer so se v Bruslju srečevali pomembni deležniki iz zasebnega in javnega sektorja,
seznanjali javnost o teku odprtih projektov in pridobivali investitorje za nove projekte.
Tudi v okviru Vzhodnega partnerstva delujejo regionalna transportna omrežja, ki
temeljijo na delu, opravljenem v okviru TRACECA, zaključke pa sprejema Odbor
vzhodnega partnerstva za promet.
Projekt TRACECA predstavlja pomemben doprinos k razvoju sektorja in celotne regije,
zato ga lahko štejemo za enega izmed ciljev ESP. Glede na to, da je bila obravnavana
regija že v preteklosti del zgodovinsko pomembne svilene poti, je tudi v sodobnem
času perspektivno, da se transportu posveča veliko pozornosti, tudi zato, ker se
velikega pomena transporta zavedajo tudi v teh državah. Predpogoj za financiranje in
izgradnjo infrastrukture je najprej zagotavljanje dobre varnostne politike in reševanje
odprtih konfliktov v regiji, kjer je potrebno še veliko naporov. Vendar pa razvoj
infrastrukture povečuje investicije tudi v druge sektorje gospodarstva in zagotavlja
blaginjo tamkajšnjemu prebivalstvu, zato je nujen in predstavlja win-win rešitev tako
glede sodelovanja kot glede razvoja gospodarstva in držav. EU ima veliko izkušenj in

know-howa na tem področju, zato lahko pomembno prispeva (poleg finančnega
prispevka) k projektu.

2.7.2. Sodelovanje v energetiki

Globalna energetska politika ima več vidikov, od ekonomskega in političnega do
vojaškega in okoljskega. Dejstvo je, da potrebe po energentih, kot sta plin in nafta, še
vedno naraščajo predvsem zaradi povpraševanja svetovnih velesil, kot sta Indija in
Kitajska, po drugi strani pa so zaloge energentov omejene in podvržene slabemu
upravljanju. V pomembnih državah, ki energente proizvajajo, je politična stabilnost
oslabljena in podvržena korupciji in terorizmu. Statistično230 je visok odstotek držav z
zalogo nafte in zemeljskega plina označenih za nevarne ali bolj nevarne.

229
230

http://www.traceca-org.org/en/countries/georgia/investment-projects/ (10.4.2016).
Gl. Fragile states index 2015, dostopno na: http://fsi.fundforpeace.org/ (11.4.2016).
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Dodatno težavo v državah, ki proizvajajo zemeljski plin, prinaša tudi omejen transport
zemeljskega plina, saj ta lahko potuje po plinovodu ali kot utekočinjen plin v posebnih
za to predelanih tankerjih. Plinovod prinaša dodatno varnostno tveganje, saj je
potrebno stalno zagotavljati varnost na celotnem območju, kjer poteka plinovod.231
Sodelovanje v energetiki je zaradi zagotavljanja energetskih virov ter zaradi
zagotavljanja politične stabilnosti v teh državah ena izmed ključnih prioritet evropske
sosedske politike. EU si prizadeva za čim hitrejšo vzpostavitev čim večje preskrbe z
energenti, saj jo je t. i. ukrajinska energetska kriza leta 2006 in kasnejša politična ter
gospodarska kriza od leta 2013 dalje močno prizadela. Ukrajinska kriza ni nov pojav,
temveč je le nadaljevanje politično – teritorialnega drobljenja »vmesnih ozemelj« med
strateškimi bloki.232 Rusija je v letu 2006 nad Ukrajino izvajala neke vrste »energetsko
diplomacijo«, ko je sredi zime začasno zaustavila dotok energentov v Ukrajino, ker ta
ni zmogla plačati svojega dolga do Rusije. Posledično mora Ukrajina plačevati Rusiji za
dobavo plina vnaprej, napovedana pa je tudi ustavitev tranzita plina skozi Ukrajino
novembra 2019, kar vsaj v jugovzhodni Evropi povečuje strah pred motnjami v
preskrbi s plinom. Zato si EU prizadeva za diverzifikacijo virov in poti s preskrbo. Po
drugi strani pa se evropsko gospodarstvo intenzivno usmerja v politiko uvajanja
obnovljivih virov energije. Ti žal ne morejo popolnoma nadomestiti nafte in plina, saj je
plin pomemben tudi kot glavna surovina pri pridelovanju plastike.
Evropska komisija je v Sporočilu Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu
ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij z leta 2008233 opredelila naslednje
ključne aktivnosti, ki so potrebne za uspešnejšo preskrbo EU z energenti:


okrepiti prizadevanja za oblikovanje učinkovite zunanje energetske politike;



govoriti z enim glasom;



opredeliti infrastrukturo, ki je bistvenega pomena za njeno varnost preskrbe z
energijo, in nato zagotoviti njeno gradnjo ter



z usklajenim delovanjem poglobiti partnerstva s ključnimi dobavitelji energije,
tranzitnimi državami in odjemalci;



izkoriščati polni potencial svojih oceanov in morij za pridobivanje energije – v ta
namen je Evropska komisija izdelala Načrt baltskih povezav;
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Today's Energy Crisis: Illusory Or Prophetic?, govor Roberta Ebla z dne 18.11.2000 v Berlinu,
URL: http://www.nato-pa.int/archivedpub/speeches/ebel001118.asp (10.2.2016).
232
Zupančič Jernej, Ukrajinska kriza, v: Geografski obzornik, letnik 61, številka 1/2, leto 2014,
str. 40 - 42.
233
Sporočilo Komisije Evropskemu Parlamentu, Svetu, Evropskemu Ekonomsko-socialnemu
odboru in Odboru regij, Drugi strateški pregled energetske politike, Akcijski načrt EU za varnost
preskrbe in solidarnost pri preskrbi z energijo, {sec(2008) 2870} {sec(2008) 2871} {sec(2008)
2872} /* com/2008/0781 konč. */, Komisija Evropskih skupnosti, Bruselj, 13.11.2008,
COM(2008) 781 konč.
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hitro razviti svoj prevozni sistem in doseči napredek pri medsebojnem
povezovanju evropskega energetskega trga.

Po oceni Evropske komisije je naftni trg likviden mednarodni trg, oskrba s plinom pa je
odvisna zlasti od fiksne plinovodne infrastrukture. V letu 2008 je uvoz predstavljal 61
% bruto domače porabe plina v EU, od tega 42 % tega uvoza prihaja iz Rusije, 24 % iz
Norveške, 18 % iz Alžirije in 16 % iz drugih držav, slednji pretežno v obliki
utekočinjenega zemeljskega plina. Ob nadaljnjem upadanju domače proizvodnje v EU
naj bi se po oceni Evropske komisije do leta 2020 delež uvoza plina povečal z današnjih
61 % na 73 %.
Evropska komisija je med prednostne naloge v letu 2008 predlagala vzpostavitev
Južnega

plinskega

koridorja,

ki

bi

zajemal

povezavo

z

Azerbajdžanom,

Turkmenistanom, Irakom in Turčijo. Pomembnejši projekt EU za izgradnjo plinovoda iz
obale Kaspijskega morja v Evropo, imenovan Nabucco, se ni uresničil, saj se konzorcij
Shah Deniz II (ki ga sestavljajo British Petroleum, Lukoil, Total, Statoil, Turkiye
Petrolleri in Neftiran Intertrade), ki ima koncesijo za zaloge plina v Azerbajdžanu, ni
odločil za Nabucco. Tudi sicer azerbajdžanski plin ne bi zadostoval za potrebe po plinu
v okviru projekta Nabucco. Konkurenčni projekt ruskega Gazproma z izgradnjo Južnega
toka v Evropo tudi ni bil uresničen, zato je Rusija v tem času našla nadomestne
uporabnike za Južni tok234 in naj bi energente v Črnem morju preusmerila v Turčijo.
Sedaj je v načrtu plinovod iz Kaspijskega bazena proti jugu Italije, načrtuje pa se tudi
krak proti severu Balkana, vendar končne odločitve še niso sprejete, saj se z
navedenimi odločitvami ukvarjajo predvsem energetske korporacije in ne države same,
kar ocenjujem, da je eden izmed ključnih problemov v energetiki. Usoda energetskih
projektov je tako precej negotova in odvisna od ravnanja naftnih korporacij ter Rusije
in Turčije. Prav slednja se te pozicije vedno bolj zaveda.
V prvi polovici leta 2016 so stekla nadaljnja pogajanja za nove poti dobave plina, pri
katerih ima vse večji vlogo Bolgarija, ki je sprva nasprotovala projektu Južni tok.
Bolgarija z različnimi aktivnostmi izkazuje interes, da postane plinsko skladišče za
oskrbo Evrope ter skladiščenje plina iz Azerbajdžana in Rusije, ki bi ga nato dobavljala
evropskim državam.235

234

Resnost načrta je izkazana, saj je bila ustanovljena družba Južni tok Slovenija d.o.o. Ker je
bil projekt zaenkrat opuščen, družba trenutno ne izvaja nobenih aktivnosti pri projektu Južni
tok, pri čemer pa možnosti za oživitev projekta obstajajo.
Več URL: http://siol.net/novice/gospodarstvo/si-slovenija-z-morebitno-ozivitvijo-plinovoda-juznitok-se-lahko-obeta-milijardo-evrov-investicij-403652 (15.5.2016).
235
URL: http://siol.net/novice/gospodarstvo/si-slovenija-z-morebitno-ozivitvijo-plinovoda-juznitok-se-lahko-obeta-milijardo-evrov-investicij-403652 (15.5.2016).
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Nedvomno
edvomno mora EU z Rusijo graditi konstruktiven odnos. Gospodarske sankcije, ki jih
je Svet EU uvedel proti Rusiji in kasneje podaljšal konec do 31. julija 2016, so vezane
na ruski finančni, energetski in obrambni sektor in očitno zelo škodijo trgovinski
menjavi
njavi med EU in Rusijo, zato bi bil potreben pritisk evropskih držav na Bruselj. Tudi
v tem je priložnost za Slovenijo.

Plinovodi in naftovodi na Južnem
Juž
Kavkazu (načrtovani in obstoječi).236

236

Wikipedia, URL:
https://www.google.si/search?q=south+caucasus+pipelines&tbm=isch&imgil=NVmp2K9_Ln8cg
M%253A%253BAxLLDvmJE9IjRM%253Bhttps%25253A%25252F%25252Fen.wikipedia.org%25
252Fwiki%25252FSouth_Caucasus_Pipeline&source=iu&pf=m&fir=NVmp2K9_Ln8cgM%253A%
%25252FSouth_Caucasus_Pipeline&source=iu&pf=m&fir=NVmp2K9_Ln8cgM%253A%
252CAxLLDvmJE9IjRM%252C_&usg=__bRWNC29_VQj3yT2DNSE9kB2J9q8%3D&biw=1920&bih
=971&ved=0ahUKEwiCzavI85LMAhUFVSwKHSf
=971&ved=0ahUKEwiCzavI85LMAhUFVSwKHSfDsYQyjcIMQ&ei=qg0SV4LQLoWqsQGn_LuwDA#imgrc=NVmp2K9_Ln8cgM%3A (15.2.2016).
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2.7.3. Vizumska politika in vračanje oseb

V vseh treh državah Južnega Kavkaza so v veljavi dogovori o poenostavitvi vizumskih
postopkov. 1.3.2011 je začel veljati sporazum o poenostavitvi vizumskih postopkov
med EU in Gruzijo237, 1.1.2014 sporazum z Armenijo238 in 1.9.2014 sporazum z
Azerbajdžanom239. Namen vseh sporazumov je na podlagi vzajemnosti poenostaviti
izdajanje vizumov za načrtovano bivanje za največ 90 dni v obdobju 180 dni. Za
upravljanje

sporazumov

skrbijo

skupni

odbori

strokovnjakov,

sestavljeni

iz

predstavnikov EU in države pogodbenice. Sporazumi navajajo potrebno dokumentacijo,
ki jo mora prošnji priložiti prosilec vizuma in vsebujejo določbo, da o prošnji za izdajo
vizuma odločajo diplomatska in konzularna predstavništva držav članic v 10 koledarskih
dneh od prejema vloge.
Vizumski postopki so povezani s postopki o vračanju oseb. Dne 19.4.2013 je bil z
Armenijo podpisan sporazum o ponovnem sprejemu oseb, ki prebivajo brez
dovoljenja.240 Armenija na prošnjo države članice in brez nadaljnjih formalnosti
ponovno sprejme vse osebe, ki ne izpolnjujejo (več) veljavnih pogojev za vstop,
prisotnost ali prebivanje na ozemlju države članice prosilke, pod pogojem, da je
dokazano ali se lahko utemeljeno domneva, da so te osebe državljani Armenije. Poleg
svojih državljanov na podlagi tega sporazuma ponovno sprejme vse državljane tretjih
držav ali osebe brez državljanstva, ki ne izpolnjujejo (več) veljavnih pogojev za vstop,
prisotnost ali prebivanje na ozemlju države članice prosilke, pod pogojem, da je
dokazano ali se lahko utemeljeno domneva, da imajo take osebe v trenutku vložitve
prošnje za ponovni sprejem veljavni vizum ali veljavno dovoljenje za prebivanje, ki ga
je izdala Armenija, ali so take osebe nezakonito in neposredno vstopile na ozemlje
držav članic po tem, ko so se zadrževale na ozemlju Armenije ali potovale čez njeno
ozemlje (razen letalski tranzit). Sporazum predvideva primere, ko Armenija sprejme
svoje državljane in tretje osebe, ter primere, ko je k sprejemu oseb zavezana EU.
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Sporazum o ponovnem sprejemu oseb, ki prebivajo brez dovoljenja, je bil sklenjen tudi
z Azerbajdžanom.241 Enako kot armenski sporazum tudi ta predvideva primere, ko
Azerbajdžan sprejme svoje državljane in tretje osebe, ter primere, ko je k sprejemu
oseb zavezana EU. Enako kot Armenija tudi Azerbajdžan na prošnjo države članice in
brez nadaljnjih formalnosti sprejme osebe, za katere je dokazano, da so državljani
Azerbajdžana, njihove neporočene mladoletne otroke in zakonce, če nimajo
samostojne pravice prebivanja v državi članici EU ter osebe, ki so nezakonito navzoče
ali prebivajo v državi članici prosilki in ki so se odpovedale državljanstvu Azerbajdžana.
Poleg tega Azerbajdžan sprejme vse državljane tretjih držav ali osebe brez
državljanstva, ki v trenutku vložitve prošnje za ponovni sprejem veljavni vizum ali
veljavno dovoljenje za prebivanje, ki ga je izdal Azerbajdžan ali osebe, ki so nezakonito
vstopile na ozemlje držav članic neposredno zatem, ko so se zadrževale na ozemlju
Azerbajdžana ali potovale čez njegovo ozemlje. Podobne zaveze je prevzela tudi
Gruzija, ki je sporazum z EU sklenila 22.11.2010242.
Nadaljnja liberalizacija vizumskih postopkov je nadgradnja sprejetih sporazumov.
Dialog med EU in Gruzijo glede nadaljnje liberalizacije vizumskih postopkov se je začel
junija 2012. Februarja 2013 je Evropska komisija Gruziji predložila akcijski načrt za
liberalizacijo vizumskega režima, v katerem je določila kriterije, ki jih mora Gruzija
izpolniti, preden lahko njeni državljani kot imetniki biometričnih potnih listov za
namene kratkoročnega bivanja vstopijo v schengensko območje brez vizuma. V letih
2013 do 2015 so sledila poročila o napredku uresničevanja zastavljenih standardov. V
poročilu Evropske komisije iz maja 2015243 so podane ocene, da je izpolnjeno merilo o
varnosti, integrirano upravljanje meja, merila za ureditev področja organiziranega
kriminala, svoboda gibanja, postopki za izdajo potnih listin in podobno. Merila za
upravljanje migracij in azilne politike, trgovina z ljudmi, boj proti korupciji, pranju
denarja in financiranju terorizma in področje drog pa so po mnenju Evropske komisije
izpolnjeni delno, zato je Evropska komisija podala tudi splošna priporočila za nadaljnje
izboljšave. EU je tako priznala Gruziji napredek pri izboljševanju navedenih področij, ki
širše zajemajo tematiko vizumskih postopkov, hkrati pa je napovedala, da bo
spremljala vse reforme in implementacijo sprejetih zavez.
Od 23. junija 2015 deluje vizumski informacijski sistem (v nadaljevanju VIS), ki podpira
izmenjavo podatkov o izdanih vizah za kratkoročno bivanje. VIS je centralna
podatkovna baza, na podlagi katere potekajo izmenjave podatkov o izdanih vizumih za
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kratkotrajno bivanje do 90 dni med državami v območju Schengena. Podatkovna baza
VIS zajema podatke o 10 prstnih odtisih posameznika, ki se hranijo 5 let. Za države
Južnega Kavkaza je bila predvidena tudi vključitev v sistem VIS, vendar je v poročilu iz
maja 2015 Evropska komisija navedla, da se je uvajanje Armenije, Azerbajdžana,
Belorusije, Gruzije, Moldavije, Ukrajine in Rusije v sistem VIS začasno ustavilo, saj je bil
predpogoj za njegovo uvedbo dokončanje povečanja zmogljivosti biometričnega
sistema, ki podpira operacije na podlagi prstnih odtisov. Ker naj bi več držav članic
izrazilo politične, gospodarske in tehnične pomisleke v zvezi z načrtom uvedbe v
preostalih regijah, je bil za te regije sprejet nov časovni načrt.244
Evropska komisija je v četrtem poročilu o napredku Gruzije pri liberalizaciji vizumov iz
decembra 2015245 analizirala uvedene spremembe na področju varnosti in notranjih
zadev Gruzije ter jih označila za ustrezne. S tem je Gruzija izpolnila drugi sklop reform
v smeri liberalizacije vizumov, zato je bila v začetku leta 2016 v pripravi sprememba
Uredbe Sveta (ES) št. 539/2001 z dne 15. marca 2001 o seznamu tretjih držav, katerih
državljani morajo pri prehodu zunanjih meja imeti vizume, in držav, katerih državljani
so oproščeni te zahteve. Po potrditvi predloga v Evropskem parlamentu in Svetu za
Gruzijce ne bi bili več potrebni vizumi pri vstopu na območje Schengena. Vendar pa je
v zadnjem trenutku Nemčija izvedbo sprememb blokirala. Razloge za nasprotovanje je
mogoče najti v masovnih imigracijah, ki so Evropo pretresale v drugi polovici 2015 in v
začetku leta 2016, in dejstvu, da se je večina migrantov zatekla v Nemčijo. Glede na
politično retoriko246 je blokado Nemčije mogoče razumeti kot upočasnitev procesa
liberalizacije in ne odstop od procesa.
Liberalizacija vizumov za Gruzijce je sicer povezana z istočasno liberalizacijo vizumov za
Ukrajince. Sledilo naj bi jima še Kosovo. Časovno sosledje tega procesa vzbuja
pomislek, da gre tudi v tem primeru za merjenje moči med EU in Rusijo in ne toliko za
pravočasnost in ustreznost izvedenih reform Gruzije. Navedeno potrjuje primerjava
poročil Evropske komisije iz maja 2015 in iz decembra 2015, kjer naj bi Gruzija v pičlih
7 mesecih napredovala pri strukturnih reformah na področju azilne politike, trgovanja z
ljudmi, boja proti korupciji, pranja denarja, financiranja terorizma, varstva manjšin,
trgovine z drogami, itn. Problematika preverjanja uspešnosti reformiranja je v teh
obravnavanih primerih zreducirana predvsem na spremljanje sprememb zakonodaje in
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ustanavljanja državnih organov oz. oddelkov (npr. ustanovitev inšpekcijskega oddelka
za obravnavanje delovnih pogojev),247 ne pa na dejansko izvajanje sprejetih
sprememb, za kar pa je potrebno daljše časovno obdobje opazovanja in izvajanja.
Glavni očitek zato ostaja: vizumska liberalizacija za omenjene države je povezana z
njihovimi odnosi z Rusijo in rusko vpletenostjo v konflikt z Ukrajino. Liberalizacija
vizumov za te države najbrž prinaša zaostrovanje odnosov z Rusijo, saj je EU pri
uvedbi sankcij zaradi ukrajinske krize v marcu 2014 zamrznila pogajanja o vizumski
liberalizaciji z Rusijo.248
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Tretje poglavje: Vloga velikih in sosednjih držav

3.1. Vloga Rusije

Vpliv Rusije je posledica skoraj dvestoletne skupne zgodovine. Po letu 1800 je bilo
ozemlje priključeno carski Rusiji, kjer se je prostor preimenoval v Transkavkazijo.
Rusija je oblikovala svoje institucije, valuto, železniške povezave in uvedla ruski jezik
kot uradni jezik regije. Mesta Tiflis (sedanji Tbilisi), Baku in črnomorsko pristanišče
Batum so postali centri mešanja etničnih skupnosti. V Tbilisiju do večjih napetosti ni
prihajalo, saj je vsaka etnična skupnost zavzemala določeno področje v družbi,
medtem ko so se v Bakuju že v 19. stoletju odkrila črpališča nafte, kar je skoraj čez
noč povzročilo masovne selitve v mesto in s tem napetosti med prebivalstvom.
Pristanišče Batum (danes Batumi) je postalo rusko okno v svet, kamor se je
transportirala ruska nafta iz Bakuja.249 Rusi so v Transkavkaziji pretežno favorizirali
Armence, zato se je v začetku 20. stoletja začel vzpon azerbajdžanske narodne
identitete, ki je bil mešanica proturške in promuslimanske usmeritve, s svojevrstno
idejo po »turkizmu, islamizmu in modernizmu«. Vzpon nacionalističnih gibanj v
Azerbajdžanu in tudi Armeniji je s seboj prinesel tudi napetosti, ki so bile zaradi ruske
nadvlade do takrat obvladovane oziroma se niti niso pojavljale v večjem obsegu. Leta
1905 je v Južnem Kavkazu izbruhnila armensko-tatarska250 vojna, kjer je bilo ubitih
okoli 10.000 ljudi. Po prvi svetovni vojni se je končal režim carske Rusije in v letu 1918
se je za kratek čas pojavil separatizem vseh treh narodov. Vse tri neodvisne države
Gruzija, Armenija in Azerbajdžan so bile parlamentarne republike, od tega je bila
Demokratična republika Azerbajdžan prva parlamentarna demokracija v muslimanskem
svetu. Vendar pa neodvisnost ni trajala dolgo, saj je boljševiška Rusija v 20. letih 20.
stoletja zopet prevzela prevlado v Južnem Kavkazu, deloma zato, ker nove države niso
imele usposobljenega kadra za vodenje politike in administracije, deloma zaradi
zunanjih vplivov Rusije, deloma pa zaradi nerešenih konfliktov v Gorskem Karabahu,
Zanguzurju, Nahičevanu, Abhaziji, Adžariji in Južni Osetiji. Ker je obstajal tradicionalni
ruski interes po Transkavkaziji, je bilo le vprašanje časa, kdaj bo boljševiška Rusija
prevzela oblast nad »surovinami, naftnimi črpališči, zalogami hrane ter povezavami

med Evropo in Azijo ter Rusijo in Turčijo in nad ekonomsko in strateško pomembnimi
prometnimi povezavami.«251
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Z razpadom Sovjetske zveze je Moskva izgubila velik del vpliva na območju
novonastalih republik, tudi na Južnem Kavkazu.252 Novoustanovljene države so leta
1991 svojo neodvisnost temeljile na nezakonitem boljševiškem priključevanju ozemlja.
Tudi ruska »naravna« zaveznica Armenija se je osamosvojila, zato si Rusija močno
prizadeva za ohranitev svoje prisotnosti v regiji. Postopen umik Rusije se kaže tudi v
uporabi ruskega jezika v šolah, kjer je uporabo ruščine nadomestila uporaba
nacionalnih jezikov, vse več pa se uporablja tudi angleščina. Ker Rusija ni zadostno
podpirala ohranjanja ruskega jezika v teh državah, je razumljivo, da so bile posledice v
postopnem opuščanju ruščine neizbežne.
Dediščina Sovjetske zveze je v regiji še vedno precejšnja. Predvsem tiste dobrine, ki jih
prebivalstvo šteje za samoumevne, se del dediščine, ki so jo vpeljali Sovjeti: način
življenja v mestih, arhitektura, masovno opismenjevanje, sekularizem, avtokratska
oblika delovanja politike, nostalgija po obdobju v 60-ih in 70-ih letih, ki je izražena v
kulturi, ipd. Današnja Rusija se je zavedala in se še danes zaveda, da bi v primeru
njenega umika iz regije večji vpliv pridobile Turčija, ZDA in EU. Zato je vsaka šibkost
pozicije razlog za njeno skrb.
Azerbajdžan je bil po razpadu SZ prva nekdanja republika, ki je bila osvobojena ruske
vojaške prisotnosti, medtem ko je Armenija prisotnost ruske vojske ohranila.253 Rusko
»zavezništvo« z Armenijo v Gorskem Karabahu ter podpora Abhazije in Južne Osetije v
konfliktu z Gruzijo je postavila na kolena prozahodno usmerjeno politiko Gruzije in
Azerbajdžana.254 Med vojno v Južni Osetiji v letu 2008 je ruska intervencija po mnenju
nekaterih pomenila predvsem odziv ruske odločenosti, da kaznuje Gruzijo, ker ni sledila
ruski zunanji politiki.255 Vojna v Južni Osetiji naj bi bila zato predvidljiva že več let kot
posledica ruskega izkazovanja moči. Rusija naj bi Gruziji »zamerila« tudi njeno
odločitev, da zavrne pomoč ruski vojski, ki je želela na njenem ozemlju nastaviti svoje
vojake v času drugega konflikta v Čečeniji. Hkrati ji je »zamerila« njeno prozahodno
usmerjenost.
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Odnos uradne Moskve do držav Južnega Kavkaza se je s prihodom Putina precej
spremenil, čeprav je v temeljih ostal enak. Pristop naj bi se uradno odmaknil od taktik
ustrahovanja in se približal duhu razumevanja in sodelovanja z namenom skupne
koristi.256 Medtem ko je približno 2 milijona Armencev, Azerbajdžancev in Gruzijcev
delovnih migrantov v Rusiji, Rusija tega človeškega kapitala zaenkrat še ni uspela
uporabiti za vzpostavitev bolj prijateljske drže z državami.
Temeljni ruski strah je ameriški vpliv v državah Južnega Kavkaza in v njihovem
približevanju zvezi NATO. Obamova politika ponovne vzpostavitve izboljšanih odnosov z
Rusijo je pomenila sporočilo, da Rusija ni več ameriški nasprotnik, temveč so ZDA
usmerjene predvsem v kitajske aktivnosti v mednarodnem prostoru. V tem kontekstu
je mogoče šteti ZDA kot oslabljen člen in je Putinova doktrina s priključitvijo krimskega
ozemlja k Rusiji poslala jasno sporočilo svetovnim velesilam, da želi Rusija obnoviti
svojo nekdanjo moč. To bi lahko bilo tudi »grozilno« sporočilo državam Južnega
Kavkaza.
Rusija je februarja 2014 v Armeniji izvedla obširno vojaško urjenje257. Vaje je izvajala
tudi v marcu 2014 z ladjevjem v Kaspijskem morju258. V ruskem parlamentu (Dumi) so
bili izraženi celo predlogi,259 naj Rusija »priključi« svojemu ozemlju tudi Kazahstan,
Uzbekistan, Tadžikistan, Turkmenistan in Kirgizistan v »rusko centralnoazijsko
federalno regijo« ter »okupira« Gruzijo.260 Očitno lahko Putinova doktrina pomeni
»nekakšno nevarnost«261 za države nekdanje skupne Sovjetske zveze, predvsem za
Azerbajdžan, Gruzijo, Ukrajino, Kazahstan in Belorusijo. Ukrajina je z rusko priključitvijo
Krimskega polotoka že občutila Putinovo novo politiko, prav tako Gruzija z vojno leta
2008.
Z ruske perspektive gledano, Rusija Zahoda ne šteje več kot zanesljivega partnerja, saj
naj bi Zahod spodbujal politiko, ki je podobna ameriški politiki iz obdobja hladne
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vojne.262 Kremljevi interesi zasledujejo cilje vzpostavitve nadzora nad republikami
nekdanje Sovjetske zveze in na teh območjih ne dopuščajo, da bi se nekdanje
republike priključile zvezi NATO ali EU niti da bi zahodni vojski omogočili vzpostavitev
vojaških baz na teh območjih. Za to je Rusija po novem pripravljena tvegati veliko, saj
ocenjuje, da ima dovolj moči, da začne tudi aktivno ustvarjati svetovno politiko.
Sprememba v razmerjih svetovnih velesil kaže, da bodo pravice držav do teritorialne
integritete in suverenosti veljale le za močnejše države, za manjše in manj močne pa
ne, kar je zaskrbljujoče. S tega vidika so konflikti v Gorskem Karabahu, Južni Osetiji in
Abhaziji rešljivi, v koliko bo rešitev »v interesu« Rusije. Vendar zaenkrat vse kaže, da
tega interesa ni, saj se incidenti na obravnavanih območjih dogajajo dnevno. Gruzija je
šibko podporo Zahoda občutila že v vojni 2008, zato je negotovo, kakšne posledice bi
lahko prinesel Gruziji morebiten ruski pritisk oziroma kakršnakoli sovražnost kot
posledica poglobitve sodelovanja Gruzije s sklenitvijo pridružitvenega sporazuma z EU.
V kolikor bi Gruzija pridobila tudi članstvo v zvezi NATO, bi bil njen status lahko
podoben statusu Litve, Latvije in Estonije, ki so tudi nekdanje republike Sovjetske
zveze. Vendar zaenkrat takšne stopnje integracije Gruzije z EU in NATO še ni na vidiku.
Na drugi strani sta Armenija in Azerbajdžan bolj zadržana do Zahoda, saj je njuna
povezanost oziroma navezanost na Rusijo še vedno precejšnja. Pričakovati je, da je
predvsem pridobitev Azerbajdžana v interesu Rusije, saj bi s tem Rusija pridobila
popoln nadzor nad Kaspijskim bazenom. To bi ogrozilo milijardne ameriške naftne
investicije v tej regiji in ustavilo vzpostavitev Južnega koridorja, zaradi česar bi se
zopet povečala odvisnost EU od ruskega plina. Medtem si EU prizadeva za izgradnjo
plinovoda Južni koridor, ki naj bi iz Bakuja mimo Rusije pripeljal plin v EU. Investicija
naj bi bila zaključena leta 2017, njena nadgradnja pa naj bi bil plinovod iz
Turkmenistana (Transanatolski plinovod – TANAP in trans-jadranski plinovod –TAP), za
katerega so dogovori stekli v letu 2014.
Armenska povezanost z Rusijo ostaja velik problem za zahodne države, saj lahko ogrozi
varnost in ozemeljsko celovitost Gruzije in Azebrajdžana s tem pa tudi zahodne
investicije v energetiko na tem območju. Zato je vloga sosednje Turčije lahko
pomembna za vzdrževanje ravnotežja sil na tem ozemlju. Politični dogovori zato
potekajo v smeri vzpostavitve vojaškega sodelovanja med Turčijo, Azerbajdžanom in
Gruzijo s podporo ZDA.263
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Odnos med Rusijo, EU in ZDA se je zaradi Ukrajine v zadnjem času poslabšal.
Bilateralni dogovori med EU in Rusijo temeljijo264 na Sporazumu o partnerstvu in
sodelovanju z leta 1994. V letu 2008 so se na skupnem vrhu EU - Rusija začeli
dogovori o novem dokumentu, ki bi nadomestil Sporazum iz leta 1994 in bi obsegal več
področij skupnega delovanja. Na vrhu v Rostovu leta 2010 je bilo med EU in Rusijo
vzpostavljeno t.i. Partnerstvo za modernizacijo, ki obsega področja tehnologije,
pravosodja, gospodarstva in vladavine prava, vendar pa je EU zaradi ruske priključitve
Krima zoper Rusijo od marca 2014 dalje uvedla diplomatske in ekonomske sankcije,
tako da je zamrznila pogajanja za bolj poglobljen sporazum med EU in Rusijo ter
liberalizacijo vizumske politike. Ciljni ukrepi so zajemali predvsem dostop do kapitalskih
trgov, občutljive tehnologije in obrambo. Tudi Evropska investicijska banka in Evropska
banka za obnovo in razvoj sta ustavili sklepanje novih dogovorov o financiranju.
Trgovinska in investicijska blokada velja posebej tudi za Krim oz. Sevastopol, hkrati pa
je nekaterim posameznikom in družbam, ki so sodelovali pri ruski operaciji priključitve
Krima, zamrznjeno premoženje. Logično so sledili tudi povračilni ukrepi Rusije. EU je
decembra 2015 podaljšala ekonomske sankcije še za nadaljnjih 6 mesecev. Jasno je,
da vsaka stran tolmači mednarodno pravo po svoje, oziroma odvisno od svojih
interesov, zato rešitev na dolgi rok ni mogoča brez politične volje, ki bi ustavila netenje
nadaljnje »hladne vojne«. Z gospodarskimi sankcijami je EU izgubila velik del trga, zato
je potrebno takšne sankcije po mojem mnenju čimprej umakniti in z Rusijo zgladiti
odnose.

3.2. Vloga ZDA

Interesi ZDA po nadzoru te regije so se začeli kmalu po razpadu Sovjetske zveze. Sprva
njihova politika ni zajemala interesa glede Južnega Kavkaza, saj so ZDA želele voditi
bolj odprto politiko do (novonastale) Ruske federacije,265 po drugi strani so se na svojih
tleh soočale z močnimi pritiski armenske diaspore v ZDA, ki je pritiskala na odločitve
kongresa, da je izključil Azerbajdžan iz dokumenta z naslovom Freedom Support Act z
leta 1992. Obenem so se ZDA zavedale pomembnosti azerbajdžanske energetike. Iz
tega razloga tudi niso jasno zavzele stališča glede konflikta v Gorskem Karabahu v 90264

http://eeas.europa.eu/russia/about/index_en.htm (26.1.2016).
V tem obdobju je ZDA vodil predsednik Bill Clinton, Rusijo pa Boris Jelcin, ki sta v primerjavi
s predhodniki izboljšala odnose med državama. Več: https://history.state.gov/milestones/19932000/clinton-yeltsin (10.5.2016).
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ih letih prejšnjega stoletja. Prvi ameriški visoki obisk je sledil v letu 1992, ko je
novonastale države obiskal ameriški državni sekretar James A. Baker, ki je z obiskom
dokazal, da je regija strateško pomembna za ZDA, kljub temu, da je od nje oddaljena
več tisoč kilometrov. Kmalu po obisku so ZDA kljub nasprotovanju armenske diaspore v
marcu 1992 odprle ameriško ambasado v Bakuju, aktivna diplomacija pa se je začela
tudi v preostalih dveh državah Južnega Kavkaza.266
ZDA so od leta 1993 naprej spremenile svojo politiko do držav Južnega Kavkaza in
zavzele odločnejšo pozicijo z željo po ameriški nadvladi tudi na tem delu sveta.
Ameriški princip je zavzemal stališče, da je potrebno v teh državah izpeljati politične in
ekonomske reforme, da se morajo države včlaniti v evropsko – atlantske institucije ter
da morajo ZDA sodelovati pri reševanju odprtih konfliktov, vključno s sodelovanjem v
vojaških zadevah in pri zagotavljanju varnosti v energetiki. Prevladoval je tudi močan
interes, da ZDA zaščitijo ameriške gospodarske družbe v regiji, predvsem na področju
energetike. S sklenitvijo »pogodbe stoletja« leta 1994 je nekdanji azerbajdžanski
predsednik Hejdar Alijev267 usmeril Azerbajdžan proti zahodu in v državo pripeljal
ameriške in britanske energetske družbe. S to pogodbo se je pozicija moči na Južnem
Kavkazu spremenila v korist Zahod (ZDA, EU, Izrael in Turčija), ki je s tem hkrati dobil
možnost dostopa do Kaspijskega bazena in do črpališč globlje v notranjosti Centralne
Azije, ki so bila v preteklosti izključna domena Rusije in Irana.
ZDA igrajo aktivno vlogo pri postopnem prevzemu nadzora nad obravnavano regijo tudi
(in predvsem) v okviru zveze NATO. Po hladni vojni je bila zveza NATO soočena z novo
geostrateško ureditvijo, v kateri je morala ponovno »najti oz. definirati, do je njen
sovražnik«. ZDA je v zvezi z obravnavano regijo predlagala, da se na ozemlju
vzhodnoevropskih držav postavijo antibalistični sistemi, ki naj bi »varovali Evropo pred
državami kot sta Iran in Severna Koreja«. Navedeni ukrepi so sicer glede na nevarno
soseščino Evrope (poleg teh tudi Afganistan, Irak, Sirija, Libija, Izrael in Palestina)
logični, vendar pa se je postopoma bipolarni svet (ZDA – Rusija) spremenil v
multipolarnega z novimi grožnjami in novimi izzivi (BRICS,268 Islamska država, ipd),
glede katerih se zdi, da Zahod nima pravega odgovora. Namesto soočanja z novimi
izzivi se zahodne države (predvsem ZDA) še vedno predvsem ukvarjajo z Rusijo kot
eno izmed »najpomembnejših groženj« zahodnim vrednotam in interesom. Zato si na
Južnem Kavkazu močno prizadevajo za starteški vpliv preko zveze NATO.269

266

Khalifa-Zadeh Mahir, The South Caucasus: Obama’s failed Russia “Reset” and the Putin
Doctrine in Practice, 2014, dostopno na: http://www.rubincenter.org/2014/09/the-southcaucasus-obamas-failed-russia-reset-and-the-putin-doctrine-in-practice/ (8.12.2015).
267
Oče sedanjega predsednika Ilhama Alijeva.
268
Države skupine BRICS so Kitajska, Rusija, Indija, Brazilija, Južna Afrika. Šlo naj bi za večje,
regionalno močne, države s (trenutno) visoko gospodarsko rastjo.
269
Postavitev vojaške baze ipd., gl. naprej.

84

Politika Zahoda še danes temelji na interesu po nadvladi na območju Evrazije kot
alternativi Bližnjemu vzhodu za potrebe dobave energije.270 S tem namenom so ZDA
ponudile močno podporo Azerbajdžanu, ki ima kontrolo nad naravnimi viri v Kaspijskem
bazenu, pa tudi Gruziji, ki predstavlja neposreden izhod na Zahod, s tem pa direktno
pot za transport naravnih virov zahodnim državam oziroma mednarodnim trgom, tako
da zaobide Rusijo. Posledično sta se začeli povezovati Rusija in Iran z namenom
preprečiti ameriško kontrolo nad Kaspijskim morjem. ZDA temu seveda nasprotujejo in
na Iran vplivajo z gospodarsko osamitvijo, hkrati pa z mednarodno pomočjo pritiskajo
nanj glede njegovega nuklearnega programa.271 Po sklenitvi dogovora z Iranom v juliju
2015 je bila namreč v okviru Organizacije združenih narodov sprejeta resolucija št.
2231, katere namen je postopno zmanjševanje iranskih jedrskih aktivnosti (bogatenje
urana).
Omeniti je še potrebno, da Južni Kavkaz sicer predstavlja most med Rusijo in Iranom,
ki je že zgodovinsko ameriška »vroča točka«. Poleg iranskega jedrskega programa, ki
se je pojavil kot »trn v peti« šele v zadnjem obdobju, je Iran geostrateško zanimiv že
od hladne vojne dalje zaradi bogastva z naravnimi viri. Iranska nafta zgodovinsko velja
za središče mednarodnih sporov, na podlagi katerih so se tuje sile, da bi uresničile
svoje interese, vmešavale v iranski nadzor nad lastnim ozemljem ter prebivalstvom.272
Čeprav sta Gruzija in Azerbajdžan upala na večjo vključenost ZDA kot »supervelesile«,
pa so ZDA sprejele bolj previdno politiko do regije.273 Večja ameriška prisotnost na
Južnem Kavkazu je bila zaznana v času Busheve administracije, ki je z vsemi sredstvi
bojevala vojno proti terorizmu.274 ZDA so po terorističnih napadih 11. septembra 2001
okrepile svojo prisotnost v regiji, saj so ji države Južnega Kavkaza omogočile prost
dostop preko svojega zračnega prostora.
ZDA so v letu 2002 izvedle usposabljanja za gruzijsko vojsko, Gruzija pa je zvezi NATO
pomagala tudi v operacijah v Afganistanu. Gruzijski mirovni kontingent z 2000 vojaki je
bil v Iraku drugi največji takoj za ZDA, Gruzija pa je v tem času oskrbovala zavezniške
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vrste tako v Iraku kot v Afganistanu275. ZDA so ponudile vojaško sodelovanje tudi
Azerbajdžanu, s tem da so izrazile željo po vzpostavitvi ameriške zračne baze na
polotoku Apšeronu, kar pa je azerbajdžanski predsednik Ilham Alijev zavrnil, saj ni želel
»razjeziti« Rusije. S postopnimi dogovori so ZDA postopno povečale svojo prisotnost v
teh državah, ne da bi se opredelile do konflikta v Gorskem Karabahu. Hkrati so s
protirusko noto podpirale barvne revolucije s prozahodnimi političnimi usmeritvami,
predvsem tako, da so podpirale nevladne organizacije.276 V letu 2005 je Bush obiskal
Gruzijo in se Gruziji zahvalil za vojaško pomoč, hkrati pa je dal jasno sporočilo, da
eskalacije konflikta v Južni Osetiji ne podpira.
Clintonova in Busheva administracija sta skupaj z EU ponudili državam Južnega
Kavkaza udeležbo v skupnih projektih, kot so partnerstvo za mir v okviru zveze NATO,
Strateški dokument o vzpostavitvi Svilene ceste277 z leta 1999 in kasneje Vzhodno
partnerstvo v okviru EU, katerih namen je bil predvsem krepitev Zahoda v tej regiji.
Naslednji korak pri povečevanju sodelovanja Južnega Kavkaza z Zahodom je bila
vzpostavitev naftovoda BTC, ki je začel delovati v letu 2005 in je prinesel še večji vpliv
ZDA v regiji.
Po mnenju nekaterih je Rusija na to povečanje Zahodnega vpliva odgovorila278 z vojno
v Gruziji leta 2008, vendar menim, da je vključitev Rusije v konflikt z Gruzijo večplasten
in mestoma že pojasnjen, posredno pa lahko rečemo, da gre deloma za rezultat
merjenja moči med velesilama (ZDA in Rusijo).
Po zaključku te vojne naj bi Rusija vplivala na odločitev Kirgizistana, da zapre ameriško
vojaško bazo v Manasu, ki se nahaja blizu kirgiškega glavnega mesta Biškeka, ter
podaljšala pogodbo za rusko vojaško prisotnost do leta 2032. Leto kasneje se je Rusija
dogovorila z Armenijo, da se prisotnost ruske vojske v Armeniji podaljša do leta
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2044279, leta 2010 pa je z Azerbajdžanom sklenila pogodbo o dobavi vojaške opreme v
vrednosti 4 milijarde dolarjev280.
Do spremembe ameriške politike do Južnega Kavkaza je prišlo šele z Obamovo
administracijo leta 2009, ki je začela voditi bolj umirjeno zunanjo politiko ZDA do Rusije
po načelu mehkejše »pametne moči«, ki temelji bolj na sodelovanju kot na
prisiljevanju ter na spoštovanju mednarodnih zavez in partnerstev. To naj bi omogočilo
boljše odnose v multipolarnem svetu, boljšo komunikacijo z rusko velesilo in boljše
sodelovanje s turško regionalno silo, ki predstavlja neke vrste ameriško okno v
muslimanski del sveta. Vendar pa so kritiki Obamove zunanje politike do Rusije zelo
ostri, saj mu očitajo pristop, ki ne vidi nobenega zla281 in Rusiji omogoča preveč proste
roke. Očitajo mu tudi prevelik poudarek na ameriško – ruskih odnosih in premajhen
poudarek na odnosih z drugimi državami, kar je najbrž posledica ameriškega
bipolarnega pogleda na mednarodno politiko.
Po mnenju nekaterih političnih analitikov je odgovor na Obamovo mehkejšo politiko
Putinova doktrina ponovnega vzpona Rusije kot svetovne velesile. Nedavna priključitev
Krima, »vojna v senci« v vzhodni Ukrajini, vojaško posredovanje v Siriji in sprejeti
predpis, na podlagi katerega bo lahko Rusija v vsakem posameznem primeru odločila,
da odločitve Evropskega sodišča za človekove pravice ne bo upoštevala, če bo ta v
nasprotju z rusko ustavo282, so primeri, ki potrjujejo navedeno.
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3.3. Vloga Turčije

Turčija je v regiji dobro zastopana predvsem na ekonomskem in kulturnem področju,
kjer si z državami Južnega Kavkaza (predvsem z Azerbajdžanom) deli kulturne in
jezikovne podobnosti. Kot regionalna sila si prizadeva preprečiti povečanje vpliva Irana
in Rusije na Južnem Kavkazu ter preko Azerbajdžana pridobiti vpliv v Centralni Aziji.
Odnosi med Armenijo in Turčijo so pomembni zaradi turških ambicij pri približevanju k
EU, saj diplomatskih odnosov med državama dolgo ni bilo. Deloma je razlog za to
armenska zahteva po priključitvi dela turškega ozemlja, ko je armenski parlament
razglasil, da ne priznava dogovora o meji s Turčijo iz pogodbe iz Karsa iz leta 1921,
deloma pa so njuni odnosi neurejeni zaradi različne interpretacije pokola etničnih
Armencev ob zatonu Otomanskega cesarstva.
Konflikt o zločinih, znan pod pojmom »armenski genocid«, je izraz za pokole v dveh
obdobjih Otomanskega cesarstva, in sicer v letu 1894, ko je na vzhodu Turčije v
Otomanskem cesarstvu živelo okoli 2,5 milijona Armencev, ter v letih 1915 - 1917, ko
sta bila Rusko carstvo in Otomansko cesarstvo v prvi svetovni vojni na nasprotnih
straneh.283 Rusija je vzpodbujala naseljevanje Armencev na vzhodu sedanje Turčije in
njihove zahteve po avtonomiji, saj je želela na ta način oslabiti Otomansko cesarstvo.
Ker je Otomanska oblast v etničnih Armencih videla le grožnjo, je leta 1894 pobila več
tisoč Armencev, izvajali pa so tudi sistematično »poturčenje« s spremembami imen
krajev in armenskih priimkov ter prevzemom premoženja Armencev. Pokoli in prisilne
deportacije so se ponovili v letu 1915284, ko je Otomanska oblast prisilno izselila več sto
tisoč ljudi, predvsem žensk, otrok in starejših, predvsem tistih, ki niso pristali na
islamizacijo285, ter jih prisilila v izgon v sirsko puščavo. Med tem pohodom so nekatere
ubili turški vojaki in policija, nekatere sosednji Kurdi, nekateri pa so umrli zaradi lakote
in epidemij. Skupno število umrlih ni znano in se ocenjuje na okoli 1.000.000286 oseb.
Preživeli se ob koncu vojne niso mogli vrniti na svoje domove, zato se izselili v ruski del
Armenije ter v ZDA, zahodno Evropo in Avstralijo, kjer še danes tvorijo močno
armensko izseljensko skupino.
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Nerešena vprašanja tega dela zgodovine se začenjajo že pri sami definiciji pokolov.
Turška stran ne priznava pokolov za »genocid«, armenska stran pa zahteva takšno
poimenovanje. Zaradi nepriznavanja genocida je Armenija blokirala ustanovitev skupine
zgodovinarjev, ki bi dokončno raziskala zgodovinska dejstva o tem dogajanju.287 Glavno
zgodovinsko vprašanje je, ali je otomanska oblast ubila Armence namenoma, ker so bili
Armenci, in bi skladno s Konvencijo OZN o preprečevanju in kaznovanju zločina
genocida iz leta 1948 to lahko predstavljalo »genocid«.
Dilemo v mednarodni skupnosti je rešila Podkomisija OZN, ki je leta 1985 in 1986
sprejela stališče,288 da je v tem primeru šlo za genocid nad Armenci. Naslednjega leta
je enako politično rešitev sprejel tudi Evropski parlament289, ki je v točki 2 resolucije še
dodatno izrecno določil, da se zahtevki iz naslova zločina genocida ne smejo nasloviti
na sedanjo Turčijo. Hkrati je zahteval, da Turčija spoštuje pravice armenske manjšine
in zaščiti kulturno dediščino, ki jo je na turških tleh ustvarila armenska kultura.290
Turška vloga pri armenskem genocidu je odmevala tudi v Nemčiji, ki s Turčijo
zgodovinsko vzdržuje dobre odnose. V nemškem parlamentu so konec maja 2016
potrdili, da so poboji 1,5 milijona Armencev pomenili »genocid«, kar pa je še posebej
zanimivo zaradi očitka, da je tudi Nemčija tri desetletja pred Holokavstom sodelovala
pri masovnem iztrebljanju Armencev.291
Leta 1991 je Turčija priznala neodvisnost Azerbajdžana in Armenije takoj za priznanjem
ZDA in ob tem ni postavila nobenih posebnih pogojev. Kljub pomanjkanju diplomatskih
odnosov je bila v letu 1992 ponovno vzpostavljena železniška proga med turškim
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Podkomisija OZN o preprečevanju diskriminacije in zaščiti manjšin, Izvlečki iz Poročila OZN o
genocidu, 1985, dostopno na:
http://www.teachgenocide.org/files/DocsMaps/UN%20Report%20on%20Genocide%20%28exc
erpts%29.pdf (8.4.2016).
289
Resolution on the political solution to the Armenian question, Uradni list Evropskih skupnosti,
No C 190/119 z dne 20.7.1987.
290
Ob stoletnici armenskega genocida je bil na slovesnost v Armenijo povabljen tudi turški
predsednik Erdogan. slednji se slovesnosti ni udeležil, saj je isti termin obeležil in gostil
slovesnost ob obletnici bitke za Galipoli. Armenska stran je potezno oznaliča za politično
zvijačnost, turška stran pa za spravno dejanje med narodoma, saj gre za isto zgodovinsko
obdobje. Več: http://primorske.si/Novice/Svet/Armenci-obelezili-100--obletnico-genocida--Turkip (5.5.2016).
291
Poroča se o sodelovanju nemških vojaških poveljnikov pri deportacijah in o uporabi
nemškega orožja. Pri tem je vzpodbuden podatek, da je za poimenovanje »genocid« glasoval
tudi sopredsednik nemške stranke zelenih, Cem Özdemir, ki je turškega rodu. Več:
http://www.pri.org/stories/2016-06-05/why-germanys-recognition-armenian-genocide-such-bigdeal (5.6.2016).
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mestom Kars in armenskim mestom Gyümri,

292

vendar je že v letu 1993 prišlo do

poslabšanja turško – armenskih odnosov. Razlog za to je bila armenska okupacija
približno petine ozemlja Azerbajdžana293. V letu 1993 je nato Turčija zaradi konflikta v
Gorskem Karabahu prekinila železniško povezavo z Armenijo, začela pa je tudi
nadzorovati svoj zračni prostor ob armenski meji, domnevno zaradi nadzora nad
prepovedano trgovino z orožjem. Potem je istega leta zaprla meje z Armenijo in uvedla
ekonomsko blokado.
V naslednjem desetletju je bilo malo napredka v medsebojnih odnosih, z izjemo
odprtega zračnega koridorja med Istanbulom in Erevanom v letu 1995 ter dovoljenja
za potovanje Armencev v Turčijo294. V letu 1998 je na oblast v Armeniji prišel
predsednik Robert Kocharian, ki je imel zgodovinske dogodke iz leta 1915 za vodilo
svoje zunanje politike. Turčija je nasprotovala poimenovanju genocida, domnevno iz
strahu po novih teritorialnih zahtevah Armenije in zaradi zahtev po povračilu škode,
napadalnejši politiki Armenije pa je povrnila s ponovno uvedbo omejitev za vstop
Armencev na ozemlje Turčije, kar je omilila šele v letu 2002. V tem letu je v Turčiji
prišla na oblast Erdoğanova stranka AKP, ki je spremenila politiko do sosednjih držav in
v njihovem sodelovanju videla strateško priložnost.
Proces normalizacije stanja se je začel šele leta 2009295 s podpisom protokola o
vzpostavitvi diplomatskih odnosov med Republiko Armenijo in Republiko Turčijo in
protokola o razvoju odnosov med Republiko Armenijo in Republiko Turčijo z dne 10.
oktobra 2009 v Zürichu, s katerim sta Turčija in Armenija po stoletju ohlajenih vezi
vzpostavili diplomatske odnose. Sklenitev teh dogovorov je bil odraz zunanje politike
turškega predsednika Erdoğana o »ničelnih problemih s sosednjimi državami«.296
Sprememba politike je hkrati odraz sprememb, ki so se začele v civilni družbi.297
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Turčija pa je takrat Armeniji zagotovila tudi elektriko. Več o tem: International crisis group,
Turkey and Armenia: opening minds, opening borders, Europe Report N°199 – 14 April 2009,
str. 1, dostopno na:
http://www.crisisgroup.org/~/media/files/europe/199_turkey_and_armenia___opening_minds_
opening_borders_2.pdf (7.4.2016)
293
Območje Kelbajar.
294
International crisis group, Turkey and Armenia: opening minds, opening borders, Europe
Report N°199 – 14 April 2009, str. 2, dostopno na:
http://www.crisisgroup.org/~/media/files/europe/199_turkey_and_armenia___opening_minds_
opening_borders_2.pdf (7.4.2016).
295
http://edition.cnn.com/2009/WORLD/europe/10/10/turkey.armenia.peace/ (7.4.2016)
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Phillips David L., Diplomatic History: The Turkey – Armenia Protocols, Institute for the Study
of Human Rights in collaboration with the Future of Diplomacy Project, Harvard Kennedy
Schoolmarec 2012, str. 10, dostopno na:
http://hrcolumbia.org/peacebuilding/diplomatic_history.pdf (13.4.2016).
297
S smrtjo turškega urednika armenskih korenin Hranta Dinka, zoper katerega je bil pred
smrtjo uveden kazenski postopek po členu 301 turškega kazenskega zakonika. Njegovega
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Za tem je Turčija liberalizirala zaprte meje z Armenijo, kar pa ni bilo dobro sprejeto na
azerbajdžanski strani, ki je menila, da bi bilo potrebno upoštevati tudi nerešen konflikt
v Gorskem Karabahu. Azerbajdžan je zato Turčiji očital, da je Armeniji izboljšala
pogajalsko pozicijo.
Evropski parlament298 je ob stoletnici armenskega genocida sprejel resolucijo, v kateri
je pozdravil nedavne izjave predsednika republike Turčije Erdoğana in predsednika
turške vlade Davutoğluja, ki sta izrazila sožalje in priznala »hudodelstva zoper
otomanske Armence«. Resolucija se sklicuje na uspešno spravo med evropskimi narodi,
ki naj jo Turčija in Armenija vzameta za zgled in namenita prednost sodelovanju med
državama.
Meja med Turčijo in Armenijo je dolga 325 km in ima dve povezavi – železniško med
Karsom in Gyumrijem299 ter cestni most Markara - Alican čez reko Araks. Odprtje meje
bi Armeniji prineslo boljšo in predvsem cenejšo transportno pot do Sredozemlja,300 s
tem pa bi se zmanjšala tudi gospodarska odvisnost Armenije od Rusije. Obema
državama bi prinesel izboljšanje trgovinske izmenjave in povečanje turizma.301
Skupina Minsk Turčije ni vključevala v skupna prizadevanja za stabilizacijo razmer v
regiji. Kot navaja Phillips302, je tudi hitrejši napredek v odnosih mogoč v civilni družbi s
skupnimi projekti in aktivnostmi.303 Čeprav je zanimiv njegov predlog za ustanovitev

pogreba se je udeležilo okoli 100.000 ljudi turške in armenske narodnosti in vzklikalo parole:
»Mi vsi smo Armenci. Mi vsi smo Hrant Dink!«. Zatem je bila v Turčiji decembra 2008
ustvarjena spletna stran, ki je vsebovala opravičilo Armencem za genocid in je zbrala okoli
35.000 podpisov. Več o tem: Phillips David L., Diplomatic History: The Turkey – Armenia
Protocols, Institute for the Study of Human Rights in collaboration with the Future of Diplomacy
Project, Harvard Kennedy Schoolmarec 2012, str. 36.
URL http://hrcolumbia.org/peacebuilding/diplomatic_history.pdf (13.4.2016).
298
Resolucija Evropskega parlamenta z dne 15. aprila 2015 o stoti obletnici armenskega
genocida (2015/2590(RSP)), dostopno na
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P8-TA-20150094&language=SL&ring=B8-2015-0342 (14.4.2016);
299
Povezava se je odprla v 1980-ih letih.
300
Namesto sedanje poti preko Gruzije in njenih Črnomorskih pristanišč;
301
Npr. cestne povezave med državama, odprtje gore Ararat za obiskovalce in podobno.
302
Phillips David L., Diplomatic History: The Turkey – Armenia Protocols, Institute for the Study
of Human Rights in collaboration with the Future of Diplomacy Project, Harvard Kennedy
Schoolmarec 2012, str. 103, URL http://hrcolumbia.org/peacebuilding/diplomatic_history.pdf
(9.12.2015).
303
Npr. čarterski poleti, ki bi izboljšali trgovinsko sodelovanje, turizem, skupni projekti nevladnih
organizacij, dobava turške elektrike in internetne povezave obmejnim provincam Armenije,
odprta blagovna izmenjava, ki je sedaj omejena, ipd. Največji napredek pa bi bil dosežen, če bi
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skupnega EU priložnostnega fonda za izboljšanje konflikta med tema državama, bi bila
realizacija takega fonda vprašljiva, še posebej zaradi političnih pritiskov Azerbajdžana.
Z vprašanjem armenskega genocida se soočajo tudi ZDA, ki imajo sicer močne interese
za sodelovanje s Turčijo, vendar so notranjepolitično omejene z pritiski velike
armensko ameriške diaspore. Mnenja o zgodovinskem dogajanju ob pomanjkanju
dokazov304, ki so bili večinoma namenoma uničeni,305 se zato krešejo v podrobnostih,
npr. pri definiciji dogodkov in v uporabi pravilnih besed o tem, koliko oseb je bilo ubitih
in kakšna je bila vloga otomanskega vodje Jemala Pashe306. Zaradi vojaškega
sodelovanja med Turčijo in ZDA je uradno priznanje armenskega genocida manj
verjetno, saj bi s tem ZDA tvegale pritisk turške javnosti, da Turčija preneha nuditi
zračno bazo, iz katere ima ZDA dostop do Iraka in Afganistana, hkrati pa bi se verjetno
ohladilo tudi vojaško zavezništvo pri operacijah na Bližnjem vzhodu. Turška blokada
Armenije slabo vpliva na obe strani z ekonomskega vidika, hkrati pa je Armenija tudi
zaradi tega bolj osredotočena na sodelovanje z Rusijo in Iranom.
Vloga Azerbajdžana pri ureditvi odnosov med Turčijo in Armenijo je precejšnja.
Azerbajdžan namreč vztraja pri tem, da je potrebno poleg turško – armenskih odnosov
hkrati urediti tudi konflikt v Gorskem Karabahu. Ker si Turčija in Azerbajdžan delita
skupne etnično – kulturne vrednote in energetski potencial, je reševanje turško –
armenskega konflikta povezano z vključevanjem Azerbajdžana v pogovore z Armenci
oziroma s seznanjanjem Azerbajdžana z nameravanimi rešitvami v turško – armenskih
odnosih. Azerbajdžan ni naklonjen odprtju meje med Armenijo in Turčijo. Jasno je, da
je zanikanje armenskega genocida za Turke »industrija« in »najpomembnejša politika
države«, zato napredka v kratkem roku ni na vidiku.307 Spremembe v pravo smer bi
bile mogoče le s političnimi aduti, ki bi slabili vlogo Turčije v regiji, kar pa na kratek rok
ni zaslediti, še posebej po tem, ko je v letu 2015 Turčija postala glavna »zaveznica« EU
za rešitev begunske krize.

Turčija spremenila kazensko zakonodajo, ki sedaj omogoča kazenski pregon tistim, ki priznavajo
armenski genocid.
304
Razen pričevanja preživelih, več o tem: Marsoobian Armen T., Fragments of a lost
Homeland: Remembering Armenia, I.B Tauris, 2015, str. 204 – 218.
305
Marchand Laure, Perrier Guillaume, Turkey and the Armenian ghost: On the Trail of the
Genocide, McGill-Queen`s University Press, Montreal, 2015, str. 93.
306
International crisis group, Turkey and Armenia: opening minds, opening borders, Europe
Report N°199 – 14 April 2009, str. 17, dostopno na:
http://www.crisisgroup.org/~/media/files/europe/199_turkey_and_armenia___opening_minds_
opening_borders_2.pdf (7.4.2016)
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Marchand Laure, Perrier Guillaume, Turkey and the Armenian ghost: On the Trail of the
Genocide, McGill-Queen`s University Press, Montreal, 2015, str. 117.
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Tudi pritiski ZDA in EU, naj Turčija uredi spore z Armenijo, v očeh turške javnosti ne
vplivajo dobro na turške odnose z Azerbajdžanom, saj se Azerbajdžan počuti
prikrajšanega, ker mednarodni pritiski ne silijo Armenije k ureditvi konflikta v Gorskem
Karabahu. Prijateljsko sodelovanje Turčije in Azerbajdžana se je po osamosvojitvi
obravnavanih držav okrepilo, še posebej po letu 1994, ko je bila sklenjena pogodba o
prijateljstvu in sodelovanju med državama. Azerbajdžanski predsednik Alijev je celo
izrazil, da sta ti dve državi »en narod v dveh državah«308. Vendar so njuni odnosi
kompleksnejši v gospodarskem smislu. Azerbajdžan si prizadeva, da bi zgradil različne
poti za transport svojega plina, zato je leta 2009 sklenil pogodbo o dobavi plina z
Rusijo309, česar pa Turčija ni odobravala, saj je s tem Azerbajdžan postal manj odvisen
od Turčije. Čeprav Turčija sodeluje z Azerbajdžanom tudi na energetskem področju,
ostaja velik faktor še vedno ruski interes v regiji. Turčija je zato v odnosih z Rusijo
previdna. V javnih govorih se izogiba navezovanju na ruske očitke o panturkizmu310,
hkrati pa se izogiba vojaškemu posredovanju v regiji, ki bi nasprotoval Rusiji. Razlog je
najti predvsem v dobrem gospodarskem sodelovanju med Turčijo in Rusijo, saj je
Rusija kljub vsemu zelo močna gospodarska partnerica Turčije.
Na drugi strani pa so odnosi med Turčijo in Gruzijo v dobri kondiciji na različnih
področjih.311 Turčija je priznala gruzijsko neodvisnost 16. 12. 1991, nekaj mesecev
kasneje pa je bil sklenjen dogovor o vzpostavitvi diplomatskih odnosov. Obe državi
imata odprti veleposlaništvi in sklenjen dogovor o vstopu v drugo državo brez vizumov,
gospodarsko sodelovanje pa je močno predvsem na energetskem področju, kjer
sodelujeta pri naftovodu BTC in plinovodu BTE.
Stabilnost Turčije je za celotno regijo bistvena, saj med drugim omogoča varnost poti v
energetiki. Čeprav bližina vojnih oziroma konfliktnih območij Sirije in Iraka zmanjšujejo
stabilnost v regiji, se navedeno v zadnjem času zmanjšuje tudi z opaznim
centraliziranjem moči turškega predsednika Erdogana.312 Brez dvoma bi lahko
morebitno

avtoritarno

ravnanje

prineslo

negativne

učinke

na

političnem

in

gospodarskem področju, verjetno pa bi se zmanjšalo tudi zagotavljanje temeljnih
človekovih pravic in svoboščin.
308

Več o tem:
http://www.jamestown.org/programs/edm/single/?tx_ttnews[tt_news]=35630&cHash=560416
055f#.VhZNDG4syt8 (8.4.2016).
309
pogodba je bila sklenjena 14.10.2009 med azerbajdžansko državno naftno družbo in ruskim
Gazpromom, več o tem:
http://www.jamestown.org/programs/edm/single/?tx_ttnews[tt_news]=35630&cHash=560416
055f#.VhZNDG4syt8 (8.4.2016).
310
Čeprav je po razpadu SZ znatno povečala sodelovanje z nekdanjimi republikami SZ, ki imajo
turške korenine.
311
http://www.mfa.gov.tr/relations-between-turkey-and-georgia.en.mfa (13.2.2016).
312
Podobno je tudi v primeru azerbajdžanskega predsednika.
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3.4. Vloga Irana
Do 19. stoletja je politika strateških interesov na Južnem Kavkazu prihajala z juga. Na
eni strani je močan vpliv prihajal iz Irana (Perzije), na drugi strani pa s strani imperijev,
kot so rimski, bizantinski in otomanski. Otomanski in perzijski imperij sta se spopadala
več kot tristo let.313 Sedanja Gruzija je tako dobivala vplive iz obeh imperijev.314
Približno osemdeset let kasneje Iran razpada SZ ni podprl, saj so mu novonastale
države predstavljale novo nestabilnost v regiji. Iz tega razloga je priznal neodvisnost
držav z zamudo in s previdnostjo do Rusije. Zaradi svoje ideološke usmerjenosti ni
uspel vzpostaviti večjega napredka v odnosih z državami Južnega Kavkaza, hkrati pa so
na drugi strani tudi ZDA blokirale vsakršno širitev vpliva Irana.
Na severu Irana živi več milijonov Azerbajdžancev in ob nastanku novih držav Južnega
Kavkaza se je Iran trudil, da na tem območju ne bi nastali nemiri in zahteve po
priključitvi k matičnemu Azerbajdžanu. Čez mejo na drugi strani se je Azerbajdžan
trudil, da se iranski verski islamski fundamentalizem ne bi razširil v novo matično
državo Azerbajdžan. Iran in Azerbajdžan se razlikujeta v različnem tolmačenju tistega
dela skupne zgodovine, ki je ozemlje, kjer živijo Azerbajdžanci, razdelil med Rusijo in
Iran.315 Iran je zato smatral Azerbajdžan za grožnjo njegovi ozemeljski celovitosti. S
prevzemom oblasti Hejdarja Alijeva leta 1993 je Azerbajdžan sicer potrdil zunanje meje
Irana in njegovo ozemeljsko celovitost, vendar med državama kljub temu obstajajo
napetosti.316

313

Mirovne pogodbe so bile sklenjene leta 1555 in 1639.
Perzija je kolonizirala večje dele Južnega Kavkaza od 6. stoletja pred našim štetjem, njihov
vpliv pa je trajal približno tisočletje. Povsod je zaslediti perzijsko kulturo, armenski jezik vsebuje
perzijske besede, opazna pa je tudi dediščina perzijske ureditve družbe, ki jo tvorijo podedlijve
monarhije in močna aristokratska družba. Perzijsko-iranski vpliv je največji v Azerbajdžanu, kjer
je ozemlje do 19. stoletja dejansko spadalo v skupno kraljevino, v azerbajdžanskem mestu
Ganja pa se je pojavilo tudi zoroastrstvo. Iranski politični vpliv se je počasi končeval z zatonom
iranskih Safavidov leta 1722, ki se je dokončno končal s kapitulacijo in prepustitvijo Kavkaza
Rusiji leta 1828. Iran je po koncu prve svetovne vojne na Versajski konferenci ponovno zahteval
priključitev današnje Armenije, Azerbajdžana in dela Dagestana, vendar zahteva ni bila podprta,
dežele pa so bile priključene Rusiji oziroma kasneje Sovjetski zvezi. Več: De Waal Thomas, The
Caucasus, An Introduction, Oxford University Press, Oxford, 2010, str. 24.
315
Sporazumi iz Golestana (1813) in Turkmenčaja (1828), po katerih je iransko Kadžarsko
cesarstvo izgubilo del ozemlja, ki ga je pridobila carska Rusija.
316
V letu 2001 so iranske vojne ladje vstopile v azerbajdžanske vode, ker je Iran nasprotoval
azerbajdžanskim operacijam črpanja nafte, hkrati pa naj bi nekajkrat prestopil azerbajdžanski
zračni prostor.
314
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Azerbajdžan se je po osamosvojitvi povezal z ZDA in EU ter Izraelom, ki so v
nasprotnem taboru kot Iran. Sklepati je, da je konflikt v Gorskem Karabahu v korist
Iranu, saj slabi moč Azerbajdžana, hkrati pa preprečuje vsakršno možnost, da bi ZDA
na ozemlju Azerbajdžana postavile svoje vojaške baze, kar predstavlja Iranu največjo
skrb. Zato se je do neke mere Iran povezal z Rusijo, saj si delita podobne interese:
Rusijo skrbi širitev zaveze NATO v to regijo in širitev vpliva zahoda v energetiki,
največja skrb Irana pa je vojaška prisotnost ZDA in širitev vpliva Turčije in Izraela.317
Prav slednje je najbrž razlog, da se je Iran v zunanji politiki v regiji najbolj povezal z
Armenijo, ki je v slabih odnosih s Turčijo in Azerbajdžanom, ter z njo vzpostavil dobre
gospodarske odnose.318
Iran »predstavlja grožnjo« EU, ki je izrazila zaskrbljenost,319 da »Iran razvija in

preskuša balistične izstrelke in vesoljske nosilne rakete, s čimer krši resolucije
Varnostnega sveta OZN št. 1737, 1747, 1803, 1835 in 1929. EU je večkrat obsodila te
dejavnosti, saj že same po sebi predstavljajo nevarnost, da bi bila jedrska eksplozivna
naprava uporabljena kot orožje.« Čeprav je bil v letu 2015 sklenjen jedrski dogovor z
Iranom, geopolitična tekma med velesilami poteka tudi v tej smeri.320 Ker so države
Azerbajdžan, Gruzija in Armenija v soseščini Irana, EU in ZDA pritiskajo tudi na te
države, predvsem z zahtevo, da se te države spopadejo s hudo korupcijo in trgovino z
orožjem (tudi iz Irana), saj navedeno ogroža stabilnost teh držav in tudi celotne
Evrope.

3.5. Vloga Kitajske

Vloga Kitajske na Južnem Kavkazu se v zadnjem desetletju vztrajno povečuje,
predvsem na področju investicij in trgovine. Primerjalno gledano so kitajske investicije
v Južni Kavkaz razmeroma neznatne v primerjavi z njenimi investicijami v druge države
317

Zeynalov, str. 264 – 265.
Npr. leta 2007 je bil odprt iransko – armenski plinovod, ki je Armeniji zagotovil nov vir
zemeljskega plina.
319
Polletno poročilo o napredku pri izvajanju strategije EU proti širjenju orožja za množično
uničevanje (2015/I), Uradni list EU št. 2015/C 296/01 z dne 8.4.2016.
320
Nuklearni dogovor oz. Joint Comprehensive Plan of Action je bil sklenjen julija 2015 med
Islamsko republiko Iran in šestimi velesilami (ZDA, Francija, Velika Britanija, Rusija, Kitajska,
Nemčija in EU). Predvideva nadzor in postopno zmanjševanje jedrskih zmogljivosti Irana ter
posledično odpravo mednarodnih sankcij.
318
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Centralne Azije, npr. Kazahstan in Turkmenistan. Kitajska v državah Južnega Kavkaza
investira predvsem v Gruziji in Armeniji. Kitajska si z državami Južnega Kavkaza ne deli
svojih meja, zato z njimi (za razliko od držav Centralne Azije) nima sporov glede meje
ali nadzora nad npr. vodnimi viri, v državah Južnega Kavkaza pa tudi ni strahu, da bi
Kitajska ogrozila njihovo ozemeljsko celovitost. Kitajska vloga v teh državah je zato bolj
odraz njene siceršnje politike, da pridobi pomemben nadzor nad svetovnimi surovinami
in da odpira nova tržišča za svoja podjetja.
Kitajska do sedaj ni izkazala interesa po reševanju odprtih konfliktov v tej regiji. Edina
izjema je bila ruska podpora neodvisnosti Abhazije in Južne Osetije v letu 2008, zaradi
katere se je Peking moral opredeliti do pomembnosti ozemeljske celovitosti držav
Južnega Kavkaza, saj bi z nejasnim stališčem tvegal nemire v lastni državi (Tibet,
Xinjiang, Hong Kong, Tajvan). Ker Kitajska ni zainteresirana za oblikovanje notranje
politike držav Južnega Kavkaza, jo te države sprejemajo v pozitivni luči kot vse
pomembnejšega trgovinskega partnerja in investitorja. Kitajska svojega sodelovanja ne
pogojuje, zato predstavlja kitajski trg za te države pomembno priložnost in odmik od
politike zahodnih držav, ki za sodelovanje zahtevajo prilagoditev državne ureditve,
tržišč in zakonodaje po zahodnem vzoru.
Izmed držav Južnega Kavkaza s Kitajsko najbolj sodeluje Armenija. Kitajska je njena
tretja največja trgovinska partnerica (za EU in Rusijo). V letu 2011 je dvostransko
trgovinsko sodelovanje znašalo okoli 317 milijonov dolarjev. Kitajska podjetja so
obnovila dve armenski termoelektrarni, potekajo pa tudi dogovori o kitajskem
sodelovanju pri izgradnji železnice med Armenijo in Iranom, poleg tega pa so Kitajci
izkazali interes za nakup armenskih redkih zemeljskih elementov, kot je molibden. Tudi
sodelovanje med Kitajsko in Azerbajdžanom vztrajno narašča. V Gruziji je Kitajska peta
največja trgovinska partnerica, ki investira predvsem v surovine (lesna industrija,
pridobivanje marmorja), elektroindustrijo (izgradnja hidroelektrarne v Kaketiju),
infrastrukturo (obnova tunela Rikoti). Kitajska načrtuje povečanje investicij v Gruziji na
1,7 milijarde dolarjev do leta 2017.
V prihodnosti bodo države Južnega Kavkaza postale v primerjavi s Centralno Azijo
strateško manj pomembne. Predvideva se, da se bodo njeni interesi gibali okoli
naravnih virov, spodbujanja stabilnosti in podpiranja ozemeljske celovitosti ter iskanja
gospodarskih priložnosti na področjih, kjer je manj konkurence iz Zahoda in Rusije. V
kolikor bi se izkazalo, da bo Kitarska strateško povečala sodelovanje z obravnavano
regijo, pa je pričakovati, da se utegne aktivneje vključiti v odprte konflikte in v
povezane mirovne procese, da zavaruje svoja vlaganja.
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Omembe vredni sta razpravljani iniciativi za izgradnjo železniške povezave med Turčijo
in Kitajsko v okviru projekta obnovitve nekdanje Svilene poti ter izgradnja
Transkkavkaškega plinovoda (izvirna ideja je turkmenski plin dobaviti EU), ki bi
azerbajdžanski plin dobavil Centralni Aziji in od tam Kitajski. Zaenkrat dobava plina
poteka od Turkmenistana proti Kitajski, kjer naj bi bil dogovor dosežen, ker je Kitajska
izgradnjo teh plinovodov poverila Rusiji321. V okviru restavracije nekdanje zgodovinske
Svilene poti je marca 2015 Kitajska izdala dokument z naslovom »Vizija in aktivnosti v

skupni izgradnji ekonomskega pasu Svilene ceste in morske svilene poti v 21.
stoletju«.322 Gre za kitajsko iniciativo, naslovljeno na vse države in organizacije, ki so
pripravljene prostovoljno sodelovati z namenom povezovanja Azije, Evrope in Afrike.
Kitajska je v dokumentu predstavila pomembnost povezovanja kontinentov kot oblike
iskanja win-win rešitev za vse sodelujoče. Predstavljene so naslednje poti: Kitajska,
Centralna Azija, Rusija in Evropa na eni strani, povezovanje Kitajske s Perzijskim
zalivom in Sredozemskim morjem na drugi strani ter Kitajsko z Indijskim oceanom na
tretji strani. Iniciativa predvideva izgradnjo zelenih sistemov z nizkimi emisijskimi
izpusti, nasprotno pa tudi izgradnjo več plinovodov. Iniciativa, ki jo je kitajski
predsednik Xi Jinping predstavil na svojih azijskih obiskih že leta 2013, je ena izmed
najbolj razpravljanih iniciativ kitajske zunanje politike, ki konkretnih odgovorov najbrž
še nekaj časa ne bo dala. Zaenkrat se diskusije o njeni prihodnosti še vedno ukvarjajo
z uvodnim poimenovanjem, ki bi po mnenju nekaterih moral biti »strategija« in ne le
»iniciativa«.323
Odziv EU na kitajsko iniciativo je zadržan in medijsko slabše izpostavljen. V Evropi se
ugotavlja, da so nekatera območja ekonomskega pasu varnostno problematična, kot na
primer Pakistan, zato je uspeh te iniciative negotov in zastavljeni cilj oddaljen. Prav
tako se v EU izpostavlja, da poteka transport dobrin predvsem iz Kitajske v Evropo in
ne obratno, zato je pričakovati, da bi v morebitnem projektu največjo korist imela
Kitajska.324 Navedeno sicer delno drži, saj je Kitajska močna partnerica EU - EU je v
letu 2014 uvozila iz Kitajske za 302 milijard EUR dobrin in izvozila za 165 milijard EUR
321

Ovozi Qishloq, The Trans-Caspian Pipeline: Technically Possible, Politically Difficult,
december 2015, objavljeno na: http://www.rferl.org/content/turkmenistan-natural-gas-europepipeline-tcp/27033746.html (21.12.2015).
322
t. i. Vision and actions on jointly building Silk Road Economic Belt and 21st. century Maritime
Silk Road, krajšano »Belt and Road Initiative« ali »One Belt One Road« oz. »OBOR Initiative«,
30.3.2015, dostopno na: http://en.ndrc.gov.cn/newsrelease/201503/t20150330_669367.html
(14.2.2016).
323
Pri angleškem prevodu je Kitajska izrecno zahtevala, da se ne uporabijo besede kot so
»strategija«, »projekt«, »agenda« in »program«, več: Xie Tao, Is China's 'Belt and Road' a
Strategy? When is a strategy not a strategy?, December 2015, objavljeno na:
http://thediplomat.com/2015/12/is-chinas-belt-and-road-a-strategy/ (21.12.2015).
324
Stanzel Angela, China`s Silk Road to nowhere?, maj 2015, objavljeno na:
http://www.ecfr.eu/article/commentary_chinas_silk_road_to_nowhere3025 (21.12.2015).
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dobrin, pri čemer izvoz narašča skoraj 10 % letno, uvoz pa le 1,6 %.325 V kolikor bi EU
sodelovala pri izgradnji »nove Svilene ceste«, bi morala še dodatno okrepiti izvozno
ekonomijo. Z izgradnjo tega pasu bi se skrajšal čas transporta (npr. vozil), povečala bi
se potreba po zagotavljanju varnosti in s tem investicije v državah na poti ter selitve
ljudi in turizem, kar bi vse lahko pozitivno vplivalo na ciljne ekonomije in na ekonomije
na poti.
Sodelovanje pri takem projektu bi lahko prineslo EU win-win situacijo, če bi EU uspela
povečati izvoz na Kitajsko in ne obratno. Poleg tega bi bilo potrebno za takšen projekt
preseči vprašanja, kot so: ali pustiti Kitajski, naj vodi iniciativo? Kakšna je vloga ZDA, ki
s projektom ni povezana? Ali bi se spremenilo razmerje moči v svetovni politiki in kako?
Ali bi Kitajska lahko umirila napetosti na konfliktnih območjih na poti? Kakšne bi bile
posledice, če ključne države na poti ne bi izrazile želje po sodelovanju (npr. Rusija,
Pakistan, Indija, in druge)?
Ne glede na to bo EU morala izkazati pripravljenost za sodelovanje in podati zmerno
oceno gospodarskih in varnostnih vidikov. Hkrati bi bilo potrebno iniciativo nadgraditi in
pripraviti celovito analizo in oceno, kaj konkretno dobrega lahko prinese sodelovanje za
ciljne države in za države na poti.
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http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2012/march/tradoc_149251.pdf (21.12.2015).
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Četrto poglavje: Odnosi EU (in držav članic) s
posameznimi državami Južnega Kavkaza
4.1. Uvod
Države Južnega Kavkaza so nesporno majhne države glede na velikost, število
prebivalstva in bruto domači proizvod. Zaradi lege igrajo pomembno strateško vlogo,
vendar so zaradi svoje majhnosti tudi ranljive in jim primanjkuje moči za sooblikovanje
mednarodne politike. Odvisne so od večjih ekonomij, hkrati pa so hitreje prilagodljive,
kar je lahko prednost ali slabost, saj se lahko soočajo s precej spremenljivo notranjo
politiko. Relativno gledano namenjajo večji odstotek BDP za delovanje administracije,
zaradi majhnosti pa so v ospredju vprašanja njihove varnosti. Zato imajo majhne
države omejeno možnost za oblikovanje zunanje politike. Ta je lahko usmerjena bodisi
v nevtralnost, bodisi v zavezništva z večjimi državami. Povezovanja dajejo majhnim
državam večjo zaščito in hkrati jim znotraj zavezništva dajejo večjo moč ter večjo
dostopnost do naravnih virov in drugih dobrin. Zato se zdi, da je povezovanje edina
opcija majhnih držav. Pri tem pa je ključnega pomena prav stopnja povezanosti, ki
lahko v skrajnem primeru pomeni stopnjo prenesenega izvrševanja dela suverenih
pravic.326
Države Južnega Kavkaza se nahajajo na prepihu različnih interesov in »ponudb za
zavezništvo«. Ponudbe za povezovanje večinoma delujejo po načelu »daj – dam«
oziroma v duhu ESP po načelu »več za več«, kar je lahko drug izraz za politiko
geostrateških interesov. Uspeh takšne politike je zagotovljen le takrat, kadar je interes
za sodelovanje na obeh straneh in kadar je eden izmed akterjev nekoliko močnejši od
drugega. Če tega interesa ni oziroma če akterji niso dovolj močni, pa takšna politika ne
more vzdržati in jo je potrebno preoblikovati v mediacijskem duhu vzajemnega
popuščanja.
Države Južnega Kavkaza so leta 1991 začenjale svojo samostojnost in neodvisnost,
izhajajoč iz skupnega imenovalca razpadle Sovjetske zveze. V 25 letih so se
preoblikovale in spreminjale vsaka v svojo smer. Evropska sosedska politika je do teh
razlik nekoliko toga in nepopustljiva. Skupni razvoj »Evropske sosedske politike na
vzhodu« moti konflikt v Gorskem Karabahu, ki ga sprti strani imenujeta celo »vojna
med Armenijo in Azerbajdžanom«. Po drugi strani se kažejo velike razlike med
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3.a člen Ustave Republike Slovenije, Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97 – UZS68, 66/00 –
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državami, saj je na eni strani Gruzija pospešila sodelovanje s sklenitvijo pridružitvenega
sporazuma in območja proste trgovine z EU, na drugi strani pa si je Azerbajdžan
ekonomsko močno opomogel in potreb po finančnih vzvodih EU nima več, zato mora
EU najti novo obliko sodelovanja s to državo Podobno je nove izzive postavila tudi
Armenija, ki se je pridružila Evrazijski gospodarski uniji327. To pomeni, da zadnji razvoj
dogodkov kaže, da je čas za oblikovanje poglobljene politike do vsake posamezne
države Južnega Kavkaza.

4.2. Armenija
4.2.1. Splošno

Armenija328 je celinska država brez izhoda na morje in meri 29.800 kvadratnih
kilometrov. Povprečna nadmorska višina je 1800 metrov nad morjem.329 Le 10 %
ozemlja leži nižje od 1000 m nadmorske višine, od tega je najnižja nadmorska višina
390 m zabeležena v dolini reke Araks. V primerjavi s sedanjo Armenijo je bila nekoč
historična

Armenija

desetkrat

večja

in

se

je

raztezala

od

Kaspijskega

do

Sredozemskega morja, poseljevala pa je večinoma območje doline Araks in današnjega
turškega jezera Van. Deželo danes sestavlja sedem naravnih tipov pokrajin: puščava,
polpuščava, suha stepa, stepa, gozdnata pokrajina ter podalpsko in alpsko območje.
Gorata sta predvsem severni in severovzhodni del države, kjer se razteza Mali Kavkaz.
Na vzhodu države leži jezero Sevan, ki sodi med največja visokogorska jezera in je
največje jezero na Južnem Kavkazu.
Korenine armenske družbe segajo v 6. stoletje pr. n. št. V stoletjih zatem so na
območje današnje Armenije vpadala različna ljudstva, poselitvena struktura pa se je
spreminjala tudi zaradi selitev nomadskih plemen. Sedanja kultura je mešanica iranskih
in helenskih (starogrških) vplivov ter vplivov zgodnjega krščanstva, ki so ga takratni
Armenci sprejeli okoli leta 306 n. š.330 Armenci imajo svoj jezik in svojo pisavo, ki je
bila izumljena leta 405 n. š. Armenska družba je izrazito homogena, saj se za
pripadnike armenske narodnosti opredeljuje skoraj 98 % prebivalcev Armenije. Konflikt
327

Pod vodstvom Rusije.
Armenija je poimenovana tudi Hajastan. Beseda Armenija pa izhaja iz staroperzijskega in
kasneje starogrškega poimenovanja Ἀρµενία (Armenia).
URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Name_of_Armenia (5.1.2016).
329
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330
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Library of Congress, Washington, 1994, str. 3 - 10.
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v Gorskem Karabahu je etnično homogenost še povečal, saj se je nekoč najštevilčnejša
etnična manjšina Azerbajdžancev večinoma izselila.
Danes se Armenija sooča s številnimi izzivi na političnem, gospodarskem, sodnem,
socialnem, upravnem, ekološkem (in drugem) področju. Nekateri izzivi bodo
izpostavljeni v nadaljevanju naloge, druge pa naj navedem na tem mestu:
• revščina: v letu 2013 je okoli 32 % armenskega prebivalstva živelo pod pragom
revščine, pri čemer je bila stopnja brezposelnosti v istem letu kar 16 %. Življenjski
standard prebivalcev Armenije je mogoče med drugim oceniti s primerjanjem
pričakovane življenjske dobe med Armenci in prebivalci drugih, bolj razvitih držav:
pričakovana življenjska doba331 je v Armeniji 69 let, v Švici 82 let, na Japonskem 83
let in v Sloveniji ter ZDA 78 let; 332
• migracije: visoki predstavnik za begunce OZN poroča, da je v letu 2015 v Armenijo
pribežalo 17.000 Sircev oziroma večinoma v Siriji živečih Armencev, od tega jih je v
Armeniji ostalo okoli 12.000.333 Pri tem OZN poroča tudi, da se je v obdobju od 2007
do 2013 približno 35.000 Armencev letno izselilo iz Armenije.334 Ciljne države za
armenske migrante so Rusija (91 %), EU (4 %), ZDA in Ukrajina, kar gre verjetno
pripisati jezikovnim razlogom.335 V istem obdobju je zabeleženo tudi, da se je v
Armenijo vrnilo okoli 38% izseljenih Armencev, ki potrebujejo posebno pozornost,
da se z izkušnjami in v tujini pridobljenimi znanji uspešno integrirajo nazaj;
• naravne katastrofe: zaradi klimatskih sprememb in netrajnostne rabe naravnih virov
je država močno izpostavljena naravnim katastrofam (potresom, poplavam,
plazovom), saj na nevarnih območjih živi okoli 80 % njenega prebivalstva;336
• reforme na področju energetike337: med najpomembnejšimi reformami za regijo je
nedvomno ureditev statusa jedrske elektrarne v Medzamorju, izgradnja novih
331
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Environmental Burden of Disease – Armenia, dostopno na:
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energetskih objektov v smeri večje samooskrbe in povezovanja s sosednjimi
državami (trenutno poteka v smeri sodelovanja z Rusijo, Iranom in Gruzijo),
izgradnja obnovljivih virov energije (vetrne elektrarne, geotermalna energija,
hidroelektrarne, solarna energija), ki se je med letoma 2005 in 2013 povečala s 150
GWh na 740 GWh na leto, zmanjšanje javne porabe energije v javnih zgradbah,
upravljanje z radioaktivnimi odpadki, izgradnja transporta na električni pogon med
Erevanom in mesti v bližnji regiji, ipd.

4.2.2. Politična ureditev

Armenija je predsedniška republika z enodomnim parlamentom in večstrankarskim
političnim sistemom. Predsednik republike je izvoljen z neposrednimi volitvami za
obdobje petih let z možnostjo ponovne izvolitve. Ima pristojnost, da imenuje
predsednika vlade glede na porazdelitev sedežev v parlamentu in po opravljenem
posvetu s predstavniki političnih strank. Na predlog predsednika vlade imenuje tudi
ministre. Zakonodajna oblast je poverjena državnemu zboru (Azgayin Zhoghov), ki
šteje 131 poslancev, ki so izvoljeni v petletni mandat. Čeprav je armenska ustava
zasnovana po vzoru zahodno usmerjenih političnih sistemov, pa se veliko zapisanih
določb v praksi izvaja »prilagojeno«.
Kot že opisao, je Armenija zaprla meje s Turčijo zaradi nesporazuma glede genocida
nad armenskim prebivalstvom v času prve svetovne vojne.338 Armenija je meje z
Azerbajdžanom zaprla meje zaradi konflikta glede Gorskega Karabaha. Zaradi tega se
Azerbajdžan ne želi vključevati v mednarodna dogovarjanja skupaj z Armenijo.
Armenija ima največjo povezavo z zunanjim svetom preko Gruzije (tudi v smeri Turčije)
in delno preko Irana (katerega kolonija je bila v preteklosti).
V politiki so močni vplivi nekaterih interesnih skupin, med katere lahko v kontekstu
političnega udejstvovanja prištejemo tudi največjo armensko versko skupnost. Večina
prebivalcev Armenije danes pripada armenski apostolski (pravoslavni) cerkvi, ki ji
nekateri339 pripisujejo močan konzervativni vpliv v sedanji politiki in zastopanje
nasprotnikov liberalne prozahodne družbe. Še več, pripisuje se celo močan vpliv ruske
pravoslavne cerkve kot instrumenta ruske zunanje politike v »bližnji okolici«.340 Zato je
potrebno, da EU postavi jasne cilje sodelovanja z Armenijo, ki naj potekajo v smeri
338
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zaščite različnih manjšin oziroma marginalnih skupin,341 do katerih konzervativna
družba ni dovolj tolerantna.

4.2.3. Ekonomski kazalniki
Armenija se uvršča med države z razmeroma majhnim gospodarstvom, zato je po
oceni Mednarodnega denarnega sklada342 še toliko bolj izpostavljena zunanjim vplivom.
Prav zato je Armenijo močno zaznamovala svetovna gospodarska kriza v letih 2008 in
2009, ki je, podobno kot v Sloveniji, najmočneje spremenila sektor gradbeništva.
Gradbeništvo je bilo poleg metalurgije najmočnejši sektor, ki je pred krizo vplival na
gospodarsko rast v državi. Po krizi se je v letu 2009 gospodarstvo skrčilo za okoli 14 %,
kar je največji odstotek krčenja gospodarstva na svetu, takoj za Ukrajino. Zato se je
povečal proračunski primanjkljaj in javni dolg, znatno pa se je zmanjšala vrednost
valute.
Regionalno gledano343 je na armensko gospodarstvo močno vplivalo povečevanje
napetosti med Rusijo in Ukrajino ter posledično zmanjšanje svetovnih cen nafte v letu
2014, ki je zmanjšalo zaupanje v gospodarsko rast Rusije. S tem so se zmanjšala
denarna sredstva (financiranje), ki so bila na voljo ruskim podjetjem in bankam, kar je
vplivalo tudi na armensko gospodarstvo.
Po kriterijih OECD se uvršča med države z nizkimi srednjimi dohodki, njen BDP pa je v
letu 2012 znašal 3.720 ameriških dolarjev na osebo. Po finančni krizi leta 2009 se njena
ekonomija krepi, gospodarska rast pa se je v zadnjih nekaj letih vzpenjala od 3% do
7% letno. Prihodki države so rasli tudi zaradi množičnih denarnih nakazil izseljenih
delavcev, ki so večinoma migrirali in se zaposlili v Rusiji, saj je stopnja brezposelnosti v
državi kar 16,2 %.344 Pod pragom revščine še vedno živi 36 % Armencev. Dolgoročna
gospodarska rast je še vedno negotova zaradi slabe razvejanosti gospodarskega
sektorja, nizke stopnje konkurenčnosti gospodarstva in zaprtih meja s Turčijo in
Azerbajdžanom.
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Trimilijonska populacija se preživlja predvsem z malim podjetništvom in kmetijstvom.
Glavna izvozno-uvozna partnerica postaja EU345, sledijo Rusija, Kitajska in Iran. EU
ocenjuje, da so razvojne možnosti države zelo velike na področju transporta, kjer je
država s slabimi cestami in železnico na eni strani in velikimi potrebami za transport
blaga iz Azije v Evropo na drugi strani potrebna celovite prenove oziroma izgradnje
transportnega sistema, saj je sedaj preveč odvisna od letalskega prevoza. Pomembno
za razvoj države in ustvarjanje delovnih mest bi bilo tudi odprtje državnih meja z
Azerbajdžanom in Turčijo, kjer bi se znova vzpostavilo gospodarsko sodelovanje.
Armenska ekonomija je velika porabnica energije na CO2 in velika potrošnica drugih
naravnih virov, kar povzroča izsekavanje, slabo izkoriščenost zemlje, večje erozije in
izgubo naravnih habitatov.346 Država se sooča tudi z onesnaženjem pitne vode,
največja mednarodna skrb pa še vedno ostaja še vedno odprt jedrski reaktor v
Medzamorju, ki je nevaren tudi za širšo regijo.
EU je glavna armenska trgovinska partnerica, pri čemer Armenija največ izvaža v
Nemčijo. Celoten obseg armenske trgovine z EU je okoli 30 %. EU iz Armenije uvaža
predvsem končne izdelke, surovine, strojno in transportno opremo. EU v Armenijo
izvaža stroje, transportno opremo, različne končne izdelke, kemikalije in prehranske
izdelke. Armenija uvaža 80 % zemeljskega plina iz Rusije, 20 % pa ga uvaža iz Irana.
Močna armenska partnerica ostaja Rusija, ki je v Armeniji zadržala svojo vojaško bazo
iz časa Sovjetske zveze, od nje pa Armenija tudi odkupuje energijo in ji v zameno za to
prodaja preostalo energetsko infrastrukturo. Armenija je novo pozicijo pridobila z
vključitvijo v Evrazijsko ekonomsko Unijo v januarju 2015 (v kateri so še Rusija,
Belorusija, Kazahstan in Kirgizistan347), ki je bistveno spremenila okvire pogajanj o
skupnih temah z EU.
Na energetskem področju EU kritično izpostavlja slabo infrastrukturo, ki izvira še iz
sovjetskega obdobja in je posledično zelo nevarna. Poleg tega leži država na zelo
potresnem območju, kjer sta dobro vzdrževanje in varnost infrastrukture zelo
pomembna faktorja. Energetika je zaradi zastarelosti in tatvin zelo neučinkovita,
slabost pa je tudi prevelika odvisnost le od enega dobavitelja (Rusije) in nukleark, ki bi
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Uvoz EU iz Armenije predstavljajo dragi kamni in kovine, izvoz v Armenijo pa vozila, stroji in
oprema. Več: Podrobna trgovinska statistika (2013), dostopno na: http://www.enpiinfo.eu/library/content/armenia-detailed-trade-statistics-2013 (12.12.2015).
346
Armenia – United Nations, Development Assistance Framework 2016-2020, Erevan, julij
2015, str. 28, dostopno na: http://www.un.am/up/file/Armenia%20-%20UNDAF%2020162020%20-%20eng_arm.pdf (5.1.2016)
347
Postala članica 6. avgusta 2015.
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jih bilo zaradi starosti in slabega vzdrževanja potrebno zapreti.348 Črpališč nafte in
premogovnikov

v

državi

praktično

ni,

nekaj

energije

pa

se

proizvede

v

hidroelektrarnah. V slednjem EU vidi tudi razvojne možnosti države.

4.2.4. Pravna ureditev ter človekove pravice in svoboščine

Armenska ustava je bila sprejeta na referendumu leta 1995 in spremenjena leta 2005.
Ustava določa, da je Armenija demokratična, suverena in socialna država. Oblast je
podeljena ljudstvu, ki jo izvršuje preko izvoljenih predstavnikov vlade. Armenija je
članica večine pomembnih mednarodnih organizacij, vključno s Svetom Evrope,
Združenimi narodi, Svetovno trgovinsko organizacijo, Mednarodnim denarnim skladom,
Svetovno banko, Partnerstvom za mir zveze NATO, Skupnostjo neodvisnih držav in
podobno.
Kljub demokratični usmeritvi, ki naj bi temeljila na vladavini prava, pa poročilo Odbora
za ekonomske, socialne in kulturne pravice, ki deluje v okviru Ekonomskega in
socialnega sveta Organizacije združenih narodov,349 razkriva, da je največja skrb na
področju delovanja države razvejana korupcija, saj ni prave politične volje za njeno
zajezitev. Manjka tudi učinkovita zakonska podlaga za preprečevanje vseh oblik
diskriminacije in neodvisnost sodne veje oblasti. Po poročanju odbora je v armenski
družbi močno prisotna patriarhalna ureditev družinskega življenja, ki strogo razlikuje
med vlogo moških in žensk v družbi. Hkrati je družba slabo tolerantna do oseb s
posebnimi potrebami, kjer je stanje najslabše pri mladoletnikih. Odbor tudi izpostavlja
problematiko dela na črno, kjer se ocenjuje, da kar 40 % delavcev opravlja delo brez
ureditve formalnega statusa, s tem pa ostajajo brez urejenih ekonomskih in socialnih
pravic, kar še dodatno povečuje stopnjo revščine. Čeprav je formalno določena enakost
obeh spolov, se družba sooča z močno segregacijo žensk na vertikalnem in
horizontalnem nivoju v vseh sektorjih gospodarstva, saj ženske praviloma zasedajo le
nižje plačana delovna mesta, na primerljivih delovnih mestih pa njihova plačila
dosegajo le 60 % plačila delavca moškega spola. Odbor je izrazil tudi zaskrbljenost nad
družinskim nasiljem nad ženskami, na odsotnost primernih varnih domov za žrtve
družinskega nasilja in nad neurejeno finančno situacijo na področju zdravstvene
oskrbe, kjer se storitve večinoma zagotavljajo proti plačilu pacienta.
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Poročilo o Armeniji z leta 2005, Delovni dokument Evropske Komisije z dne 2.3.2005, str. 25,
gl. http://ec.europa.eu/world/enp/pdf/country/armenia_country_report_2005_en.pdf;
349
Concluding observations on the combined second and third periodic reports of Armenia,
Committee on Economic, Social and Cultural Rights, E/C.12/ARM/CO/2-3, julij 2014.
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Vpogled v sodne primere Evropskega sodišča za človekove pravice v Strasbourgu
izkazuje primere kršitev Armenije, ki so najbolj množične v zvezi s prepovedjo mučenja
(3. člen EKČP), pravico do svobode in varnosti (5. člen EKČP) in pravico do poštenega
sojenja (6. člen EKČP). V zvezi s protokoli k EKČP so najštevilčnejše kršitve 1. in 7.
protokola, v delu, ki se nanaša na pravico do varstva zasebne lastnine in pravico, pa
odškodnine v primeru sodne pomote. Pred ESČP so poleg navedenih kršitev
obravnavani tudi posamezni primeri kršitev v zvezi z nerešenim statusom Gorskega
Karabaha. V zvezi s prisilno izseljenimi prebivalci tega območja je pomembna sodba
Velikega senata z dne 15.6.2015 v zadevi Chiragov in drugi proti Armeniji350. Sodba se
nanaša na prisilno izselitev več azerbajdžanskih Kurdov v pokrajini Lachin leta 1992, ki
se zaradi konflikta in armenske okupacije območja ne morejo vrniti nazaj. Zaplet v
zvezi s pogojem o izčrpanosti vseh pravnih sredstev je sodišče razrešilo z obširno
obrazložitvijo, da je Armenija v samem postopku zanikala dejstvo, da bi bila v konflikt
vključena armenska vojska (tč. 119 sodbe), kar se je po izvedenem dokaznem
postopku izkazalo za neresnično, zato je sodišče upoštevajoč politično konotacijo
konflikta odločilo, da uspešne izčrpanosti vseh pravnih sredstev v tej zadevi niti ne bi
bilo mogoče pričakovati. Sodišče je ugotovilo, da se še dvajset let po sklenitvi premirja
v Gorskem Karabahu nekdanji prebivalci ne morejo vrniti na svoja zemljišča, saj je
sedanja karabaška oblast v zemljiško knjigo na nekdaj pritožnikovih zemljiščih vpisala
druge lastnike (tč. 194 sodbe), zato je ugotovilo, da Armenija krši 1. člen Protokola št.
1 k EKČP in 8. ter 13. člen EKČP. Zanimivo je odločilo, da posebna kršitev 14. člena
EKČP (prepoved diskriminacije) ni nastala, ker naj bi bili ta očitka povezana z že
ugotovljenimi kršitvami 8. in 13. člena EKČP in 1. člena Protokola št. 1. Vprašanje glede
prisoje pravičnega zadoščenja po 41. členu EKČP si je sodišče pridržalo. Glede na to,
da je sodišče Armenijo in pritožnike pozvalo k sklenitvi dogovora o nadaljnji ureditvi
nerešenega problema, bo na nadaljnje ukrepe v smeri reševanja spora potrebno še
počakati – vsaj 12 mesecev (točka 8.b izreka sodbe).
Posledice sodbe so jasne. Armenija lahko po tej sodbi ESČP pričakuje plaz novih
istovrstnih pritožb. Glede na to, da vračanje izseljenih oseb večinoma ni mogoče, se
lahko Armenija po novem sooči tudi z zahtevki izseljenih Azerbajdžancev za izplačilo
odškodnine zaradi kršitev EKČP. V kolikor bi nadaljnje postopanje v zadevi potekalo v
smeri dogovora ali prisojanja pravičnega zadoščenja in bi bila izvršitev konkretne sodbe
uspešna, bi sodba lahko prispevala k trajnejšemu reševanju konflikta, saj bi lahko
pomenila enega izmed pritiskov na Armenijo. Sodba lahko pomaga oblikovati tudi
politiko EU do obravnavane regije, saj lahko pomeni politični pritisk na Armenijo, hkrati
pa lahko ponovno izboljša odnose z Azerbajdžanom. Zato bi bilo pomembno, da ESČP v
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Chiragov in drugi proti Armeniji, sodba ESČP z dne 15.6.2015, št. 13216/05.
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primeru nesklenitve dogovora (v 12 mesecih) nadaljuje z delom v smeri odločitve o
denarni satisfakciji pritožnikom v tej zadevi.

4.2.5. Pravni okvir sodelovanja z EU

Pravni okvir za sodelovanje EU in Armenije je Sporazum o partnerstvu in sodelovanju,
ki je bil sprejet leta 1996 in je začel veljati leta 1999. Gre za okviren dokument, ki je
vzpostavljal podlago za politični dialog, svobodno trgovino, investicije, trajnostni razvoj,
finančno, strokovno, tehnološko in kulturno sodelovanje z državo, ki se je leta 1991
odcepila od socialističnega sistema. Na podlagi tega sporazuma so bile ustanovljene
skupne institucije za uresničevanje zavez iz tega sporazuma. Pomembno odprto
vprašanje je bilo in še ostaja vprašanje zaprtja nuklearnega reaktorja v Medzamorju,
sodelovanje med EU in Armenijo pa se je začelo krepiti z imenovanjem Posebnega
predstavnika EU za Južni Kavkaz, ki redno obiskuje države Južnega Kavkaza in z njimi
sodeluje na različnih področjih. Armenija je po letu 2000 pristopila k vsem
pomembnejšim konvencijam in protokolom Združenih narodov in Sveta Evrope. Leta
2004 je EU ponudila državam Južnega Kavkaza vključitev v ESP, v okviru programov
TACIS in programa varne prehrane (FSP) pa je bila državi nudena tudi finančna in
tehnična pomoč za izpeljavo prvih nujnih reform. V okviru ESP je Armenija novembra
2006 sprejela akcijski načrt in zaveze v okviru EISP351. Akcijski načrt je politični
dokument, ki navaja strateške ukrepe za približevanje Armenije k EU standardom za
obdobje petih let in pomeni konkretizacijo in nadgradnjo zavez iz sporazuma o
partnerstvu in sodelovanju. Najpomembnejša področja akcijskega načrta so:
 krepitev demokracije, vladavine prava, boj proti korupciji;
 krepitev spoštovanja človekovih pravic in temeljnih svoboščin;
 ekonomski razvoj, zmanjševanje revščine;
 spodbujanje investicij;
 harmonizacija z evropskimi normami;
 oblikovanje energetske strategije, vključno z zaprtjem nuklearke Medzamor;
 mirna rešitev spora v Gorskem Karabahu;
351

V Armeniji se je program sektorske proračunske podpore v okviru EISP začel leta 2008 za
poklicno izobraževanje in usposabljanje. Osnovni namen je bilo zmanjševanje revščine, saj bi s
poklicnim usposabljanjem povečevali zaposljivost aktivnega prebivalstva. Evropska komisija je
junija 2008 v ta namen plačala prvi obrok v višini 5 milijonov evrov, nadaljnji obrok pa je
izplačala v zmanjšani vrednosti 3,25 milijona evrov, saj armenska vlada ni izpolnila vseh
pogojev, za katere se je zavezala. Vendar pa zagotavljanje sredstev za ustanovitev in delovanje
regionalnih centrov za poklicno usposabljanje in zaposlovanje novega kadra za te namene še
zdaleč ni dovolj za povečevanje zaposljivosti prebivalstva.
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 regionalno sodelovanje;
V okviru teh področij so v akcijskem načrtu opredeljeni konkretni koraki za izpolnitev
teh zavez. Petletno obdobje veljavnosti akcijskega načrta se je izteklo 2011, vendar sta
ga partnerski strani podaljšali. V letu 2011 so sledila intenzivna pogajanja in obiski
visokih predstavnikov, dosežen pa je bil tudi napredek pri ponudbi, da lahko konkretne
spore na meji v Gorskem Karabahu raziskuje OVSE.
V poročilu o napredku programa za Armenijo z dne 15.5.2012352 je bilo v nadaljevanju
med drugim predlagano:
 demokratična izvedba volitev v letu 2013;
 dostop evropskih predstavnikov v konfliktna območja in sodelovanje s skupino Minsk
(OVSE);
 čimprejšnje zaprtje jedrske elektrarne v Medzamorju;
 sprejem ustrezne zakonodaje s področja preprečevanja diskriminacije, enakost
spolov, verska svoboda, pluralnost medijev, itd.
Predlogi za naslednja leta izkazujejo napredek v približevanju evropskim standardom,
vendar pa zaradi hitrega sprejemanja zakonodaje obstaja velika nevarnost, da
implementacija ukrepov ne bo tako zelo učinkovita. »Evropeizacija« namreč zahteva
čas, predvsem ker so reforme tako obširne in sistemske.
Sporazum o partnerstvu in sodelovanju je vzpostavil tudi skupne institucije, kot so Svet
za sodelovanje, Odbor za sodelovanje, Pododbor za trgovino, ekonomske in povezane
pravne zadeve in Odbor za parlamentarno sodelovanje). Svet za sodelovanje v okviru
tega sporazuma nadzira izvajanje sporazuma. Srečuje se na ravni ministrov enkrat
letno in takrat proučuje poglavitna vprašanja v sodelovanju med EU in državo ter
podaja priporočila. Odbor za sodelovanje se srečuje vsakih 6 mesecev in obravnava
napredek pri izvajanju poglavij o ekonomskih in trgovinskih zadevah, pod njegovim
okriljem pa delujejo štirje pododbori, sestavljeni iz strokovnjakov na posameznih
področjih.353 Za razmerja in sodelovanje med Evropskim parlamentom in armenskim
parlamentom je bil osnovan odbor, ki se srečuje dvakrat na leto, od tega enkrat na
sedežu evropskega parlamenta, drugič pa v Armeniji. Navedeni sporazum ne vsebuje
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Poročilo o napredku za Armenijo, delovni dokument Evropske Komisije z dne 15.5.2012, gl.
http://ec.europa.eu/world/enp/docs/2012_enp_pack/progress_report_armenia_en.pdf;
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Pododbor za pravosodje, svobodo in varnost; pododbor za transport, okolje, energijo in
jedrsko varnost; pododbor za socialne zadeve, javno zdravje, usposabljanje, izobraževanje,
mladino, kulturo, informacijsko družbo in avdiovizualne zadeve, znanost in tehnologijo ter
pododbor za trgovino.
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tarifnega preferenciala354, vendar pa prepoveduje količinske trgovinske omejitve.
Predvideva tudi postopno približevanje armenske zakonodaje evropskim trgovinskim
standardom. Armenija pridobiva tudi na podlagi Skupne sheme preferencialov plus, ki
deluje od leta 2005 in na podlagi katerega je vzpostavljena ničelna carinska stopnja za
okoli 6400 različnih vrst blaga.
Julija 2013 so bila zaključena pogajanja za sklenitev pridružitvenega sporazuma in
uvedbo proste trgovine, vendar pa kasneje do podpisa teh listin ni prišlo zaradi
odločitve Armenije, da se priključi Evrazijski ekonomski Uniji (1. januar 2015). Ta ni
skladna z zahtevami za vzpostavitev območja proste trgovine z EU (DCFTA).355 Kljub
določenim razlikovanjem sta Armenija in EU v letu 2014 uspeli skleniti sporazum o
vračanju oseb in sporazum o poenostavitvi vizumskih postopkov. V decembru 2015 je
EU začela z Armenijo nov krog pogajanj za ustanovitev novega, bolj poglobljenega
sodelovanja, ki bi temeljil na novem sporazumu, ki bi nadomestil sporazum iz leta
1996.
Na splošno je potrebno dodati, da je armenska javnost, za razliko od Gruzije,356 iz
procesa evropeizacije precej bolj izključena kot gruzijska. Ozaveščenost javnosti o
evropski sosedski politiki in približevanju politike Armenije je majhna, še manjša je na
podeželju. K slabi ozaveščenosti dodatno pripomorejo tudi javni uslužbenci, ki se
izogibajo pobudam civilne družbe na javne razprave o tej tematiki.357

354

T. i. preferencialna pravila o poreklu: če ima blago preferencialno poreklo in so izpolnjeni
določeni pogoji, se pri uvozu uporabi preferencialna oz. ugodnejša carinska stopnja. Več:
http://www.fu.gov.si/carina/podrocja/poreklo_blaga/?tx_news_pi1[news]=4124&tx_news_pi1[c
ontroller]=News&tx_news_pi1[action]=detail&cHash=5c4ed8df4bb379fb4d3088504edfc9fd
(25.1.2016).
355
Programming of the European Neighbourhood Instrument (ENI) - 2014-2020, Single Support
Framework for EU support to Armenia (2014-2017), str. 3,
http://eeas.europa.eu/enp/documents/financing-the-enp/index_en.htm (14.2.2016).
356
Gl. naprej.
357
Ghazaryan Narine, The European Neighbourhood Policy and the democratic values of the
EU, A legal Analysis, Hart Publishing, Oxford in Portland, Oregon, 2014, str. 144 – 145.
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4.2.6. Implementacija sprejetih ukrepov

Obe strani sta se v skupnem sporočilu na vrhu Vzhodnega partnerstva v Vilni leta 2013
zavezali k sodelovanju v prizadevanju za krepitev demokratičnih institucij, vladavine
prava in krepitev pravosodja, za varstvo človekovih pravic in svoboščin, za boj proti
korupciji in krepitev civilne družbe.
Sodelovanje po sektorjih je dogovorjeno na podlagi posvetovanja z različnimi vlagatelji
in drugimi pomembnimi deležniki ter je razdeljeno na tri pomembne sklope: razvoj
zasebnega sektorja, reforma pravosodja in reforma javne uprave, kar je bilo vključeno
v razvojno strategijo Armenije za obdobje 2014 do 2015. Razlogi za navedeno izbiro
prioritetnih sektorjev so po navedbi v finančnem poročilu ESI o Armeniji predvsem v
tem, da se v Armeniji diverzificira gospodarstvo in s tem zmanjša socialna neenakost
po regijah. Zato je trenutno največja ovira po mnenju EU v tem, da je trg dela
neučinkovit, da so državne institucije šibke, da je možnost financiranja omejena in da
je država centralistično organizirana. EU se zato zavzema za razvoj podeželja v okviru
projekta ENPARD ter za podporo malim in srednje velikim podjetjem s pomočjo
različnih oblik financiranja358 in s pomočjo javno-zasebnega partnerstva. V okviru
reform državne uprave predlaga oblikovanje moderne uprave po vzoru uprav v državah
članicah EU, pri tem pa ponuja tudi pomoč tistih držav članic EU, ki so izkusile
sovjetsko obliko administracije. Predlaga tudi oblikovanje e-uprave, ki bo zmanjšala
osebne stike med javnimi uslužbenci in državljani, kar bi po oceni EU zmanjšalo
tveganje za koruptivna ravnanja.359
V zvezi z reformo pravosodja je bila v zadnjih letih sprejeta nova zakonodaja, vendar
uspehi še niso povsem razvidni. Po mnenju EU je potrebno predvsem vzpostaviti
neodvisnost sodstva, zmanjšati korupcijo in zagotoviti, da se sprejeta zakonodaja izvaja
tudi v praksi. Očitki obstajajo tudi v zvezi s poštenim sojenjem, saj sodišča v več
primerih

ne

upoštevajo

načel

domneve

nedolžnosti,

»enakosti

orožij«

in

kontradiktornosti postopka. Armenskim sodiščem se očita tudi predolgo trajanje sodnih
postopkov in njihova neučinkovitost. Na področju javnega sektorja pričakuje EU
rezultate predvsem v zmanjšanju korupcije, povečanju transparentnosti in povečanju
dostopnosti javnega sektorja.
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Npr. preko financiranja investicij s strani Evropske banke za obnovo in razvoj (EBRD), ki bo v
Armeniji financirala okoli 20 investicij na leto in preko EIB, ki bo ponudila posojila za obnovo
cest in mejnih prehodov ter za modernizacijo vodnih virov in odpadkov.
359
Za kar pa je predpogoj dobro delujoč sistem električne oskrbe in internetne povezave, zato
je ta cilj še daleč.
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Mednarodni pritisk na Armenijo se izvaja tudi zaradi edinega armenskega jedrskega
objekta v Medzamorju.360 Ta objekt je bil ustvarjen med leti 1976 do 1980 in ima dva
reaktorja, vsakega s po 815 MW kapacitete. Do leta 1988 je jedrska elektrarna
obratovala v polnem zamahu, po letu 1988 pa se je zaradi velikega potresa njeno delo
nadaljevalo po izvedbi več kot 100 nadgradenj in izboljšav, čeprav je mednarodno
sprejeto, da je elektrarna kljub temu nevarna, saj se nahaja na potresno močno
ogroženih tleh. EU zato močno pritiska na Armenijo, naj Medzamor čim prej zapre. Do
zaprtja še ni prišlo, saj jedrska elektrarna proizvede okoli 40 % armenske elektrike in
alternative za to še ni. Gre za še en primer pomanjkanja politične volje, kjer bi bil
potreben jasnejši in strožji pritisk od zunaj.361
Iz navedenega, predvsem pa iz akcijskih načrtov izhaja, da želene reforme v Armeniji
obsegajo predvsem ekonomsko liberalizacijo, pravosodno reformo in strategijo v
energetiki. Politične reforme se po mnenju Ghazaryanove362 ukvarjajo predvsem z
ločitvijo oblasti s tem, da je zakonodajna oblast (parlament in politične stranke)
povsem prezrta. Enako je prezrta vloga civilne družbe in ljudske participacije v oblasti,
s čimer se je potrebno strinjati v primeru vseh treh obravnavanih držav.

4.3. Azerbajdžan

4.3.1. Splošno

Azerbajdžan meji na vzhodu na Kaspijsko morje, na severu na Rusijo, na severozahodu
na Gruzijo, na zahodu na Armenijo in na jugu na Iran. Državo, ki meri 86.600 km2,
sestavlja 59 pokrajin in avtonomna pokrajina Nahičevan. Slednja leži ločeno od
preostale države in meji na Armenijo, Iran in deloma na Turčijo. Glavno mesto države
Baku leži vzhodno ob Kaspijskem morju.
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Sargsyan Gevorg, Balabanyan Ani, Hankinson Denzel, From Crisis to Stability in the
Armenian Power Sector: Lessons Learned from Armenia's Energy Reform Experience, World
Bank Publications, s. l., 2006, str. 55 – 57.
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Z namenom, da se ne bi ponovila tragedija iz Černobila.
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Ghazaryan Narine, The European Neighbourhood Policy and the democratic values of the
EU, The legal analisys, 1. izdaja, Hart Publishing, Oxford in Portland, 2014, str. 131.
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Zunanjepolitično je država pomembno povezana z Rusijo, ZDA, Turčijo in Gruzijo,
medtem ko je z Iranom v slabših odnosih zaradi več milijonov Azerbajdžancev,
naseljenih v Iranu, in desetletja stare ter še vedno prisotne ideje o združitvi z matično
državo. Z Armenijo nima odnosov zaradi konflikta na območju Gorskega Karabaha,
nekaj napetosti je prisotno tudi zaradi nerešenih meja oz. »razdelitve« Kaspijskega
morja med Azerbajdžanom, Iranom, Turkmenistanom, Kazahstanom in Rusijo. Država
predstavlja tranzit za prebežnike iz Irana, Iraka, Pakistana in Afganistana na Zahod ter
za trgovino z drogami, zato so ureditev migracijske politike, vračanje oseb in učinkovit
boj proti drogam nekatere izmed prioritet sodelovanja z EU.
V primerjavi z ostalima državama Južnega Kavkaza ima Azerbajdžan bogate naravne
vire in dobro strateško pozicijo med centralno Azijo in Evropo. Zaradi naravnih virov in
lege je kmalu postal pomemben proizvajalec nafte in tranzitna država za oskrbo EU iz
Kaspijskega jezera in Osrednje Azije. Ponaša se celo z dejstvom, da je najstarejši
proizvajalec nafte na svetu, saj črpanje nafte sega že v 19. stoletje. Azerbajdžan je
med letoma 1898 in 1901 proizvedel celo več nafte kot celotne ZDA. Ravno zaradi
potreb po naravnih virih in lege zahodne države niso popolnoma dosledne pri
obravnavi vprašanja demokracije, vladavine prava in človekovih pravic v tej državi.
Vprašanje, ali lahko v tem pogledu predstavlja dobava plina in nafte iz Azerbajždana
(in Kaspijskega bazena nasploh) alternativo za odvisnost EU od Ruske federacije je
sicer še vedno odprto, vendar realna slika zalog nafte in plina kaže, da ruskega plina in
nafte še zdaleč ne more nadomestiti.

4.3.2. Politična ureditev

Azerbajdžan je leta 1918 postal prva neodvisna demokratična republika z islamsko
tradicijo na vzhodu. Čeprav jo je de facto priznala med drugim tudi Versajska pogodba
po koncu prve svetovne vojne, je ta samostojnost trajala le kratek čas. Novonastala
država se je znašla na prepihu med silami Antante in nasprotnimi silami, zato je postala
bojišče za različne geostrateške interese. Konec leta 1919 in v začetku leta 1920 so se
razmere zelo poslabšale. Boljševiška sovjetska vlada novoustanovljene azerbajdžanske
demokratične republike ni priznala, temveč je na njene meje poslala svojo enajsto
rdečo armado. Eskalirala je tudi agresija armenske stranke Dašnak nad Azerbajdžanci v
Karabahu in Zangezurju, ki je izvajala tudi teroristične napade nad Azerbajdžanci na
preostalem azerbajdžanskem ozemlju. Poglobila se je tudi socialna in ekonomska kriza
v državi. Vse to je vodilo v situacijo, da je bila že leta 1920 novonastala država po
vpadu sovjetske enajste rdeče armade priključena Ruski Sovjetski Federativni
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Socialistični Republiki363 oziroma po letu 1922 Sovjetski zvezi, kot ena izmed kavkaških
socialističnih republik, do katere je takratna sovjetska oblast gojila posebne
geostrateške interese, predvsem zaradi takrat že obstoječih črpališč pri glavnem mestu
Baku. Prva republika leta 1918 je odigrala pomembno vlogo pri narodni renesansi in pri
oblikovanju azerbajdžanske narodne identitete, ki temelji na modernizmu, islamizmu in
turkizmu ter se je izrazito uveljavila zopet v letu 1989.
Med sedemdesetletno sovjetsko nadvlado se je Azerbajdžan razvil v proizvajalca goriv,
surovin in v pridelovalca hrane za sovjetsko populacijo. Narodna identiteta
Azerbajdžancev je bila v tem obdobju precej zatirana, latinsko pisavo je zamenjala
cirilica, v kulturi pa je bilo malo prostora za obravnavanje in analiziranje
azerbajdžanske zgodovine ter drugačne etnične identitete. Med sovjetskim obdobjem
je Azerbajdžan izgubil nekatera ozemlja Nahičevana, ki so bila priključena armenski
sovjetski republiki, takšne meje pa so ostale še danes, ko je država praktično
razdeljena na dva dela – osrednji Azerbajdžan in ločeno avtonomno pokrajino
Nahičevan.
Po razpadu Sovjetske zveze je Azerbajdžan razglasil svojo neodvisnost 30. avgusta
1991, čeprav se je gibanje za demokratično osamosvojitev začelo že v letih 1988 in
1990. 20. januarja 1990 je bila z namenom zatreti ta gibanja v Baku poslana sovjetska
vojska, intervencija pa se je končala s stotinami mrtvih in ranjenih. Ustanovna listina o
samostojnosti in neodvisnosti je bila sprejeta 18. oktobra 1991, z njo pa je Azerbajdžan
ponovno postal samostojna država.
Danes je Azerbajdžan predsedniška republika s kodificirano ločitvijo oblasti, ki pa je
dejansko skoncentrirana pretežno v rokah predsednika in sodne veje oblasti, ki jo
imenuje predsednik. Po ustavi, sprejeti leta 1995, je država demokratična republika z
vladavino prava in varstvom človekovih pravic in temeljnih svoboščin. Skladno z
določbami ustave je Azerbajdžan predsedniška republika, ki temelji na ločitvi treh vej
oblasti. Predsednik države364, izvoljen za petletni mandat, ima v rokah izvršilno vejo
oblasti. Predsednik države imenuje predsednika vlade in ministre, ki pa morajo hkrati
uživati zaupanje Državnega zbora (Milli Majlis). Državni zbor ima v rokah zakonodajno
oblast in je enodomen s 125 poslanci. Parlament ima zakonodajno iniciativo skupaj s
predsednikom države, Vrhovnim sodiščem in parlamentom avtonomne regije
Nahičevan.365 Čeprav je v ustavi zapisana ločitev oblasti, se ta po mnenju
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Pod tem imenom je obstajala od leta 1917 do 1922.
Od leta 2003 dalje je predsednik države Ilham Alijev, sin nekdanjega predsednika države
Hejdarja Alijeva.
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Commission Staff Working Paper, Annex to: European Neighbourhood Policy, Country
Report, Azerbaijan, {COM(2005) 72 final}, Bruselj, 2.3.2005, str. 5-6.
364

113

Parlamentarne skupščine Sveta Evrope ne izvaja, saj ni politične opozicije niti dialoga s
političnimi nasprotniki zunaj parlamenta.366
Oblast je ločena na zakonodajno, ki je v rokah parlamenta, izvršno, ki je v rokah
predsednika države, in sodno, ki je v rokah sodišč. Parlament je enodomni s 125
poslanci, ki so izvoljeni z večino na podlagi tajnih volitev. Predsednik države je lahko
izvoljen za 5 let z možnostjo enega podaljšanja. Sodna veja oblasti je razdeljena na več
sodišč: ustavno, vrhovno, višja sodišča in prvostopenjska splošna ter posebna sodišča
(posebno lokalno sodišče za ekonomske zadeve, vojaško sodišče in sodišče za
pomembne kazenske zadeve). Volilno pravico imajo vsi državljani Azerbajdžana, ki so
starejši od 18 let. Religija je ločena od države, vse verske skupnosti pa so enake pred
zakonom, vendar večinoma močno prevladuje islamska veroizpoved. Po ustavi je
država razdeljena na 61 teritorialnih administrativnih okrožij.
Država je leta 1992 postala članica OVSE in OZN ter leta 2001 članica Sveta Evrope.
Sodeluje tudi z organizacijo NATO v okviru Partnerstva za mir (PfP) in Evro-atlantskega
partnerskega sveta (EAPC)367. Država je ena izmed ustanovnih članic organizacije
GUAM368 ter članica Skupnosti neodvisnih držav (SND)369 in Organizacije za prepoved
kemičnega orožja (OPCW).370 V Mednarodni trgovinski organizaciji (WTO) ima status
opazovalke.
Zaskrbljujoče je, da država371 ni podpisala Rimskega statuta, v okviru katerega deluje
Mednarodno kazensko sodišče. Še večjo težavo predstavlja konflikt v Gorskem
Karabahu, ki po 25 letih ostaja nerešen, območje pa je de facto mednarodno
nepriznana država. Končni rezultat je približno 1 milijon notranje razseljenih
366

Resolucija Parlamentarne skupščine Sveta Evrope št. 1917 (2013), The honouring of
obligations and commitments by Azerbaijan, 23.1.2013, 6. zasedanje, točke 9, 10, 11, 13.
367
Sodelovanje med Azerbajdžanom in organizacijo NATO temelji na individualnem partnerstvu
(t. i. Individual Partnership Action Plan), ki se sklepa vsaki dve leti. Ključni točki sodelovanja sta
dobro upravljanje in demokratičen nadzor v varnostnem sektorju in reorganizacija vojaškega
sektorja s približevanjem NATO standardom. Več o tem:
http://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_49111.htm?selectedLocale=en (5.4.2016).
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Organizacija za demokracijo in ekonomski razvoj, katere članice so Azerbajdžan, Gruzija,
Moldavija in Ukrajina, več o tem: http://guam-organization.org/node/401 (5.4.2016).
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Skupnost neodvisnih držav (ang. Commonwealth of Independent States (CIS)), ki je bila
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Azerbajdžancev, ki so pobegnili iz tega območja in že skoraj celo generacijo živijo v
nerešenih razmerah.

4.3.3. Ekonomski kazalniki

V primerjavi z ostalima državama Južnega Kavkaza ima Azerbajdžan bogate naravne
vire in dobro strateško pozicijo med centralno Azijo in Evropo. 8,3 milijonska
populacija372 se pretežno preživlja v energetskem sektorju in deloma v kmetijstvu in
gozdarstvu. Zaradi pomembnosti energetike sta EU in Azerbajdžan novembra 2006
sklenila poseben memorandum o strateškem partnerstvu med EU in republiko
Azerbajdžan na področju energetike. Ker je v Azerbajdžanu nerazvito področje
obnovljivih virov energije in energetska učinkovitost, je EU v okviru EISP namenila
državi skupaj 13 milijonov evrov pomoči za razvoj tega sektorja. V ta namen je morala
država ustanoviti državno agencijo in sprejeti akcijski načrt ter nov zakonodajni okvir.
Vendar se od leta 2007 do 2009 ni zgodilo nič, država ni zahtevala nobenega izplačila,
prav tako pa ni izpolnila ničesar od dogovorjenega. Jasno je, da se državni proizvajalci
še ne strinjajo s spremembo državne politike in da je področje obnovljivih virov zanje
postranskega pomena.373
Od kavkaških držav je največja azerbajdžanska trgovinska partnerica EU, ki uvaža
pretežno nafto, plin in bombaž. Na drugi strani pa so največje gospodarske partnerice
Azerbajdžana EU z 51 %, Rusija z 10 %, Turčija z okoli 7 % in Kitajska z okoli 6 %.374
Zaradi strateške pozicije se vlaga v transport in z njim povezane infrastrukture (npr.
projekt TRACECA). Pomembna je tudi plinska povezava, ki je z Rusijo in Gruzijo najbolj
delujoča, novejše so povezave s Turčijo, v pripravi pa je tudi povezava z Iranom. Za EU
je od tega najpomembnejša povezava s Turčijo, iz katere je v pripravi izgradnja
povezav do zahoda. Azerbajdžan ne proizvaja jedrske energije, temveč ima nekaj
hidroelektrarn.
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Azerbajdžansko gospodarstvo temelji večinoma na energetiki, saj ta predstavlja 93 %
celotnega izvoza oz. 41 % BDP države. Ostale gospodarske panoge so slabo razvite. S
tem je gospodarstvo močno podvrženo nihanjem cene nafte in zemeljskega plina.
Postopno upadanje naftnih zalog bo nadomestilo črpanje zemeljskega plina, ki se
načrtuje z investicijo Shah Deniz II (od 2020 dalje). Makroekonomsko je Azerbajdžan v
zadnjem desetletju močno napredoval in njegova ekonomija je postala ena izmed
najhitreje rastočih. Med letoma 2003 in 2011 se je državni proračun povečal za 16-krat
(14,5 rast BDP), posledično pa je močno upadla revščina, ki je bila še v letu 2004 44,7
%, v letu 2012 pa le še 6 %. Zunanji dolg znaša le 7 % BDP, zunanjetrgovinska
bilanca pa je pozitivna. EU je v letu 2012 v Azerbajdžan izvozila za 2,9 milijarde EUR
(največ strojna oprema in transport), uvozila pa za 13,8 milijarde EUR dobrin (največ
goriva in rudarskih izdelkov).

4.3.4. Pravna ureditev ter človekove pravice in svoboščine

Čeprav je država v svojo ustavo zapisala svobodo govora in svobodo združevanja, so
poročila o zapiranju novinarjev brez pravičnega sojenja, onemogočanje izhajanja
opozicijsko naravnanih časopisov in delovanja drugih opozicijskih medijev zelo pogosta.
Ocenjeno je, da v državi deluje 1.500 nevladnih organizacij, vendar nobena ne dobiva
državnih sredstev. V državi deluje 46 zaporov, obdobje pripora je predolgo, pred
Svetom Evrope pa je bilo sproženih veliko sodnih postopkov, od katerih je bil velik del
(skoraj polovica) domnevno politično preganjanih zapornikov.375 Med izpostavljenimi
problemi sta tudi družinsko nasilje in diskriminacija ter veliko število prebežnikov in
notranje izseljenih oseb. Med stalnejše kršitve Evropske konvencije o varstvu
človekovih pravic in temeljnih svoboščin (EKČP) sodijo kršitve pravice do poštenega
sojenja (6. člen EKČP), kjer je bila kršitev ugotovljena v več kot 80 primerih od skupno
206 primerov, v katerih je bila ugotovljena kršitev. Med pogostejšimi kršitvami so še
prepoved mučenja (3. člen EKČP) v 37 primerih, kršitev pravice do svobodnega
združevanja (11. člen EKČP)376 v približno 30 primerih, kršitev pravice do svobode in
varnosti (5. člen EKČP)377 v več kot 30 primerih ter kršitev pravice do učinkovitega
pravnega sredstva (13. člen EKČP) v več kot 15 primerih.378 Pogostost teh kršitev kaže
375

Poročilo o Azerbajdžanu iz leta 2005, dokument Evropske Komisije z dne 2.3.2005, str. 9, gl.
http://ec.europa.eu/world/enp/pdf/country/azerbaijan_country_report_2005_en.pdf;
376
Npr. nedavna sodba ESČP: Gafgaz Mammadov proti Azerbajdžanu, št. vloge 60259/11,
sodba z dne 15.4.2016.
377
Npr. nedavna sodba Yagublu proti Azerbajdžanu, št. vloge 31709/13, sodba z dne 5.4.2016
in sodba Khalikova proti Azerbajdžanu, št. vloge 42883/11, sodba z dne 22.4.2016.
378
Več o tem na spletni strani ESČP, HUDOC.

116

jasno sliko o tem, da gre za sistemske kršitve, ki so povezane z arbitrarnim odločanjem
azerbajdžanskih sodišč na vseh treh stopnjah.379
Velik problem v državi je korupcija, ki je vpeta v vse ravni delovanja države in čeprav
je država po letu 2000 sprejela mednarodne konvencije in oblikovala svoj pravni okvir
in program boja proti korupciji, to v praksi ni aktivno zaživelo. Po poročanju
organizacije Transparency International380 je v javnomnenjski raziskavi kar 47 %
vprašanih imelo stik s koruptivnimi dejanji v letu 2010, od tega je po tej raziskavi
največ korupcije v policiji, med javnimi uslužbenci in v izobraževalnem sektorju.

4.3.5. Energetika

Ker se je komercialno črpanje surove nafte v Azerbajdžanu začelo že v sredini 19.
stoletja, se je azerbajdžansko glavno mesto Baku v eni generaciji spremenilo iz
puščavske trdnjave v moderno metropolo. Če je še v letu 1863 imel Baku 14.000
prebivalcev, je njihovo število štirideset let kasneje skokovito naraslo na 206.000.
Večino naftnih poslov je vodila evropska, ruska in armenska elita, kar je leta 1905 v
Bakuju pripeljalo do Tatarsko – Armenske vojne med azerskim proletariatom in
armensko buržoazijo.
Velika težava pri sicer bogatem črpanju nafte pa je od samega začetka tudi njen
transport do odjemalcev. Kaspijsko morje je zaprt bazen, ki je večji del leta tudi
razburkano in nevarno. Na drugi strani so kavkaške gore predstavljale oviro za
transport te surovine po kopnem, zato so se kmalu oblikovali projekti za izgradnjo
transportnih poti – prva je bila izgradnja železniške proge med Bakujem in
črnomorskim mestom Batum v letu 1883. Leta 1941 je Azerbajdžan pridelal okoli tri
četrtine nafte v celotni Sovjetski zvezi, zato je postal tarča nacistične Nemčije, ki si je
prizadevala za prodor na to ozemlje. Zato je med drugo svetovno vojno Stalin
azerbajdžanske kapacitete opustil in jih prenesel v Ural in na Volgo. Tako je ob razpadu
Sovjetske zveze Azerbajdžan pridelal le 3 % izvoznih kapacitet nafte in plina v celotni
Sovjetski zvezi.
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Leta 1997 je bil odprt plinovod iz Azerbajdžana do ruskega mesta Novorosisk, leta
1998 pa do gruzijskega črnomorskega mesta Supsa. Prvi veliki inženirski projekt je
nastopil šele kasneje s »pogodbo stoletja«, ko je bil vzpostavljen naftovod med
Bakujem, Tbilisijem in turškim črnomorskim mestom Cejhan (BTC). Naftovod je začel
delovati leta 2006, njegovi začetki pa segajo v leto 1998. Z dolžino 1768 km
predstavlja drugi najdaljši naftovod na svetu. Upravlja ga British Petroleum in oskrbuje
zahodne trge, investicija pa je stala 4 milijarde evrov. Zmogljivost naftovoda je 1
milijon sodčkov na dan. Po vzpostavitvi tega naftovoda je postal Azerbajdžan najhitreje
rastoče gospodarstvo na svetu.381
Vendar težave kljub delujočemu projektu ostajajo. V letu 2008 je prišlo do eksplozije
na črpalni postaji v vzhodni Turčiji in naftovod je bil zaprt 19 dni, razlogi pa niso bili
pojasnjeni niti kot nesreča niti kot morebiten napad s strani Kurdov. Problematičen je
tudi naftovod v Azerbajdžanu, saj leži v bližini Gorskega Karabaha in bi lahko postal
tarča armenske strani, zato so vsa prizadevanja mednarodne politike uprta v ta
območja in v preprečevanje eskalacije konfliktov. Projekt je nekoliko prispeval tudi k
polarizaciji politike na prozahodno na eni strani ter prorusko na drugi strani, čeprav sta
si že azerbajdžanski predsednik Hejdar Alijev in kasneje njegov sin predsednik Ilham
Alijev prizadevala svoje interese spretno uravnotežiti in vključevati tudi Rusijo, Turčijo
in Iran. Slednji namreč predstavlja alternativno pot za transport nafte, hkrati pa v njem
domuje

večmilijonska382

populacija

etničnih

Azerbajdžancev.

Azerbajdžansko

mednarodno operatersko družbo (AIOC) v konzorciju sestavljajo tako Američani, Rusi,
Norvežani, Britanci, Savdijci in Iranci.
Zaradi izključitve Armenije iz projekta BTC, ki je zaradi Gorskega Karabaha na
nasprotni strani Azerbajdžana, je Armenija podpisala pogodbo za dobavo plina z
Iranom in Rusijo. S prihodom Vladimirja Putina leta 2000 so se izboljšali tudi odnosi
med Azerbajdžanom in Rusijo, saj Putin šteje nadzor nad kaspijskimi črpališči za eno
izmed prioritet svoje politike. Kmalu po prihodu Putina je Azerbajdžan postavil jasno
stališče, da ga članstvo v zahodnem paktu NATO ne zanima.
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De Waal, str. 170-172.
Iranski in azerbajdžanski voditelji naj bi pogosto javno govorili, da gre pri odnosih med
Iranom in Azerbajdžanom za en narod v dveh državah.
Več: http://www.geopoliticalmonitor.com/iran-azerbaijan-relations-minor-dispute-far-reachingconsequences-4773/ (15.3.2016). Ocenjuje se, da je v Iranu med 20 in 30 milijoni tistih, ki se
štejejo za Azerbajdžance oziroma azerbajdžanskega izvora. Pretežno živijo na severozahodu
Irana v provincah Ardebil, Zanjan ter vzhodni in zahodni Azerbajdžan in govorijo azerbajdžanski
jezik. Več o tem: Jurabchi Aylinah, Who are Azeris? Important to emphasize the roots of
Azerbaijan, 8. avgust 2002, dostopno na: http://iranian.com/Opinion/2002/August/Azeri/
(15.3.2016).
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Ekonomska politika Azerbajdžana je zato zasnovana okrog energetskih interesov.
Zaradi odkritih interesov po vzpostavljanju novih črpališč v Kaspijskem morju je nastal
tudi problem v opredelitvi pravnega statusa Kaspijskega morja: ali gre za morje ali za
večje jezero. Če ne gre za morje, naj Azerbajdžan ne bi imel pravice do izkoriščanja na
tem območju. Kaspijski bazen po trenutni oceni beleži približno 5 % svetovnih zalog
nafte, zato je geopolitična bitka za vzpostavitev črpališč velika. Po novem se tako
predvideva, da bo v prihodnosti vlogo najpomembnejšega proizvajalca surove nafte
odigral Kazahstan, ki naj bi imel kar petkrat večje zaloge od Azerbajdžana.383
Zaradi počasnega pojemanja zalog nafte in plina je mednarodna skupnost spodbudila
Azerbajdžan, da je ustanovil finančni fond, ki bo služil za kasnejša obdobja, ko bodo
zaloge naravnih virov pošle, saj azerbajdžanska ekonomija ni razpršena in padca velikih
naftnih finančnih prilivov ne bi zmogla sanirati. Hkrati je velika ekonomska težava tudi
množična korupcija, ki vpliva na vse gospodarske panoge in na vsa področja življenja
Azerbajdžancev. Ta tudi zavira tuje investicije in zmanjšuje vračanje mladih, v tujini
šolanih, izobražencev.
Kaspijski plin predstavlja velik interes za EU, še posebej po letu 2006, ko je Rusija sredi
zime začasno zaustavila dobavo plina skozi Ukrajino, ker ta ni pravočasno poravnala
svojih zapadlih računov za dobavo plina.384
Azerbajdžan je postal proizvajalec plina skoraj po naključju leta 1994, ko je BP dobil
koncesijo za črpanje na naftnem polju Shah Deniz in so inženirji po naključju našli tudi
zemeljski plin. Rezultat te najdbe je bila izgradnja t. i. Južnokavkaškega plinovoda,
imenovanega tudi Baku – Erzerum plinovod (SCP), ker se razteza med mestom Baku in
turškim mestom Erzerum. Trasa tega plinovoda je večino poti enaka BTC naftovodu.
Ocenjuje se, da ima Azerbajdžan za okoli 1,2 trilijona kubičnih metrov rezerv
zemeljskega plina, kar ga uvršča na 25. mesto na lestvici največjih proizvajalcev
zemeljskega plina.385
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De Waal, str. 175-176.
Zanesljivost ruske dobave energentov je upadla tudi leta 2008, ko je prišlo do gruzijsko –
ruske vojne, ter v letu 2013, ko je nastopila druga rusko – ukrajinska kriza, ki je nastopila po
tem, ko je takratni ukrajinski predsednik Janukovič suspendiral podpis Pridružitvenega
sporazuma z EU. Takrat je nastopil čas, da si Evropa priskrbi alternativno dobavo energentov iz
Kaspijskega morja, ki ne bo ruskega izvora.
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V letu 2006 je nastal tudi projekt Nabucco, ki bi pripeljal plin iz Kaspijskega morja preko
Erzeruma v Avstrijo. Izgradnja je bila načrtovana za obdobje med letoma 2010 do 2014, vendar
je bil projekt kasneje opuščen, deloma zaradi vzporednega ruskega projekta Južnega toka,
deloma zaradi različnih interesov in različnih udeležencev dogovorov, deloma pa je tudi EU
zmanjšala potrebe po zemeljskem plinu in povečano preusmerila pozornost na tehnologije
obnovljivih virov energije. Poleg tega ni bili jasno niti, kdo naj bo dobavitelj tega plina, saj
azerbajdžanskega plina za potrebe Nabucca ne bi bile zadostne, zato se je kot možni
384
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Glede na to, da se Azerbajdžan uvršča relativno visoko na to lestvico, bi bilo smiselno,
da EU vodi posebno politiko do Azerbajdžana, saj Vzhodnega partnerstva Azerbajdžan
očitno ne smatra za strateško dovolj pomembnega. Tudi zaradi pešanja ekonomije EU
v gospodarski krizi leta 2009 vidi Azerbajdžan potrebo po iskanju novih, močnejših
partnerjev, kot so Rusija, Turčija, Kitajska in Iran. V tem primeru je potrebno oblikovati
politiko, ki ne bo pogojevalna, temveč bi ponujala dobre rešitve za obe strani.

4.3.6. Sodelovanje z EU

Podobno kot Armenija in Gruzija je tudi Azerbajdžan sklenil z EU Pogodbo o
partnerstvu in sodelovanju leta 1996, ki je začela veljati leta 1999. To je predstavljalo
pravni okvir sodelovanja med partnericama, ki vsebinsko obsega področje političnega
dialoga, trgovino, investicije, ekonomsko, pravno in kulturno sodelovanje. S širitvijo EU
pa so se spremenile potrebe EU, zato je Evropska komisija junija 2004 ponudila vsem
trem državam Južnega Kavkaza vključitev v ESP, kar je Azerbajdžan sprejel.
Azerbajdžan je v okviru ESP leta 2006 sprejel akcijski načrt razvoja in sodelovanja z EU
za obdobje petih let. Gre za konkretizacijo in nadgradnjo dogovorov v okviru
sporazuma o partnerstvu in sodelovanju. Najpomembnejše zaveze tega akcijskega
načrta so:
 mirna rešitev spora v Gorskem Karabahu;
 krepitev demokracije;
 krepitev spoštovanja človekovih pravic in vladavine prava v skladu z mednarodnimi
zavezami, ki jih je Azerbajdžan sprejel v okviru mednarodnih organizacij;
 izboljševanje poslovnega okolja in investicij ter zmanjševanje korupcije;
 izboljšanje delovanja carinske službe;
 trajnostni (ekonomski) razvoj, zmanjševanje revščine, varstvo okolja, razvoj
podeželja;
 nadaljnje približevanje gospodarske zakonodaje EU standardom;
 krepitev bilateralnega sodelovanja na energetskem področju;
 krepitev sodelovanja na področju pravosodja, državnih meja, varnosti;
 krepitev regionalnih povezav;

proizvajalec pojavljal tudi Turkmenistan, ki je že doslej dobavljal plin Rusiji po zelo nizkih cenah.
Več: De Waal, str. 184-185.
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Splošne zaveze zajemajo tudi druga različna področja, npr. boj proti terorizmu, reforme
pravnega sistema, boj proti organiziranemu kriminalu, pranju denarja, trgovini z ljudmi,
pokojninske reforme, ureditev sistema inovacij in raziskav in podobno.
Prvi pregled doseženega je sledil čez dve leti. Poročilo o napredku sodelovanja, ki ga je
Evropska komisija izdala v delovnem dokumentu dne 15.5.2012 izkazuje, da je bil
napredek na področju demokratizacije in varstva človekovih pravic skromen, bolje pa
se je razvijalo sodelovanje na energetskem področju, predvsem z Južnim plinskim
koridorjem in podpisom deklaracije o zagotavljanju energije EU iz januarja 2011.
Azerbajdžan tudi ni napredoval pri pristopanju k članstvu v Svetovni trgovinski
organizaciji (WTO), kar je predpogoj za sklepanje dogovorov o prosti trgovini (DCFTA).
Za akcijski načrt leta 2012 je EU predlagala naslednje ukrepe:
 nepogojen dostop do reševanja incidentov na območju Gorskega Karabaha ter
aktivno sodelovanje s skupino Minsk (OVSE);
 implementacija zavez v zvezi z varstvom človekovih pravic glede na to, da se velike
spremembe do sedaj niso izvedle in da obstajajo poročila o hudih kršitvah
človekovih pravic in omejitve svobode;
 sprejem ustreznih zakonov, predvsem izvzem obrekovanja in razžalitve iz
kazenskega zakona, svoboda medijev, svoboda izražanja;
 zmanjševanje oligopolistične strukture gospodarstva in izvajanje ukrepov s področja
zmanjševanja korupcije, saj se reforme niso učinkovito izvajale.
Ugotovljeno386 izkazuje, da na azerbajdžanski strani primanjkuje politične in dejanske
volje za izvedbo navedenih reform in za poglabljanje sodelovanja z EU. Tudi retorika
EU je glede zahtev po demokratizaciji zelo zadržana in ne zavzame jasnega stališča niti
o izvedbi volitev, na katerih je bil izvoljen predsednik Alijev. Pogajanja za sklenitev
pridružitvenega sporazuma so se začela že leta 2010, vendar brez napredka. Decembra
2013 je bil sprejet protokol k sporazumu o partnerstvu in sodelovanju med EU in
Azerbajdžanom, ki je opredelil sodelovanje Azerbajdžana v različnih projektih in
programih evropske sosedske politike ter njegov finančni prispevek pri navedenih
programih.387 Predstavniki Azerbajdžana lahko sodelujejo kot opazovalci pri točkah,
uveden pa je bil tudi »načelni« dogovor o finančnih preiskavah, reviziji, kaznih in
izterjavah morebitnih goljufij v finančnih zadevah, vendar pa velja Azerbajdžan za
pasivnega oziroma obotavljajočega partnerja.
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Poročilo o napredku sodelovanja z Azerbajdžanom, ki ga je Evropska Komisija izdala v
delovnem dokumentu dne 15.5.2012, gl.
http://ec.europa.eu/world/enp/docs/2012_enp_pack/progress_report_azerbaijan_en.pdf
387
Aneks 1, Protokol z dne 6.12.2013, COM/2013/0868 final - 2013/0419 (NLE).
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Dejstvo je namreč, da je EU vstopila na azerbajdžanski trg predvsem z namenom
pridobivanja energetskih virov, deloma (ali posledično) pa tudi zaradi nadzora nad
dogajanjem v regiji. Na drugi strani obljube azerbajdžanskih politikov sicer kažejo neko
pripravljenost za spremembe v evropskem duhu (predvsem iz ekonomskih razlogov),
vendar tradicija in vpetost v kulturo z drugačno logiko in delovanjem zavirajo
spremembe po vzoru zahoda. Zaradi geostrateške pozicije in soodvisnosti od sosednjih
držav (npr. Irana) država niti noče izkazovati prevelike simpatije do zahoda, ampak želi
imeti odprte vse poti v več smeri, odvisno pač od trenutnih potreb, ki jih ima sama – z
EU trenutno predvsem le zaradi izvoza energije. Vprašanje je, kakšen bo razvoj države
po letu 2025, ko ocenjujejo, da bodo izčrpali vso nafto in plin iz obstoječih črpališč. Na
drugi strani pa je razumljiv in upravičen interes EU, da se pomemben dobavitelj
energije za EU razvije v dobrega in predvidljivega, predvsem pa gospodarsko in
politično stabilnega partnerja, ki bo redno zagotavljal energijo Evropi.
EU se je za odločnejšo zunanjo politiko zavzela 10. septembra 2015, ko je EP sprejel
Resolucijo o Azerbajdžanu.388 Glavni razlogi za sprejem resolucije so bili po navedbi EP
naslednji389:
 poslabšanje človekovih pravic v Azerbajdžanu in povečevanje ustrahovanja390,
represije in prakse kazenskega pregona voditeljev nevladnih organizacij391,
zagovornikov človekovih pravic, novinarjev in drugih predstavnikov civilne družbe, povečanje števila političnih zapornikov, ki so v resoluciji navedeni s konkretnimi
imeni (Hadidža Ismajlova392, Lejla in Arif Junus393, Rasul Jafarov394, Intigam Alijev395
in številni drugi),
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Resolucija Evropskega parlamenta z dne 10. septembra 2015 o Azerbajdžanu,
(2015/2840(RSP)).
389
Resolucija Evropskega parlamenta z dne 10. septembra 2015 o Azerbajdžanu,
(2015/2840(RSP)), točke od A do M.
390
Novinarji in voditelji civilne družbe so po navedbi EP izpostavljeni stalnemu ustrahovanja in
nadlegovanju, tudi Emin Mili, direktorica televizijske postaje TV Majdan, ki so ji grozili s smrtjo,
njene družinske člane pa so aretirali na podlagi neresničnih obtožb, podobno kot novinarje, ki
sodelujejo s televizijsko postajo TV Majdan v Azerbajdžanu.
391
Ustanovitelj Inštituta za svobodo in varnost novinarjev in zagovornik človekovih pravic Emin
Husejnov je poiskal zatočišče v Švici, potem ko so mu grozili z neresničnimi obtožbami in so mu
odvzeli azerbajdžansko državljanstvo,
392
Nagrajena raziskovalna novinarka radia Svobodna Evropa/Svoboda (RFE/RL) je bila obsojena
na sedem in pol let zaporne kazni zaradi domnevne nezakonite prisvojitve, poneverbe in utaje
davkov, potem ko je objavila več člankov o korupciji v zvezi s predsednikovo družino – navedba
v resoluciji z dne 10. september 2015.
393
Zagovornika človekovih pravic sta bila obsojena na osem in pol oziroma sedem let zaporne
kazni zaradi obtožb, med njimi goljufije in davčne utaje, v postopku, ki še zdaleč ni dosegal
mednarodnih standardov.
394
Znani borec za človekove pravice, ki prestaja zaporno kazen šest let in tri mesece.
395
Ugledni odvetnik za človekove pravice, ki prestaja zaporno kazen sedem let in pol.
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 druge ovire za delovanje novinarjev in aktivistov civilne družbe, kot so pravni
postopki, prepovedi potovanja in omejitev svobode gibanja pri svojih dejavnostih v
zvezi s človekovimi pravicami, novi omejevalni zakoni o nevladnih organizacijah, ki
zatira tudi neodvisne skupine, ki so tako prisiljene v prenehanje delovanja (npr.
zamrznitev bančnih računov, onemogočanje virov financiranja s strani EU),
 prepoved miroljubnih demonstracij od leta 2006, nedavno pa še uvedba novih,
strogih kazni in daljših obdobij administrativnega pripora za organizatorje ali
udeležence nedovoljenih javnih zborovanj,
 članstvo Azerbajdžana v vzhodnem partnerstvu, ki temelji na skupnih vrednotah in
načelih svobode, demokracije, spoštovanja človekovih pravic in temeljnih svoboščin
ter pravne države in ker si Azerbajdžan prizadeva, da bi okrepil in poglobil odnose z
Evropsko unijo s ciljem, da bi dosegel strateško partnerstvo;
 zaprtje urada OVSE v Bakuju dne 4. julija 2015 po odločitvi azerbajdžanskih oblasti,
da bodo razveljavile memorandum o soglasju med vlado Republike Azerbajdžan in
OVSE;
 potencial v skupnem sektorskem sodelovanju (zlasti v energetskem sektorju), kjer
lahko Azerbajdžan postane eden od glavnih trgovinskih partnerjev Evropske unije.
EP je v tej resoluciji pozval Azerbajdžan, naj v skladu s sodbo Evropskega sodišča za
človekove pravice takoj in brezpogojno iz zapora izpusti vse zaprte politične zapornike,
zagovornike človekovih pravic, novinarje in druge aktiviste civilne družbe ter k umiku
vseh obtožb proti njim. EP je odločno obsodil zatiranje civilne družbe v Azerbajdžanu in
ponovil stališče, da je treba pogajanja o sporazumu o strateškem partnerstvu z
Azerbajdžanom nemudoma ustaviti, dokler vlada ne sprejme konkretnih ukrepov za
spodbujanje spoštovanja univerzalnih človekovih pravic. Hkrati je pozval Svet, Komisijo
in Evropsko službo za zunanje delovanje, naj strogo izvajajo načelo »več za več« s
posebnim poudarkom na razmerah zagovornikov človekovih pravic, Komisiji pa naročil,
naj zaradi omenjenih incidentov, v katerih so bili zagovorniki človekovih pravic tarče
napadov zaradi dokumentiranja kršitev človekovih pravic v Azerbajdžanu, pregleda in
po potrebi začasno ustavi vse financiranje, ki ni povezano s človekovimi pravicami,
civilno družbo in sodelovanjem med ljudmi na lokalni ravni in ga je Azerbajdžan prejel
prek evropskega instrumenta sosedstva. Svetoval je, da se financiranje ohrani za stike
med ljudmi in sodelovanje med njimi na področjih, kot so civilna družba, izobraževanje
in akademski krogi ter izmenjava mladih in študentov.
Hkrati je pozval tudi evropska podjetja, ki poslujejo v Azerbajdžanu, naj odkrito
zahtevajo visoke standarde človekovih pravic ter sprejmejo visoke standarde socialne
odgovornosti svojih družb. Pozval je tudi Svet, naj ne dovoli dvojnih standardov glede
držav vzhodnega partnerstva in v zvezi s tem premisli o usmerjenih sankcijah in
prepovedi izdajanja vizumov za vse politike, uradnike in sodnike, udeležene v politično
motiviranih pregonih. V tem primeru gre za resno napoved širjenja sankcij.
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Poleg omenjenih ukrepov se je EP v resoluciji izrecno obrnil na organe EU, naj temeljito
preiščejo obtožbe o korupciji zoper predsednika Alijeva in člane njegove družine, ki jo
je razkrila raziskovalna novinarka Hadidža Ismajlova.
Odziv na to resolucijo je v Azerbajdžanu sprožil plaz povračilnih ukrepov zoper EU.
Baku je nemudoma odpovedal visoki obisk predstavnikov Evropske službe za zunanje
delovanje, naznanil umik Azerbajdžana iz članstva v parlamentarni skupščini
EURONEST in podal grožnjo o povračilnih ukrepih zoper člane EP. Dodatno je
predsednik Alijev dne 15. septembra 2015 med javnim nastopom podal komentar, da
ima EU dvojne standarde glede prosilcev za azil iz Sirije in iz drugih držav.396
Ta »ping pong« med EU in Azerbajdžanom traja že nekaj časa in izhaja iz percepcije
Bruslja, da je Azerbajdžan nekdanja republika Sovjetske zveze, ki ji je potrebno čim
bolj in čim hitreje približati evropski duh demokracije, vladavine prava in varstva
človekovih pravic. Na drugi strani je iz ravnanja Azerbajdžana moč sklepati, da mu
naftno bogastvo omogoča, da se šteje za enakovrednega EU. Azerbajdžanski politiki
zato iščejo poti sodelovanja z EU po njihovih lastnih pogojih in ne po pogojih, ki jih
postavlja Bruselj. Zato Azerbajdžan ne izkazuje interesa po podpisu pridružitvenega
sporazuma, ki so ga podpisale Ukrajina, Gruzija in Moldavija. Azerbajdžan namesto
tega išče svojevrstno strateško partnerstvo z EU.
Vendar EU takšno strateško partnerstvo zavrača, saj se Azerbajdžan po mnenju EU ne
more primerjati s pravimi strateškimi partnerji EU, kot so Indija, Južna Koreja in, pred
ukrajinsko krizo, Rusija. Področja, ki so za EU pomembna, so namreč dobro pokrita
tudi brez strateškega partnerstva. Tudi geostrateško gledano je najnovejši sporazum
med EU in Iranom zmanjšal pomembnost Azerbajdžana, ki je v vmesnem obdobju
odigral svojo vlogo »zaščitnega pasu« pred premočnim iranskimi vplivom. Zaradi tega
bi bilo strateško partnerstvo med EU in Azerbajdžanom bolj ali manj le znak prestiža, ki
bi ga s tem pridobil Azerbajdžan.
Preproste rešitve tega zapletenega političnega dialoga ni. EU je večkrat kritizirana, da
sicer javno obsodi notranjepolitično dogajanje v Azerbajdžanu, ki zapira novinarje in
aktiviste, vendar širše gledano ji kaj drugega niti ne preostane. EU bi sicer lahko uvedla
bolj konkretne sankcije v posameznih primerih, vendar je vprašanje pravega uspeha
povezano tudi s popolno podporo vseh držav članic EU, saj imajo nekatere izmed njih
vzpostavljene močne vezi z Azerbajdžanom. Hkrati je iz sankcij zoper Kubo, Iran in
Belorusijo mogoče razbrati, da konkretnejših rešitev za politične zapornike niso
prinesle.

396

http://contact.az/clndr/2016/years/Politics_001_en.htm (26.1.2016).
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Zato je trenutno mogoče najti rešitve predvsem na diplomatskem področju. Visoki
predstavniki EU ponavadi obiščejo naenkrat vse tri države Južnega Kavkaza, s
preferiranjem obiskov, individualnih obiskov ali s tem, da posamezne države ne
obiščejo, pa bi vladi take države dali jasno sporočilo, da partnersko državo podpirajo
pri reformah ali ne. Rešitve bi bilo mogoče najti tudi v finančni podpori neodvisnih
medijev.
Vendar pa so vsa prizadevanja brezpredmetna, dokler si sprememb ne bodo želeli
Azerbajdžanci sami. K temu bo pripomogla le politika EU, ki bo zmerna in ne deljena na
črno - belo perspektivo.

4.4. Gruzija

4.4.1. Splošno

Podobno kot ostali Južnokavklaški državi, ima tudi Gruzija dobro geo-pozicijo tranzitne
države med Azijo in Evropo, zato je spodbujanje regionalnega sodelovanja pomembno
za njen razvoj. Z Rusijo je imela v zadnjem desetletju slabše odnose zaradi ozemeljskih
sporov v Abhaziji in Južni Osetiji ter domnevne prisotnosti čečenskih separatistov397 na
gruzijskem ozemlju in nesporazumov o umiku ruskih baz, ki so še ostale v državi,
nenazadnje pa tudi zaradi gruzijske odvisnosti od ruske energije.
Šibka politična stabilnost Gruzije izhaja predvsem iz odcepitve Abhazije398 in Južne
Osetije.399 Pred konfliktom leta 2008 in po njem je zato stabilnost Gruzije ena izmed
prioritet EU. Poleg tega se je Gruzija zavezala, da bo razvijala svoje strukture v državi
po vzoru zahodnih držav.

397

Rusija je Gruzijo obtožila, da podpira čečenske upornike in separatiste. Več:
http://www.rferl.org/content/georgia-chechen-militants-allegations-saakashvilidenial/24970927.html 7 (16.1.2016).
398
240.000 prebivalcev, ki govorijo ruski jezik, uradna denarna valuta je rubelj.
399
Obe pokrajini sta uživali avtonomnost že v času Sovjetske zveze. Kot že prej navedeno, se je
vojna v Abhaziji začela takoj po osamosvojitvi Gruzije. Po petdnevni rusko-gruzijski vojni leta
2008 je Rusija mednarodno priznala obe »republiki« in z njima sklenila posebne sporazume o
sodelovanju in o obrambi njihove teritorialne integritete in suverenosti.
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Najtesnejše gospodarske partnerice Gruzije so EU, Turčija, Rusija, Azerbajdžan,
Ukrajina in Turkmenistan, v zadnjih letih pa je postala močna partnerica tudi Kitajska.
V energetiki je Gruzija predvsem uvoznica energije, sama proizvaja le hidroenergijo in
nekaj nafte ter plina. Pomembna pa je za postavitev plinovodov iz Kaspijskega morja
(predvsem preko Turčije proti Evropi) in za transport preko Črnega morja. Zaradi
izpostavljenega je stabilnost države izrednega pomena za EU. Dotrajanost energetske
in druge infrastrukture po oceni EU zahteva večje investicije, zato predstavlja smer
razvoja države in zagotavlja nova delovna mesta (to je tudi smer sodelovanja s Kitajsko
v zadnjih nekaj letih). Gruzija in EU sta v letu 2013 zaključili pogajanja za območje
proste trgovine (DCFTA) in v letu 2014 je bil sklenjen Pridružitveni sporazum, ki
nadomešča Dogovor o partnerstvu in sodelovanju iz leta 1999 ter poglablja
sodelovanje (DCFTA je vključen v Pridružitveni sporazum), kar je velik napredek v
skupnih odnosih (politično in ekonomsko sodelovanje).

4.4.2. Politična ureditev
Sodobna Gruzija400 je samostojna država od razglasitve neodvisnosti leta 1991. Po
razglasitvi neodvisnosti so se spopadi s separatističnimi gibanji v Abhaziji in Južni
Osetiji končali s sporazumi o premirju, dejansko stanje pa ni bilo ne vojna in ne mir. Na
drugi strani je Adžarija dobro prenesla neodvisnost Gruzije, zahvaljujoč nekoliko
avtoritarnemu vodenju Aslana Abašidzeja v letih od 1991 do 2004. Po revoluciji leta
2003 si je Sakašvili prizadeval zlomiti separatizem tudi v Adžariji, zato so leta 2004
nastopile napetosti, ki so odnesle tudi omenjenega adžarskega voditelja. Danes je
Adžarija avtonomna pokrajina znotraj Gruzije z močnim vplivom sosednje Turčije.401
Sodelovanje med EU in Gruzijo se je v okviru ESP začelo s sklenitvijo Sporazuma o
partnerstvu in sodelovanju, ki je začel veljati leta 1999. V letih 2001 in 2002 so bili
odnosi med partnericama ogroženi zaradi poslabšanja varnostnih razmer v Gruziji,
predvsem pa zaradi umora člana delegacije Evropske komisije v Gruziji in ugrabitve
sodelavca v okviru projekta TACIS.402 Gruzijska vlada nikoli ni raziskala teh kaznivih
dejanj in ni obsodila storilcev, zato je Evropska komisija »revidirala« sodelovanje z
Gruzijo in imenovala Posebnega predstavnika EU za Južni Kavkaz, ki državo redno
obiskuje.
400

Gruzija leži na vzhodni strani Črnega morja. Stari Grki so zaradi skrivnostnosti opisovali regijo
za »konec sveta«.
401
Od leta 2007 ima sedež v adžarskem središču Batumi tudi gruzijsko ustavno sodišče. Več:
http://www.constcourt.ge/en/court/brief-history (15.3.2016).
402
Več o tem: COMMISSION STAFF WORKING PAPER, Annex to: ”European Neighbourhood
Policy” Country Report Georgia {COM(2005) 72, final}, Bruselj, SEC(2005) 288/3, str. 5.
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Leta 2003 je t. i. revolucija vrtnic odstavila predsednika Ševardnadzeja, ki so jo po
vzoru srbske revolucije, ki je v Srbiji odstavila Miloševića, sprožili demonstranti in v
znak miroljubnega nasprotovanja izvolitvi predsednika delili rdeče vrtnice. Spremembo
na volitvah, ki je sledila, je EU pozdravila in povečala intenzivnost obiskov v državi,
poleg tega pa je Gruziji leta 2004 tudi ponudila sodelovanje v okviru ESP, kar je Gruzija
z zadovoljstvom sprejela. Ševardnadzeja je leta 2004 nasledil predsednik Sakašvili403, ki
si je zadal nalogo, da okrepi državne institucije in se aktivno spopade s korupcijo.
Kmalu po tem, ko je prišel na oblast, je skozi parlament uspel izpeljati ustavne
spremembe, ki so Gruzijo potisnile iz »polparlamentarne« republike v predsedniško.
Predsednik je tako lahko imenoval večino državnih uradnikov, imenoval je nove
regionalne guvernerje in prevzel nadzor nad televizijskimi postajami. V okviru boja
zoper korupcijo je reformiral policijo, tako da podkupovanje skorajda ni bilo več
mogoče. Nekdanje politike in poslovneže je aktivno preganjal, v nekaterih primerih so
aretacije posnele tudi televizijske kamere, osumljeni pa so morali državi nakazati visoke
(tudi milijonske) »varščine« ali »kazni«. Jasno je, da so »senzacionalni« postopki
potekali v nasprotju z načelom vladavine prava.
Sakašviliju je potrebno pripisati uspeh v izboljšanju stanja v zasebnem sektorju, saj je
popravil delovanje carine in davčnih organov, ki so tako pobrali znatno več davkov. S
tem se je državni proračun v letu 2006 okrepil s 350 milijonov ameriških dolarjev ($)
na 3 milijarde dolarjev ($). S tem denarjem je zagnal investicije v prometu (izgradnja
cest) ter izgradnjo bolnišnic in šol. Povišale so se plače in pokojnine, Sakašvili pa je
uspeh gruzijske ekonomije uspešno predstavljal zahodnim medijem. Ob nastopu
svojega mandata je v javnem govoru sporočil, da bo gruzijska integracija z Evropo
potekala skupaj z Rusijo, že kmalu pa je nastalo ključno vprašanje prihodnosti ruskih
vojaških baz na njenem ozemlju in približevanje zvezi NATO ter vprašanje statusa
spornih ozemelj. Sakašvili je odstavil tudi adžarskega vodjo Abašidzeja, ki so mu
pripisovali veliko koruptivnost, Adžariji pa ponudil avtonomijo, ki je bila sicer bolj
dekorativnega statusa. Te poteze so označile njegovo vladanje kot »neoboljševiško« in
nedemokratično, očitali pa so mu tudi slabo prenašanje kritike. Njegovo vladanje je bilo
skoncentrirano nanj in na nekaj njegovih najožjih sodelavcev, vsem pa so
primanjkovale politične izkušnje.

403

Kot zapriseženi nasprotnik ruskega predsednika Putina je sedaj guverner oblasti Odessa v
Ukrajini, kjer naj bi si prizadeval za uveljavljanje prozahodne politike v tej pokrajini. Njegov
odhod iz Gruzije v ukrajinsko Odesso, ki je pretežno rusko govoreča in z močnimi vezmi z
Rusijo, lahko označimo za še en poskus destabilizacije regije, ki bi v tem trenutku po moji oceni
potrebovala bolj umirjeno politiko med zahodom in vzhodom.
Več: http://www.nytimes.com/2015/05/31/world/europe/ex-president-of-georgia-to-leadukraine-region.html?rref=collection%2Ftimestopic%2FSaakashvili%2C%20Mikheil (15.3.2016).
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Napetosti v Gruziji v aprilu 2008 so sovpadale z vrhom zveze NATO v Bukarešti v
začetku aprila 2008, na katerem je bilo naznanjeno, da bosta Gruzija in Ukrajina postali
članici zveze NATO.404
16. aprila 2008 je nato ruski predsednik Vladimir Putin naznanil, da bo tudi s pravnim
dokumentom okrepil vezi z abhazijskimi in osetijskimi separatisti.405 Nato je bil 20.
aprila 2008 v zračnem prostoru nad Abhazijo sestreljen gruzijski dron, ki naj bi ga
sestrelilo rusko letalo kot je ugotovila opazovalna misija OZN v Gruziji (UNOMIG) 26.
maja 2008.406 Tri dni kasneje, 23. aprila 2008, se je na pobudo Gruzije sestal Varnostni
svet OZN, ki je s podporo Velike Britanije, ZDA, Francije in Nemčije zahteval takojšnjo
razveljavitev ali neizvršitev sprejete odločitve.407 V maju 2008 je sledilo sprejetje
resolucije generalne skupščine OZN, s katero se je zahtevala takojšnja vrnitev notranje
razseljenih oseb v Abhazijo, vendar so se nadaljnje napetosti kljub temu nadaljevale še
v naslednjih mesecih.408 Vojna v Južni Osetiji se je uradno začela 7. avgusta z
gruzijskim topniškim napadom na južnoosetijske vasi.

Nato se je ruski napad na

gruzijsko vojsko in objekte začel v jutranjih urah 11. avgusta z močnimi letalskimi in
topniškimi napadi. Obstreljevanje je bilo tako intenzivno, da je bilo gruzijskim enotam v

404

Medijsko poročilo Bucharest Summit Declaration, št. 2008 (049), točka 23. URL:
http://www.nato.int/cps/en/natolive/official_texts_8443.htm (28.4.2016).
405
http://www.reuters.com/article/idUSL1644289 (15.2.2016).
406
Report of UNOMIG on the incident of 20 April involving the downing of a Georgian
unmanned aerial vehicle over the zone of conflict.
URL:
http://web.archive.org/web/20080812235118/http://www.unomig.org/data/other/080526_uno
mig_report.pdf (15.2.2016).
407
V letih 2008 in 2009 se je Varnostni svet OZN v zvezi s situacijo v Gruziji sestal 13-krat,
vključno s štirimi sestanki za zaprtimi vrati. Sprejel je tri resolucije. Več: Repertoire of te
Practice of the Security Council, 2008-2009.
URL:
http://www.un.org/en/sc/repertoire/2008-2009/Part%20I/Europe/08-09_Georgia.pdf
(12.5.2016) in http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/PV.5874 (11.5.2016).
408
Tudi junija sprejeta resolucija Evropskega parlamenta ni prinesla miru v regiji, temveč se je
nadaljevala akumulacija ruskih vojakov, ki so popravili abhazijsko železnico, namenjeno za
transport vojaške opreme. V juliju 2008 se je poslabšala situacija v Južni Osetiji, po tem, ko je
bil 3. julija v eksploziji ubit pripadnik Južnoosetijske separatistične milice in po tem, ko ni uspel
atentat na Dimitrija Sanakojeva, člana osetijske vlade, ki ga je podpirala tudi Gruzija. V juliju
2008 so ruska vojaška letala preletela ozemlje Gruzije, dogodek pa je sovpadal z obiskom
takratne ameriške državne sekretarke Condoleeze Rice. 15. julija 2008 sta Rusija in ZDA
vzporedno izvedli vojaške vaje na Kavkazu, pri čemer so vojaške baze ostale na območju tudi
po koncu vaj. 1. avgusta 2008 ob 8. uri je bilo razstreljeno gruzijsko policijsko vozilo na cesti v
Chinvali, v odgovor pa so istega dne gruzijski ostrostrelci ubili nekaj pripadnikov osetijske mejne
kontrole. Osetijci so obkoljevali gruzijske vasi, v noči na 2. avgust 2008 pa je bilo z obeh strani
odvrženih več granat in izstreljenih več nabojev. S tem je bil prekršen sporazum o premirju z
leta 1992. Sledila je evakuacija 20.000 Južnoosetijcev (predvsem žensk in otrok) v Rusijo dne 3.
avgusta 2008. 7. avgusta 2008 je gruzijska vojska odvrgla dimne bombe na Južnoosetijsko
ozemlje. Prišlo do spopada med gruzijsko vlado na eni strani ter Južnoosetijsko in rusko na
drugi strani. Gruzijske oblasti so trdile, da je šlo v tem primeru za reakcijo na premik ruskih čet,
ki so vstopile v Južno Osetijo, in na bombardiranje gruzijskih vasi s strani Osetijcev. Rusi so
odgovorili s premikom svojih čet v Južni Osetiji in globlje v gruzijsko ozemlje. Kmalu se je
konflikt razširil na Abhazijo.
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Goriju izdan ukaz za umik proti Tbilisiju, kjer naj bi vzpostavili obrambo mesta. Za
razliko od Južne Osetije Abhazija 7. avgusta 2008 ni bila tarča gruzijskega napada.
Vojna se je v Abhaziji začela šele s prihodom ruske mornarice 10. avgusta.409 Prekinitev
ruskega obstreljevanja je sledila šele 12. avgusta 2008, sledila pa ji je mediacija, ki jo
je vodila Francija kot predsedujoča EU. Nekaj tednov kasneje je Rusija priznala
neodvisnost Abhazije in Južne Osetije, EU pa je podprla ozemeljsko celovitost Gruzije.
Čeprav so se spopadi prekinili v nekaj dneh, posledice na političnem, ekonomskem in
humanitarnem področju še ostajajo. 150.000 ljudi se je zaradi teh dogodkov odselilo s
svojih domov, od tega 30.000 ljudi trajno. 220.000 ljudi ostaja izseljenih še iz časa
vojne po letu 1990. Zaradi spopadov leta 2008 so se zmanjšale direktne tuje
investicije, kar je še dodatno ohromilo državo.
Gruzija je vstopila v vojno z Rusijo ob tem, da je imela verjetno po starosti najmlajšo
vlado na svetu.410 V aprilu leta 2009 so izbruhnili protesti na ulicah Tbilisija. Kot so
poročali mediji,411 se je zbralo več najmanj šestdeset tisoč ljudi, ki so zahtevali odstop
Sakašvilija zaradi avtoritativnega vladanja in zadušitve reform, ki jih je obljubljal ob
prihodu na oblast z žametno revolucijo leta 2003.« Protestniki so mu očitali, da je v
zvezi z vojno v Južni Osetiji storil več napak, zato se je znašel pod udarom kritikov, ki
menijo, da si ne zasluži, da bi ostal na oblasti do izteka mandata leta 2013. Očitali so
mu tudi, da je izdal ideje in vrednote žametne revolucije, ko je začel zatirati medije in
sodstvo ter skušal vso oblast skoncentrirati v svojih rokah.
Takoj po začetku spopadov leta 2008 je evropska humanitarna služba, ki deluje v
okviru Evropske komisije, poslala za 6 milijonov evrov humanitarne pomoči, države
članice EU pa so bilateralno poslale 20 milijonov evrov dodatnih sredstev. Ob koncu
rusko - gruzijske vojne avgusta 2008 je EU ustanovila opazovalno misijo EU v Gruziji
ter ponudila povojno pomoč Gruziji. Evropska komisija je za obdobje 2008 do 2010
namenila Gruziji 500 milijonov evrov finančne pomoči, vključno s sredstvi EISP. ESP, ki
se ji je Gruzija pridružila leta 2004, je želela na takšen način okrepiti stabilnost in
varnost v sosednjih državah EU in se izogniti konfliktom v državah, ki neposredno
mejijo na države EU. Poleg finančne pomoči je EU v okviru Evropske varnostne in
obrambne politike (ESDP) v Gruzijo poslala 340 opazovalcev, ki spremljajo razvoj v
409

Rusi so nameravali Abhazijo uporabiti kot izhodiščno točko za napad na Gruzijo, s čimer bi
razbremenili ruske enote v Severni Osetiji, ki so se srečevale z logističnimi težavami pri prehodu
Kavkaza. V Abhaziji je do spopada med rusko in gruzijsko vojsko prišlo v noči iz 9. na 10.
avgust 2008. Ker je bila gruzijska vojska prezaposlena z boji v Južni Osetiji, je ruska vojska pri
svojem napredovanju naletela na manjši odpor gruzijske vojske, tako da so do 12. avgusta
2008 ruski tanki že prišli v glavno gruzijsko pristanišče Poti in ga obkolili. Med boji je rusko
letalstvo sestrelilo dva gruzijska helikopterja ter popolnoma uničilo vojaško bazo pri Sanaki. V
pristanišču Poti pa je ruska vojska razstrelila več gruzijskih vojaških ladij, ki jim ni uspelo
pobegniti v Batumi.
410
De Waal, str. 194 – 196; starost ministrov je bila od 29 do 40 let.
411
http://www.rtvslo.si/svet/foto-sakasvili-na-udaru-protestov/98895 (3.12.2015)
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regiji, predvsem v Abhaziji in Južni Osetiji. Poleg tega se v Ženevi vodijo dialogi, ki jih
vodi Posebni predstavnik EU.412
Odgovor na vprašanje, zakaj je Rusija vstopila v to vojno z Gruzijo, je najbrž najti
deloma v Putinovi motivaciji, da Rusiji povrne nekdanji ugled in moč svetovne velesile,
ki nadzira in tudi kreira dogajanja v njeni neposredni bližini. Zaradi njene velikosti in
velikih naravnih resursov je njena samozavest v svetovni politiki večja, poleg tega pa jo
moti prodiranje zahodnih držav v Gruzijo kot nekdaj rusko republiko (NATO, izgradnja
plinovodov in naftovodov). Dodatno je k vojni pripomogla nacionalistična drža
gruzijskega predsednika Sakašvilija,413 ki Putina še danes odkrito »sovraži«, z ZDA, kjer
je nekaj let tudi živel, pa je vzpostavil močne osebne odnose.414

4.4.3. Ekonomski kazalniki

Gruzija leži na strateško pomembnem območju, saj povezuje zahod z vzhodom ter
sever z jugom, oziroma natančneje Evropo z azijskimi državami, Armenijo z Iranom,
Rusijo s Turčijo ter črnomorsko regijo s kaspijsko. Gruzijsko gospodarstvo je po
razpadu Sovjetske zveze utrpelo hude spremembe. S pomočjo Mednarodnega
denarnega sklada in Svetovne banke si je gospodarstvo opomoglo, večje spremembe
pa so se začele odvijati s postopnim približevanjem evropskemu gospodarstvu, čeprav
je prost pretok blaga deloma še vedno moten zaradi odprtih konfliktov.415 Gruzijsko
gospodarstvo se je začelo znatno povezovati z EU po širitvi EU na vzhod. Črnomorska
pristanišča Poti in Batumi so postala pomembnejša po vključitvi Romunije in Bolgarije v

412

http://www.gcsp.ch/International-Security/Events/Public-Discussion-on-CaucasusPerspectives (16.12.2015).
413
V medijih je zaznati več različnih opazk. Kasneje so Sakašviliju (in njegovi nizozemski ženi)
očitali, da je sebi in svojim najbližjim z davkoplačevalskim denarjem privoščil različne razvade.
Po sestopu iz oblasti je bilo premoženje njegove družine zaseženo.
Gl. http://www.eurasianet.org/node/70101 (30.4.2016).
414
Rahman Sajjadur Mohammad, Georgia and Russia: What Caused the August War? Identity,
Culture & Politics: An Afro-Asian Dialogue. Zvezek 10, Številka 1, Julij 2009, str. 137-139.
415
Npr. železniške poti končujejo pri administrativnih mejah z Abhazijo. Več o tem:
Questionnaire for: Assessment of strategic plans and policy measures on Investment and
Maintenance in Transport Infrastructure, International transport forum, Country: Georgia,
OECD, str. 5, URL: http://internationaltransportforum.org/statistics/investment/Countryresponses/Georgia.pdf (9.2.2016).
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EU in po tem, ko se je izboljšalo gospodarsko sodelovanje med EU in Armenijo ter
Azerbajdžanom, ki nimata dostopa do Črnega morja.416
Največja gruzijska panoga je kmetijstvo (21 % BDP),417 sledijo mu kemijska in
metalurška proizvodnja, proizvodnja pijač, rudarstvo in strojništvo. K BDP-ju znatno
prispevajo še hotelirstvo, telekomunikacije, gradbeništvo in finančne storitve, čeprav je
v zvezi s slednjim zanimiv podatek, da ima le 10% gospodinjstev (v Gruziji, Armeniji in
Azerbajdžanu) odprt bančni račun418. V obdobju od leta 2004 do 2012 se je
gospodarska rast vzpenjala povprečno 6 % letno, po navedbi medija The Economist419
pa je bila realna gospodarska rast v letu 2015 (le) 2,6 %. V primerjavi s predhodnimi
leti je leto 2015 manj stabilno tudi zaradi prihajajočih parlamentarnih volitev v oktobru
2016.
Gruzija je znana po liberalni davčni politiki, saj je zmanjšala število davkov (iz 21 na 6)
in davčne stopnje, poenostavila davčne postopke in omogočila elektronsko plačevanje
davkov.420 Kljub gospodarski rasti in ohlapni davčni politiki sta ostali revščina in
brezposelnost relativno na visoki ravni, saj je gospodarstvo skoncentrirano pretežno na
nemenjalne sektorje. Brezposelnost je večja na podeželju, kjer se več kot 55%
prebivalstva ukvarja pretežno s kmetijstvom. Najpomembnejša kmetijska panoga je
vinarstvo, kjer imajo približno 450 lokalnih vinorodnih sort, država pa se šteje za eno
najstarejših vinorodnih dežel.421 Gruzija relativno dobro sodeluje tudi regionalno s
Turčijo, Azerbajdžanom in Armenijo.422
Podpis pridružitvenega sporazuma in vzpostavitev območja proste trgovine sta s seboj
prinesla večje zaupanje investitorjev in potrošnikov že od leta 2013 dalje. V juliju 2013
se je odprl za Gruzijce tudi ruski trg, kar je še dodatno povečalo izvoz. Z novimi
politikami je po mnenju Svetovne banke potrebno krepiti konkurenčnost izvoza, z
usposabljanjem in izobraževanjem prestrukturirati delovno silo, povečati varčevanje
416

Questionnaire for: Assessment of strategic plans and policy measures on Investment and
Maintenance in Transport Infrastructure, International transport forum, Country: Georgia,
OECD, str. 8, URL: http://internationaltransportforum.org/statistics/investment/Countryresponses/Georgia.pdf (9.2.2016).
417
http://www.economywatch.com/world_economy/georgia/ (9.2.2016).
418
Za primerjavo: v Sloveniji ima odprt bančni račun 90 % gospodinjstev. Več: Beck Thorsten,
Brown Martin, Working Paper No 1295/february 2011, Conference on Household Finance and
Consumption, Evropska centralna banka, s. l., str. 8, URL:
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpwps/ecbwp1295.pdf?d1578a96c5a99ec21d15ff8c3afa4
783 (9.2.2016).
419
http://country.eiu.com/Georgia (9.2.2016).
420
http://investingeorgia.org/en/georgia/taxation (9.2.2016).
421
https://en.wikipedia.org/wiki/Economy_of_Georgia_(country) (9.2.2016).
422
Čeprav se je Armenija pridružila Evrazijski Uniji, sta državi ohranili območje proste trgovine.
Več o tem: http://country.eiu.com/Georgia/ArticleList/Analysis/Economy (9.2.2016).
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države in povečati produktivnost gospodarstva.423 Med obetavnimi sektorji gruzijskega
gospodarstva so transport, turizem424 in energetika.425 Črnomorska pristanišča,
plinovodi, naftovodi in železniške ter letalske povezave so pomembni za transport plina,
nafte in blaga, ceste pa so pomembne za transport potnikov, zato so glavne investicije
zabeležene prav v transportnem sektorju, kjer so pozitivni premiki v smeri vzpostavitve
»nove svilene poti« že vidni.426

4.4.4. Pravna ureditev ter človekove pravice in svoboščine

Gruzija je demokratična republika z dvema avtonomnima pokrajinama Adžarijo in
Abhazijo. Zakonodajno oblast ima parlament, sistem pa je polpredsedniški. Gruzija je
podpisala je tudi pomembne dokumente Združenih narodov in Mednarodne
organizacije dela (ILO) ter Rimski statut mednarodnega kazenskega sodišča in je
članica Sveta Evrope ter Svetovne trgovinske organizacije (WTO).
Kljub temu sodbe Evropskega sodišča za človekove pravice pričajo o sistematičnem
kršenju človekovih pravic na določenih področjih. Glede na sodbe Evropskega sodišča
za človekove pravice se največ kršitev nanaša na prepoved mučenja (3. člen EKČP),
pravico do svobode in varnosti (5. člen EKČP) in pravico do poštenega sojenja (6. člen
EKČP).427 V zvezi s slednjo pravico je potrebno omeniti primer Tchitchinadze proti

Gruziji428, v katerem je sodišče opozorilo, da je eden izmed pomembnih vidikov načela
vladavine prava pravna predvidljivost oziroma pravna določnost sprejetih odločitev,
zaradi česar se pravnomočnih sodnih odločb ne sme ponovno obravnavati. Slednje
nakazuje na osrednji problem pojmovanja vladavine prava v državah z mlajšo
demokracijo, kjer so pojmi pravna država, vladavina prava, sistem zavor in ravnovesij
(itd.), še vedno floskule, ki se v praksi izvajajo drugače kot na papirju.

423

http://www.worldbank.org/en/news/press-release/2013/07/17/georgia-will-need-newpolicies-to-support-rapid-economic-growth (9.2.2016).
424
Leta 2005 je Gruzija beležila 560.000 tujih gostov, leta 2013 pa že 5 milijonov.
http://www.worldbank.org/en/country/georgia/overview (9.2.2016).
425
http://www.worldbank.org/en/country/georgia/overview (9.2.2016).
426
http://www.tbilisisilkroad.ge/ (9.2.2016).
427
http://hudoc.echr.coe.int/eng#{"fulltext":["georgia"],"sort":["kpdate
Descending"],"respondent":["GEO"],"documentcollectionid2":["GRANDCHAMBER","CHAMBER"]}
(10.2.2016).
428
Tchitchinadze proti Gruziji, sodba ESČP z dne 27.8.2010, št. vloge 18156/05, točka 53.
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Po poročanju organizacije Transparency International429 je bila v Gruziji stopnja
koruptivnosti na državni ravni velika pred volitvami leta 2012, ker je na parlament
močno vplivala izvršilna oblast Mihaila Sakašvilija. Zadnje parlamentarne volitve so
prinesle več pluralnosti, kar zmanjšuje koncentracijo oblasti, slaba pa je regulacija na
področju podeljevanja državnih koncesij, sklepanja pogodb med javnim in zasebnim
sektorjem ter privatizacija državnih družb. V zasebnem sektorju je večina večjih družb
v lasti tujih slamnatih podjetij, zato je transparentnost in odgovornost do javnosti zelo
slaba. Po mnenju te organizacije so problematične tudi koncentracije moči v medijih,
kar slabi neodvisnost in transparentnost medijev, zaskrbljujoče pa so tudi ocene, da je
slaba tudi neodvisnost sodstva. Zato bodo parlamentarne volitve leta 2016 pomembne
za nadaljnje reforme. Na njih se bo sedanji predsednik vlade verjetno potegoval za
vnovično izvolitev sedanje koalicije. Hkrati bodo prihodnje volitve pomembne za
opredelitev politične stabilnosti po sklenitvi pridružitvenega sporazuma z EU.
Gruzija je v zvezi s sporom v Abhaziji in Južni Osetiji dne 12. avgusta 2008 zoper
Rusijo sprožila sodni postopek za rešitev spornega dejanja pred Meddržavnim sodiščem
OZN v Haagu (ICJ). V tožbi je Rusiji očitala spodbujanje separatističnih gibanj v
Abhaziji in Južni Osetiji, katerih posledica je bila v množičnem preseljevanju etničnih
Gruzijcev in v posegu v ozemeljsko celovitost Gruzije. Rusiji je očitala kršitve
Mednarodne konvencije o odpravi vseh oblik rasne diskriminacije iz leta 1965 v zvezi z
vrnitvijo izseljenih oseb430 v treh časovnih obdobjih:


v obdobju 1990 do 1994, ko je bilo s pomočjo »ruskega sponzorstva« ubitih
»na tisoče civilistov in izseljenih več kot 300.000 ljudi;«431



leta 1992 v Južni Osetiji, potem ko je bilo sklenjeno premirje v Sočiju in leta
1994 v Abhaziji, potem ko je bilo sklenjeno premirje z dogovorom v Moskvi. S
podpisom teh listin naj bi Rusija v konfliktu nastopala v dveh vlogah – kot
stranka konflikta in kot mirovnik oziroma usmerjevalec pogajanj o rešitvi spora;



v avgustu leta 2008, potem ko je mednarodna skupnost priznala neodvisnost
Kosova in ko je Gruzija izrazila željo za članstvo v zvezi NATO. V tem delu je
opisala posamezne incidente, ki so se zgodili od februarja 2008 dalje (točka 66
tožbe), Rusiji očitala, da je priznala neodvisnost Abhazije in Južne Osetije, ki naj
bi tema ozemljema po besedah ruskega predsednika Vladimirja Putina pripadal

429

http://www.transparency.org/country/#GEO (28.4.2016).
International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination, Generalna
skupščina Združenih narodov 21. decembra 1965, objavljena v Uradnem listu SFRJ –
Mednarodne pogodbe št. 6/67, Akt o notifikaciji nasledstva glede konvencij Organizacije
združenih narodov in konvencij, sprejetih v mednarodni agenciji za atomsko energijo objavljen v
Uradnem listu RS – Mednarodne pogodbe št. 9/92 in CERD Splošno priporočilo XXII, Odbor za
odpravo rasne diskriminacije OZN, objavljeno v dokumentu št. A/51/18, 23.8.1996, člen 5/2 (a)
ter CERD Splošno priporočilo XXI, Odbor za odpravo rasne diskriminacije OZN, objavljeno v
dokumentu v A/51/18, 15.5.1996, člen 5 (c);
431
Tožba Gruzije z dne 12.8.2008, objavljeno na: http://www.icjcij.org/docket/files/140/14657.pdf (3.12.2015), točke 6 – 10.
430
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po vzoru Kosova (katerega neodvisnosti Rusija ni podprla), da je podpirala
separatiste, da je Putin podpisal dekret, na podlagi katerega je vzpostavil
sodelovanje z Južnoostijskimi in abhazijskimi voditelji in podobno.
Gruzija je v osmih točkah zahtevka zahtevala prenehanje vseh ruskih vojaških
aktivnosti na ozemlju Abhazije in Južne Osetije, dopustitev, da se notranje izseljene
osebe vrnejo na svoje domove, prepoved diskriminacije etničnih Gruzijcev na
navedenih ozemljih in prepoved zasega njihovega premoženja, obnovitev gruzijske
oblasti na navedenih ozemljih in plačilo popolne odškodnine.
V sodbi z dne 1. aprila 2011 se je sodišče oprlo na dokaze, ki sta jih predložili državi ter
na stališča in mnenja mednarodnih institucij. Pri tem je ugotovilo, da je Gruzija
pristopila h konvenciji o odpravi vseh oblik rasne diskriminacije šele leta 1999, zato je
obravnavalo le konflikt iz leta 2008, za katerega pa se je izkazalo, da je bil glede na
dokaze začet 9. avgusta 2008, kar je tri dni pred vložitvijo tožbe. Zato sicer obširno
obrazložena sodba ni rešila spora.
Vendar mednarodno posredovanje v zvezi z rusko – gruzijskim sporom še ni povsem
končano. Dne 27.1.2016 je tožilec Mednarodnega kazenskega sodišča v Haagu (ICC)
na lastno pobudo odprl preiskavo (t. i. proprio motu preiskava)432, katere predmet so
domnevna hudodelstva proti človečnosti in vojni zločini, storjeni v obdobju 1.7.2008 do
10.10.2008 na območju (in okoli) Južne Osetije (zadeva ICC-01/2015).433 Pogodbena
stranka Rimskega statuta o ustanovitvi Mednarodnega kazenskega sodišča je le
432

15. člen Rimskega statuta določa: »Tožilec lahko začne preiskave proprio motu na podlagi
obvestil o kaznivih dejanjih v pristojnosti Sodišča. 2. Tožilec analizira tehtnost prejetih obvestil.
V ta namen lahko zaprosi za dodatna obvestila države, organe Združenih narodov, medvladne
ali nevladne organizacije ali druge zanesljive vire, za katere meni, da so primerni, ter lahko
prejme pisno ali ustno pričanje na sedežu Sodišča. 3. Če tožilec ugotovi, da obstaja utemeljena
podlaga za nadaljevanje preiskave, od predobravnavnega senata zahteva odobritev preiskave in
predloži zbrano dokazno gradivo. V skladu s Pravili o postopku in dokazih lahko žrtve dajo izjave
predobravnavnemu senatu. 4. Če predobravnavni senat po proučitvi zahteve in dokaznega
gradiva meni, da obstaja utemeljena podlaga za nadaljevanje preiskave in da bi zadeva lahko
spadala v pristojnost Sodišča, odobri začetek preiskave, ne da bi to vplivalo na poznejše
odločitve Sodišča v zvezi s pristojnostjo in dopustnostjo zadeve. 5. Če predobravnavni senat
zavrne zahtevo za odobritev preiskave, to tožilcu ne preprečuje, da bi glede iste situacije
ponovno vložil zahtevo na podlagi novih dejstev ali dokazov. 6. Če po predhodni proučitvi,
navedeni v prvem in drugem odstavku, tožilec ugotovi, da dana obvestila niso utemeljena
podlaga za preiskavo, obvesti tiste, ki so jih dali. To ne preprečuje tožilcu, da bi z vidika novih
dejstev ali dokazov proučil poznejša obvestila glede iste situacije.« Gl. Zakon o ratifikaciji
Rimskega statuta Mednarodnega kazenskega sodišča (Uradni list RS – Mednarodne pogodbe, št.
29/01).
433
Ker je Gruzija leta 2003 ratificirala Rimski Statut (Rusija ga ni), tožilstvo ocenjuje
(predobravnavni senat pa potrjuje), da je podana pristojnost mednarodnega kazenskega
sodišča ter da so se domnevni zločini izvrševali znotraj gruzijskega ozemlja, ker Južna Osetija
»ni splošno sprejeta kot neodvisna država in ni članica OZN«. Več: Situation in Georgia, Public
Decision on the Prosecutor`s request for Authorization of an investigation, 27.1.2016, ICC01/2015, Pre-trial chamber I, točka 6.
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Gruzija, medtem ko Rusija ni434, zato odločitve tega sodišča Rusija najbrž ne bo
priznavala, če zanjo ne bo »ugodna«.
Tožilstvo ocenjuje, da je bilo v tem obdobju 6.335 žrtev, hudodelstva pa naj bi
zagrešile vse tri strani (gruzijska, južnoosetijska in ruska). Kot tožilstvo navaja v svoji
obrazložitvi,435

je
436

komplementarnosti

(preden

je

sprožilo

preiskavo)

skladno

z

načelom

preverjalo, ali domača sodišča v teh državah preganjajo storilce

za navedena kazniva dejanja. Do pred kratkim so se postopki preiskave vodili tako v
Rusiji kot v Gruziji. Ker pa so bili v Gruziji kazenski postopki opuščeni, je tožilstvo
ocenilo, da je potrebno in dopustno začeti postopek, kar je predobravnavni senat437
skladno z določbo 15. člena Rimskega statuta tudi potrdil. V svojem medijskem
sporočilu iz februarja 2016 je tožilec zapisal, da bo postopke vodil tajno ter da te
preiskave ne začenja z vnaprej znanimi osumljenci.438 O izvajanju postopkov v Gruziji je
v pritrdilnem ločenem mnenju sodnik Kovacs439 zapisal, da je Gruzija med leti 2008 in
2014 sicer vodila preiskavo, vendar ni za to nikogar kazensko preganjala, zato je bilo
po njegovem mnenju haaško tožilstvo že precej prej (pred uradnim gruzijskim pismom
iz oktobra 2015) seznanjeno, da se v Gruziji postopki ne vodijo. Obsežno pritrdilno
ločeno mnenje sodnika Kovacsa odpira še druge dileme, glede katerih bo potrebno
počakati na razplet odprte preiskave. Predvidevam, da bodo nakazane dileme in
posledično nesoglasno sprejetje odločitve predobravnavnega senata sprožili tudi
politična nasprotovanja vpletenih. Zadeva je odprla vprašanje o neodvisnosti Južne
Osetije, zato je po eni strani mogoče pričakovati nadaljnje zaostrovanje situacije, v
kolikor bi Mednarodno kazensko sodišče »preganjalo« le eno sprto stran (oziroma v

434

Podpisala je dne 13.9.2000, ni pa še ratificirala. Tudi Južna Osetija ni pogodbena stranka
Rimskega statuta.
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https://www.icc-cpi.int/georgia (12.5.2016).
436
Mednarodno kazensko sodišče (ICC) ne nadomešča domačih pravosodnih organov, temveč
jih skladno z načelom komplementarnosti le dopolnjuje (17. člen Rimskega statuta).
Posameznike lahko preiskuje, preganja ali jim sodi samo, če država tega ni zmožna ali
pripravljena storiti. To se lahko zgodi, kadar se s postopki pretirano zavlačuje ali pa ti
posameznike namenoma ščitijo pred kazensko odgovornostjo. Gl. Zakon o ratifikaciji Rimskega
statuta Mednarodnega kazenskega sodišča (Uradni list RS – Mednarodne pogodbe, št. 29/01).
437
Predobravnavni senat I, ki so ga sestavljali kenijska sodnica Joyce Aluoch kot predsednica
ter italijanski sodnik Cuno Tarfusser in madžarski sodnik Peter Kovacs kot člana senata. Sodnik
Kovacs je podal pritrdilno ločeno mnenje, v katerem je navedel, da sprejeti odločitvi večine
primanjkuje »pričakovana stopnja prepričljivosti«, vprašljiva je po njegovem mnenju pristojnost
po 15. členu rimskega statuta ter pristojnost rationae materiae zaradi de facto neodvisnosti
Južne Osetije, nad katero Gruzija ne more izvajati polne jurisdikcije. Več: Separate opinion of
Judge Peter Kovacs, ICC-01/15-12-Anx1 27-01-2016 1/31 EO PT, predvsem točke 1, 16, 47,
dostopno na: https://www.icc-cpi.int/RelatedRecords/CR2016_00609.PDF (17.5.2016).
438
https://www.icc-cpi.int//Pages/item.aspx?name=16_02_18_otp-stat (20.6.2016).
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Separate opinion of Judge Peter Kovacs, ICC-01/15-12-Anx1 27-01-2016 1/31 EO PT,
predvsem točke 1, 16, 47, dostopno na: https://www.icccpi.int/RelatedRecords/CR2016_00609.PDF (17.5.2016).
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kolikor gruzijske ne bi) ali pa je na drugi strani mogoče, da tehtnejših dokazov med
preiskavo tožilstvo »ne bi našlo«, kar na tem ozemlju ne bi bilo prvič.440

4.4.5. Sodelovanje z EU
Odnosi med EU in Gruzijo segajo v leto 1992, ko je Gruzija razglasila svojo
neodvisnost. EU je sprva ponudila pomoč pri tranziciji in v letu 1995 odprla v Tbilisiju
svojo delegacijo, že leta 1996 pa je bil sklenjen Sporazum o partnerstvu in
sodelovanju.441 Odnosi so se začeli pomembneje poglabljati po revoluciji leta 2003, ko
se je vodilna elita zavezala ljudstvu, da bo izpeljala pomembne politične, ekonomske in
socialne reforme. Že leta 2004 je vzpostavila prve pro-evropske institucije v državi.
Ustanovila je ministrstvo za evropsko in evroatlantsko povezovanje, ki jo vodi
podpredsednik vlade, v okviru parlamenta pa je bil vzpostavljen odbor za evropsko
povezovanje. K reformam je aktivno pristopila tudi gruzijska civilna družba, saj je npr.
v letu 2005 podalo priporočila k akcijskemu načrtu kar okoli 70 organizacij civilne
družbe.442
Pred konfliktom leta 2008 in po njem je stabilnost Gruzije ena izmed prioritet EU. Poleg
tega se je Gruzija zavezala, da bo razvijala svoje strukture v državi po vzoru zahodnih
držav. V Gruziji so bile po letu 2008 izvedene tri intervencije v okviru evropskega
instrumenta za stabilnost. Junija 2009 se je končal prvi, ki je sestavljal sklop
posvetovanj. V maju 2008 so se izvajale aktivnosti v sklopu druge intervencije z
namenom, da poveča kredibilnost in transparentnost parlamentarnih volitev v Gruziji.
Sledila je največja intervencija in sicer kmalu po avgustu 2008, ko je izbruhnila vojna.
EU se je v okviru te intervencije skoncentrirala na iskanje in zagotavljanje zavetišč za
civilno prebivalstvo, saj je gruzijska zima ostra in mrzla. V zvezi s tem je EU sodelovala
z Združenimi narodi v okviru Poziva za takojšnjo pomoč (Flash appeal) in pomagala pri
reševanju problematike notranje razseljenih oseb. Te osebe so bile po večini kmečko
prebivalstvo, ki je bilo prisilno izseljeno zaradi konfliktov. Dejavnost EU je potekala v
smeri gradnje stanovanjskih objektov.
Večina aktivnosti EU v zvezi s konfliktom leta 2008 se je vodila iz Bruslja, saj se je EU
na takšen način želela predstaviti kot nevtralna partnerica vsem udeleženim v konfliktu.
440

V vojni v Abhaziji leta 1992 so sicer zmagali Abhazijci, vendar je bilo uničenih tudi 95 %
nacionalne arhivske zgodovine Abhazijcev, več o tem v tej nalogi pod točko 1.4.
441
Kot že zapisano je začel veljati leta 1999.
442
Ghazaryan Narine, The European Neighbourhood Policy and the democratic values of the
EU, A legal Analysis, Hart Publishing, Oxford in Portland, Oregon, 2014, str. 140 – 142.
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Kot je izpostavil Eduard Auer, Krizni načrtovalec iz Generalnega direktorata za zunanje
odnose Evropske komisije,443 je namen EU spodbujati dialog med udeleženci konflikta,

da sami rešujejo situacijo in da se vzpostavljajo komunikacije na več nivojih med njimi
(npr. med univerzitetnimi profesorji, inženirji, ipd.). EU je sodelovala na konferenci
donatorjev za Gruzijo s Svetovno banko in pri ženevskih dialogih z ZN in OVSE-jem, ki
so še vedno edini obstoječi načini iskanja miru v tej regiji.
Prednost instrumenta za stabilnost Gruzije je hitrost delovanja in osredotočanje na
politično stabilnost. Poleg tega instrumenta je EU namenila Gruziji še okoli 500
milijonov evrov različnih oblik pomoči, ki so bolj daljnosežni (npr. gruzijska vlada je v
zvezi z notranje razseljenimi osebami z EU podpisala dogovor o projektih v okviru ESP).
V okviru EISP (tehnična pomoč) je prvi program predvideval 4 milijone evrov pomoči za
ukrepe gospodarske prenove in krepitev zaupanja, vendar zaradi vojne avgusta 2008 ni
bil realiziran, poleg tega je realizacijo blokiralo tudi nestrinjanje obeh sprtih strani, zato
se EISP do konca leta 2009 ni izkazal kot ustrezen instrument. Program sektorske
proračunske pomoči za reformo upravljanja javnih financ v višini 15 milijonov evrov z
leta 2007 se je začel počasi, s slabim gruzijskim sodelovanjem za izvedbo reforme.
Tako je bilo izplačanih 5 milijonov evrov kot prvi obrok in nadaljnji (le) 4 milijoni evrov
drugega obroka, čeprav niso bili izpolnjeni vsi pogoji. Računsko sodišče v posebnem
poročilu št. 13/2010 ocenjuje, da je gruzijska vlada začela bolje sodelovati po spopadih
z Rusijo in po svetovni recesiji, zaradi česar so nastale večje potrebe po zunanji
pomoči.
V Južni Osetiji so se po spopadih ustavili vsi odprti projekti, saj ni bilo nobene
komunikacije. Zato je Evropska komisija namenjenih 6 milijonov evrov za Južno Osetijo
namenila za potrebe notranje razseljenih oseb na gruzijskih območjih za stanovanjske
objekte. Računsko sodišče EU je ocenilo, da je obstajalo veliko tveganje za smotrno
porabo teh sredstev. Cilj EU je sicer reševanje gospodarskega razvoja v regiji in
zmanjševanje revščine, vendar pa nad temi cilji prevladuje pomoč usmerjena v
približevanje Gruzije EU in tesnejše gospodarsko sodelovanje.
Najtesnejše gospodarske partnerice Gruzije so EU, Turčija, Rusija, Azerbajdžan,
Ukrajina in Turkmenistan. V energetiki je Gruzija predvsem uvoznica energije, sama
proizvaja le hidroenergijo in nekaj nafte ter plina, pomembna pa je za postavitev
plinovodov iz Kaspijskega morja (predvsem preko Turčije proti Evropi) in za transport
preko Črnega morja, zato je stabilnost države izrednega pomena za EU. Dotrajanost
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V intervjuju v: Making the difference: Reportage on the EU`s instrument for stability, volume
II, Evropska komisija, Zunanji odnosi, Pisarna za uradne publikacije evropskih skupnosti,
Luxemburg, str. 133-134.
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energetske in druge infrastrukture po oceni EU zahteva večje investicije, zato lahko
predstavlja smer razvoja države in zagotovi nova delovna mesta.
Akcijski načrt z leta 2006 je zato za petletno obdobje predvideval naslednja področja za
reforme:
 krepitev demokracije, vladavine prava, varstva človekovih pravic, reforme institucij v
smer demokratizacije;
 izboljševanje poslovne klime, privatizacija transporta, boj proti korupciji;
 trajnostni razvoj, ekonomski razvoj, odprava revščine, socialna kohezija;
 krepitev sodelovanja na področju varnosti, pravosodnega sistema, varovanja
državnih meja;
 krepitev regionalnega povezovanja;
 mirno reševanje notranjepolitičnih konfliktov;
 sodelovanje pri zunanji in varnostni politiki;
 sodelovanje pri transportnem projektu TRACECA, izgradnja infrastrukture za tranzit.
V poročilo o napredku Gruzije, ki ga je Evropska komisija izdala 15.5.2012,444 je
Komisija nakazala, da je v pripravi nov akcijski načrt za Gruzijo. Akcijski načrt z leta
2006 je prenehal veljati 31.12.2011, vendar sta obe partnerici podaljšali njegovo
veljavnost do zadostnega napredovanja pri pogajanjih za sklenitev pridružitvenega
sporazuma. Partnerici sta poglobili sodelovanje v okviru Vzhodnega partnerstva, EU pa
je v svojih dokumentih ponovno priznala ozemeljsko celovitost in suverenost Gruzije
(kot stališče EU do odnosov z Abhazijo in Južno Osetijo, ki stremita k odcepitvi in sta

de facto neodvisni državi, ki ju je priznala Rusija in še nekatere države). Gruzija je po
mnenju Komisije napredovala tudi na področju sistema viz in vračanja oseb ter na
področju političnih reform. Na konfliktnih območjih je izboljšala zdravstveno oskrbo
prebivalstva in s tem naredila pomemben korak na poti notranje sprave.
EU je v okviru akcijskega načrta iz leta 2012 predlagala Gruziji:


izvedbo demokratičnih volitev;



pospeševanje trgovine, turizma in investicij na meji z okupiranimi območji za
vzpostavljanje čim boljše klime na tem območju in povezovanje ljudi;



izboljševanje življenja vseh skupin notranje izseljenih oseb;



svobodo izražanja, neodvisnost medijev;



reforme sodstva;



preiskave vseh kršitev človekovih pravic in kaznovanje storilcev;



izboljšanje pravic, ki izvirajo iz dela;
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Poročilo o napredku Gruzije, ki ga je Evropska Komisija izdala 15.5.2012,
http://ec.europa.eu/world/enp/docs/2012_enp_pack/progress_report_georgia_en.pdf.
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V okviru teh izzivov se je Gruzija zavezala k sodelovanju pri izgradnji Južnega plinskega
koridorja in za vzpostavitev infrastrukture, ki bo omogočala tudi skladiščenje energije
in s tem povečala varnost dobave. Gruzija ima status opazovalke v Energetski
skupnosti. Država je za EU strateško pomembna zaradi njene geopozicije, saj leži na
območju starodavne svilene poti, ki je prav tako povezovala Azijo in Evropo. Na drugi
strani pa je EU pomembna za Gruzijo, saj je njena edina partnerica, ki ima interes za
celovito prenovo njene državne strukture, ki lahko prinese mir in blaginjo celotnemu
gruzijskemu prebivalstvu.

4.4.6. Pridružitveni sporazum in uvedba območja proste trgovine
Leta 2014 je s sklenitvijo Pridružitvenega sporazuma445 prenehal veljati sporazum iz
leta 1996, sodelovanje med EU in Gruzijo pa je s tem prešlo v povsem novo obdobje.
Ustanovljeno je bilo območje proste trgovine, predvidena pa je tudi postopna
integracija v evropski prostor. Za izvajanje pridružitvenega sporazuma je bila sprejeta
tudi agenda 2014 -2016, ki bo Gruziji omogočila prejem ugodnosti iz sporazuma, še
preden bo zaključen ratifikacijski proces, in sicer od 1.9.2014 dalje, ko je začela veljati
začasna uporaba pretežnega dela sporazuma. Pogajanja za sklenitev tega sporazuma
in območja proste trgovine je v obdobju od 2010 do 2013 vodila Visoka predstavnica
EU Catherine Ashton. Sporazum je bil parafiran na vrhu Vzhodnega partnerstva v Vilni
leta 2013, podpisan pa je bil v Bruslju leta 2014.

V gruzijskem parlamentu je bil

ratificiran leta 2014.
Do popolne vzpostavitve območja proste trgovine je še vedno veljaven Splošni sistem
preferencialov iz leta 2005, ki omogoča popolno ali delno oprostitev plačila carinskih
dajatev pri uvozu izdelkov iz Gruzije. S tem trgovinska menjava med EU in Gruzijo
raste in je dosegla skoraj 30 % celotne letne trgovske menjave Gruzije. Gruzija iz EU
uvaža predvsem strojno in transportno opremo, kemikalije, gorivo in rudarske izdelke,
izvaža pa gorivo, rudarske izdelke, kemikalije in kmetijske izdelke. Sporazum med
drugim ureja tudi sistem reševanja trgovinskih sporov (s posvetovanjem, mediacijo ali
arbitražo).
Sporazum, ki ima 432 členov in je skupaj z dodatki zapisan na preko 700 straneh,
zajema zavezujoče dogovore na različnih področjih sodelovanja, zlasti:
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Uradni list EU, L 261, z dne 30.8.2014.
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-

zunanja in varnostna politika (člen 5), mirno reševanje konfliktov (člen 9),
regionalna stabilnost (člen 8), sodelovanje na orožarskem področju (10. in 11.
člen) ter pri boju zoper terorizem (člen 12), ipd.,

-

vladavina prava, varstvo člevekovih pravic in temeljnih svoboščin, varstvo
podatkov, sodelovanje na področju migracij in azilne politike, pranja denarja,
financiranja terorizma (členi 13 do 21),

-

sodelovanje na trgovinskem področju, ki je najobsežnejše (odprava carinskih
obveznosti, prepoved omejitev pri uvozu in izvozu, prepoved dumpinga,
sanitarni in fitosanitarni ukrepi, ipd) in obsega različne ukrepe za različna
področja ekonomskega sodelovanja, pravila javnega naročanja, dovoljene
trgovinske izjeme, dostopnost trga, zaščita intelektualne lastnine, trajnostni
razvoj, reševanje trgovinskih sporov, turizem, kmetijstvo in kmetijski izdelki,
energetika,

pomorska

politika,

varstvo

potrošnikov,

zaščita

delavcev,

enakopravnost spolov v zvezi z delom, sodelovanje na področju javnega zdravja
in socialne politike, izobraževanja (npr. spodbujanje vseživljenjskega učenja in
mobilnosti študentov), kulture, medijev, športa, civilne družbe, regionalnega
sodelovanja, ipd.446
-

institucionalno sodelovanje, oblikovanje transparetnih institucij, sodelovanje na
področju sodstva, ipd.

Pridružitveni sporazum pomeni nove priložnosti za sodelovanje in hkrati korak k
integraciji Gruzije z evropskimi standardi tako na področju demokracije, vladavine
prava, varstva človekovih pravic kot na področju razvoja gospodarstva. V običajno
življenje Gruzijcev naj bi prinesel boljšo kvaliteto hrane in drugih izdelkov, več
podjetniških priložnosti, več investicij v gruzijsko gospodarstvo, boljšo dostopnost
zdravstvenih storitev in povečanje povprečne plače, razvoj obnovljivih virov energije in
s tem varčevanje z energijo. Na obeh straneh se pričakujejo povečevanja v trgovinski
menjavi, s tem pa dodatni prihodki na obeh straneh.
Konkretneje je sporazum prinesel odprtje trga npr. za gruzijske vinarje, saj je odpravil
dajatve, bolje zaščitil blagovne znamke in s tem odprl evropski trg gruzijskim
pridelovalcem vina. Podobno se odpira trg prehranske industrije, kar bo po oceni EU
povečalo konkurenčnost in s tem zmanjšalo nekatere cene hrane. Poudarki so
namenjeni tudi povečevanju izvozne usmerjenosti kmetijskega sektorja in reformam, ki
se na tem področju izvaja že v okviru vzhodnopartnerskega programa ENPARD, ter
povečevanju števila delovnih mest v drugih sektorjih (na primer farmacija, pridelovanje
plastičnih izdelkov, gumarstvo).
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http://eeas.europa.eu/georgia/pdf/quick_guide_eu_ge_aa_en.pdf (28.5.2016).

140

Vprašanj povezanih z vizumsko politiko sporazum ne ureja, saj se ta postopek vodi
ločeno. Dejstvo je, da so cilji sporazuma in uvedbe območja proste trgovine zastavljeni
visoko in da je priložnosti veliko. Zato bo le od pripravljenosti posamezne partnerice
odvisno, v kolikšni meri bo sprejete zaveze in priložnosti tudi uresničila. S postopnim
spreminjanjem družbene zavesti in stalnim nazorom konfliktnih območij je na dolgi rok
mogoča tudi umiritev nerešenih konfliktov, zato je potrebno stalno izobraževanje
različnih družbenih struktur, predvsem mladih.
Skladno s 1. členom Pridružitvenega sporazuma je namen sporazuma med drugim
poglobiti

politično

povezovanje

in

ekonomsko

sodelovanje

med

pogodbenimi

strankami, s poudarkom na vzpostavljanju stabilnosti ter dobrososedskih odnosih. Eden
izmed glavnih elementov političnega povezovanja je vzpostavljanje mirnega reševanja
konfliktov,447 velik poudarek pa sta pogodbeni strani dali tudi nadzoru nad izvozom
orožja448 , boju proti terorizmu449 V 26. členu sta pogodbeni strani sklenili, da se
odpravijo vse carinske ovire, razen v posebej določenih primerih.450
Gruzija je samostojna in neodvisna država, ki načeloma samostojno odloča o svoji
trgovinski in drugi politiki. Vsaka politična odločitev o sodelovanju z zunanjimi partnerji
pa ima lahko določene strateške posledice predvsem v tem, kako na njene odločitve
gledajo ostali mednarodni akterji. V kontekstu pridružitvenega sporazuma bodo
potekale tudi parlamentarne volitve v Gruziji leta 2016. Sklenitev pridružitvenega
sporazuma z EU in uvedba območja proste trgovine praviloma ne bi smela vplivati na
odnose z Rusijo, glede na to, da tudi države članice EU gospodarsko tesno sodelujejo z
Rusijo. Zato naj pridružitveni sporazum formalno ne bi predstavljal ovire za nadaljnje
sodelovanje z Rusijo. Iz dosedanjega ravnanja Rusije v podobnih primerih je sicer
sklepati, da se ta odnos lahko ohladi. Odločitev o sklenitvi ali nesklenitvi
pridružitvenega sporazuma lahko prinese novo politično nestabilnost, o čemer priča
nedavna politična kriza v Ukrajini in njen odnos z rusko sosedo. Po drugi strani pa
sklenitev pridružitvenega sporazuma predstavlja oviro za pridruževanje carinski uniji
oziroma Evrazijski ekonomski Uniji, ki so jo leta 2011 ustanovile Rusija, Kazahstan in
Belorusija z vodilno vlogo Rusije, saj se območji vsebinsko izključujeta. Zato so
nekatere države vzhodnega partnerstva, ki so neposredne ali posredne sosede ruske
velesile, izredno previdne pri poglabljanju odnosov z EU. Tak je na primer Azerbajdžan,
ki si - kot je razbrati iz javnih nastopov predsednika Alijeva - prizadeva za
»uravnoteženo« sodelovanje z Rusijo, Turčijo, ZDA in EU. Prav slednja je
novodobnejša partnerica Azerbajdžana (sporazum o partnerstvu in sodelovanju z leta
447
448
449
450

9. člen Pridružitvenega sporazuma.
10. člen Pridružitvenega sporazuma.
11. člen Pridružitvenega sporazuma.
2., 3. in 4. odstavek 26. člena Pridružitvenega sporazuma.
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1996), medtem ko je navezanost na Rusijo in Turčijo dolgotrajnejša in bolj poglobljena
tudi iz jezikovnih, zgodovinskih, kulturnih in podobnih razlogov. Zaradi stalnega
pritiska, da se države opredelijo do sodelovanja z EU in Rusijo, je nastalo veliko
»politične

in

gospodarske

škode«.

Gospodarske

sankcije

Rusiji,

medsebojno

izključevanje Evropske sosedske politike in Evrazijske ekonomske unije, situacija v
Ukrajini, sklepanje dogovorov med Rusijo in Južno Osetijo ter Abhazijo, so primeri
»škode«, ki je nastala na političnem in gospodarskem geostrateškem parketu v zadnjih
nekaj letih. Zato je potrebno evropsko politiko in diplomacijo ponovno spomniti, da je
Rusija močna gospodarska partnerica EU in da je potrebno prenoviti politiko z Rusijo in
državami Vzhodnega partnerstva, tako da bo ponujena evropska politika vključevalna
in ne izključevalna.451

451

Dr. Devetak Silvo, EU Neighbourhood policy with its Eastern European and Caucasus
countries – a gap between good wishes and reality, prispevek na konferenci, Jeruzalem, 2013,
str. 18 - 21.
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Peto poglavje: Sklepne ugotovitve

5.1. Ocena geopolitičnega razvoja regije
Zahodne demokracije so pospešeno po letu 1989 poskušale »spreobrniti vsakogar v

imenu varovanja človekovih pravic. Predpostavljale so, da so njihove
univerzalne, čeprav so jih mnoge države, ki niso najmanj pomembne,
zavračale (Kitajska, Rusija, Iran in druge)«.452 Že od razsvetljenstva dalje se
idealov«, ki presega pravne sisteme, generacije in traja celo stoletja, navaja

vrednote
vztrajno
bije »boj
francoski

filozof Pascal Bruckner. Po njegovem mnenju so zato nujni vzvodi izobraževanje, mediji
in kultura.453
Te uvodne misli francoskega filozofa odražajo zgodovinske predpostavke za razvoj
zahodne filozofije in miselnosti. Ta miselnost je vključena tudi v način izvajanja
zahodne zunanje politike, ki sebe smatra za edino pravo, saj naj bi posamezniku
dovoljevala svobodo in samoopredelitev. Ker je zahodna miselnost o svoboščinah in
pravicah človeka plod krvave in stalno spreminjajoče se zgodovine evropske kulture in
v takšni obliki obstaja šele po letu 1950, je lahko Evropa upravičeno ponosna na
izbojevane pravice. Vendar pa izvoz teh pravic ne more biti samoumeven in
premočrten. Različnost svetov namreč nujno zahteva prilagoditev, zahtevno oceno
stanja in pravilno opredelitev interesov vseh strani. EU lahko očitamo, da je
egocentrično naravnana in da od držav sosedske politike zahteva veliko prilagajanja,
sama pa ne ponuja pomembnejših odgovorov na novejše izzive, npr. glede odnosa z
Rusijo, Turčijo in Kitajsko, posledice gospodarske krize, arabske pomladi, terorizma,
begunske krize, odnosa do islama in reševanja vojn na Bližnjem vzhodu, ipd.
Poenostavljeno lahko rečemo, da EU nima prave geopolitične strategije o tem, kakšni
so njeni dolgoročni cilji, temveč v zadnjem času predvsem »gasi požare«, ki so
povezani z njenim odnosom z Rusijo (npr. politika z Ukrajino), notranjo povezanostjo
(npr. brexit), načinom sprejemanja odločitev in nenazadnje z begunsko problematiko,
kar se odraža tudi v njeni zunanji politiki s sosedskimi državami.

452

Bruckner Pascal, Rendall Steven, The Tyranny of Guilt: An Essay on Western Masochism,
Princeton University Press, Oxford, 2010, str. 224.
453
Bruckner Pascal, Rendall Steven, The Tyranny of Guilt: An Essay on Western Masochism,
Princeton University Press, Oxford, str. 226.
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Situacija na Južnem Kavkazu je vse bolj vključena tudi v varnostno situacijo Bližnjega
Vzhoda, kar dokazuje primer nemške blokade454 liberalizacije vizumske politike z
Gruzijo. Na države Južnega Kavkaza posredno vpliva tudi očitek, da pri reševanju
begunske krize v letih 2015 in 2016 Turčija »obračunava« z EU, saj EU v želji, da
zmanjša pritok beguncev, večkrat »pozablja« na svoje osnovne vrednote. V tem
kontekstu Turčija krepi tudi svoj položaj tudi do držav Južnega Kavkaza. Turčija želi
igrati vlogo lokalnega hegemona, ki sooblikuje regionalno politiko, vendar pa brez
desetletja rešenih težav (predvsem s Kurdi in Armenci) ne more priti do miru v širši
regiji. Zato bi morala EU igrati odločnejšo politiko do Turčije in namesto dvoličnosti
postaviti jasna stališča o njeni lokalni poziciji, približevanju vrednotam EU, zaščiti
medijev, zaščiti interesov kurdske in armenske manjšine, varnosti plinovodov in
naftovodov in podobno. Stabilnost Turčije je za regijo zelo pomembna, saj predvsem
pomeni prihodnost za transport energentov.455 V energetiki je prednostni interes EU v
razvoju Južnega koridorja in pridobivanju naravnih virov v Azerbajdžanu. Zato se je
Evropski

parlamanet

upravičeno

odzval

na

poglabljanje

partnerstva

med

Azerbajdžanom in Rusijo ter opozoril, da je transparentnost ključnega pomena za
zaupanje vlagateljev v energetski sektor in povečanje transparentnosti v ekstraktivni
industriji.456 Smiselna je tudi podpora EU za učinkovito rabo energije in za vlaganje v
obnovljive vire energije ter okoljska skrb. Ena izmed večjih skrbi v zvezi s tem je tudi
razgradnja armenskega jedrskega obrata v Medzamorju in iskanje alternativnih virov
energije, saj navedeni obrat stoji na enem izmed najbolj potresno ogroženih
območij.457 Zato bi morala biti evropska in mednarodna politika precej bolj odločna in
od Armenije nemudoma zahtevati zaprtje tega obrata.
Države Južnega Kavkaza se nahajajo na »pragu Rusije«. Kljub začetni ohladitvi
interesov po nadvladi v tej regiji ruski interes po nadzoru in obvladovanju območja
ostaja. Da Rusije »ni smotrno osamiti, temveč z njo sodelovati,« je ugotovil tudi
Evropski parlament. Politična stabilnost nekdanjih sovjetskih republik na Južnem
Kavkazu je po njegovi utemeljeni oceni bistvena za zanesljivo in neprekinjeno oskrbo z
454

Kot je izpostavila nemška kanclerka Merkel, nemško nasprotovanje ni »nujno povezano s
samo Gruzijo«, temveč z globalno in regionalno situacijo. Povedala je, da sicer Nemčija odločitvi

Evropske kimisije ne bo nasprotovala. Liberalizacija vizumske politike je zato po moji oceni le
vprašanje časa.
URL:
http://sputniknews.com/europe/20160615/1041379690/visa-germany-georgia-free.html
(15.6.2016).
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Z obstoječo infrastrukturo in nadaljnjo izgradnjo plinovodov in naftovodov.
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Resolucija Evropskega parlamenta z dne 20. maja 2010 o nujnosti evropske strategije za
Južni Kavkaz, 2009/2216(INI), točka 29. Transparentnost v ekstraktivni industriji je t. i. EITI
standard; med pilotskimi državami za transparetno ekstraktivno industrijo je bil tudi
Azerbajdžan, več o tem: http://progrep.eiti.org/ (5.4.2016).
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Več o tem: http://armenianweekly.com/2012/12/07/revisiting-the-metsamor-nuclear-powerplant/ in https://www.iaea.org/newscenter/pressreleases/iaea-leads-operational-safety-missionarmenian-nuclear-power-plant (5.4.2016).
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energetskimi viri in za zagotovitev ustreznih razmer za razvoj infrastrukture. Zato bi
bilo potrebno, da goji EU bolj zadržan odnos do Armenije in Azerbajdžana, ki imata
tradicionalno dobre odnose z Rusijo. Rusija z ravnanjem v Ukrajini in s posredovanjem
v sirski vojni jeseni 2015 do marca 2016 dokazuje, da želi biti neomajna, močna in
nepredvidljiva. Njen geostrateški cilj je krepitev moči tako na Južnem Kavkazu kot na
Bližnjem vzhodu. Prav zaradi ruskega posredovanja v Siriji je vedno več držav
zadržanih do ameriških in evropskih ponudb ter jih raje usklajujejo tudi z Moskvo
(podoben primer je tudi Azerbajdžan). Rusija želi s svojim nastopom v globalni politiki
uravnotežiti razmerje moči v regiji in prav zato je tudi vzpostavitev trajnega miru na
obravnavanih kriznih območjih brez njene vključitve praktično nedosegljiva,458 poleg
tega pa nacionalizem, ki ga podpirajo vse sprte strani, zavira te procese.
Za sporna območja (Abhazija, Južna Osetija, Gorski Karabah) je potrebno najti rešitev,
ki jo bodo podprle vse strani, predvsem pa tamjakšnje prebivalstvo. Glede na velikost
in lego bi bile po moji teoretični oceni najbolj smiselne avtonomije teh dežel, vendar ob
nujni predpostavki, da se te avtonomije res lahko izvajajo. Mednarodna skupnost bi z
blagimi in predvsem usklajenimi pritiski lahko zahtevala prilagoditev Gruzije in
Azerbajdžana, da bi tudi v praksi zagotovila avtonomno delovanje teh območij znotraj
države, ob tem, da je potrebno ponovno vzpostaviti zaupanje med narodi. Tem
avtonomnim pokrajinam bi morala biti dopuščena pot, da gojijo odprte in pozitivne
odnose z Rusijo (Abhazija, Južna Osetija) in Armenijo (Gorski Karabah), pri čemer bi v
tej zvezi moral pritisk mednarodne (tudi evropske) politike zavirati nacionalistične
težnje in militantno vmešavanje ter pozornost preusmeriti v odprtje meja in gojitev
skupnih področij v civilni sferi, kot so kultura, jezik, umetnost, trgovina in predvsem
povezovanje ljudi. Tudi tu je evropskih izkušenj veliko in tudi mehkejša evropska
diplomacija bi lahko prinesla nekaj rezultatov. Vendar pa je bil z dosedanjo slabo
sosedsko politiko EU, ki je bila izrazito bipolarna (npr. v Ukrajini), posledično sklenjen
dogovor o poglobljenem vojaškem sodelovanju med Rusijo in Južno Osetijo ter
Abhazijo, kar pomeni korak v nasprotno smer, tako da je glede Južne Osetije in
Abhazije povsem mogoča ponovitev scenarija, ki se je zgodil na Krimu.459
Nesporno je, da širitev zveze NATO v to regijo vnaša negotovost in pritisk na Rusijo.
Poleg tega je pomembna tudi tekma za dostop do Kaspijskega bazena in s tem do
novih črpališč nafte in zemeljskega plina, zato lahko rečemo, da dogodki v zadnjih
nekaj letih kažejo, da vsi mednarodni akterji žal delujejo s »figo v žepu«, da političnega
napredka ni na vidiku in da se vračajo elementi nekdanje hladne vojne.460
458

Poleg tega je stalna članica Varnostnega sveta OZN.
(Nekdaj ukrajinski) Krim je bil po izvedbi referenduma priključen Rusiji.
460
Kako se izogniti ponovitvi hladne vojne je v Evropi trenutno prioritetno vprašanje, zato bi bila
verjetno potrebna nova konferenca o varnosti in sodelovanju, podobno kot je bila konferenca
pred 40 leti, katere rezultat je bila Helsinška deklaracija leta 1975. Več: Dr. Devetak Silvo,
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Zahodu lahko očitamo, da z vojaškimi bazami zveze NATO v tej regiji »dražijo« Rusijo,
Rusiji pa lahko očitamo, da bi obravnavano regijo morala »prepustiti lastnim
odločitvam«. Zato bi EU morala nastopati kot mehki člen med dvema skrajnostima, že
zato, ker je regija energetski potencial za EU, ki ga nujno potrebuje za energetsko
»osamosvojitev« od Rusije. Pot merjenja moči med svetovnima velesilama je poznana
in ne prinaša ničesar dobrega. Gospodarske sankcije, ki jih je Svet EU uvedel proti
Rusiji in jih večkrat podaljšal, so vezane na ruski finančni, energetski in obrambni
sektor in škodijo trgovinski menjavi med EU in Rusijo,461 zato bi bil potreben pritisk
evropskih držav na Bruselj, da sankcije čimprej umakne in z Rusijo zgladi odnose.
Po mnenju raziskovalne skupine, ki deluje v okviru Svetovne banke,462 bi obravnavane
države pridobile največ, če bi države Južnega Kavkaza in njihove sosednje države
delovale kot en sistem. To bi zmanjšalo stroške investiranja, hkrati pa bi bila poraba
lahko bolj ekonomična, po mojem mnenju pa bi bil »enoten sistem« tudi strateško in
politično močnejši. Vendar pa je predpogoj za sodelovanje med državami v regiji
rešitev odprtih sporov in problemov, kar je v tem trenutku skorajda nemogoče. S tega
vidika je sodelovanje v okviru Vzhodnega partnerstva lahko priložnost, da se srečajo
predstavniki vseh treh držav Južnega Kavkaza in dokažejo, da je sodelovanje mogoče
kljub določenim različnim stališčem. Od držav Južnega Kavkaza bi lahko z rešitvijo
odprtih problemov najbolj pridobila Armenija, saj bi to ugodno vplivalo na njeno
trgovanje s Turčijo in Azerbajdžanom. Odprte meje med Turčijo in Armenijo pa bi
prinesle tudi večjo politično stabilnost in večjo blagovno izmenjavo ter priložnosti v
turizmu.463
Glede odnosov na mednarodnem parketu je potrebno omeniti tudi vse večjo vlogo
Izraela v tej regiji. Izrael je izkazal interes za sodelovanje z Gruzijo in Azerbajdžanom, s
katerim si deli »proturško« vojaško sodelovanje in skupne interese v energetiki. Razlogi

Europe on the Crossroad – Cold War or Creation of a Common Space of Peace, Security and
Development, The Eastern Partnership of the EU – Current Developments and Perspectives for
the European Integration Process, 6th Network Europe Conference, Europa Institut, Tbilisi, julij
2014, str. 18.
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EU je največja ruska trgovinska partnerica. Več: Dr. Devetak Silvo, Europe on the Crossroad
– Cold War or Creation of a Common Space of Peace, Security and Development, The Eastern
Partnership of the EU – Current Developments and Perspectives for the European Integration
Process, 6th Network Europe Conference, Europa Institut, Tbilisi, julij 2014, str. 23.
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Polykov Evgeny, Changing Trade Patterns after Conflict Resolution in the South Caucasus,
The World Bank, april 2001, str. 32, dostopno na: http://wwwwds.world«bank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/2001/05/24/000094946_010
5050456527/Rendered/PDF/multi0page.pdf (20.2.2016).
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Polykov Evgeny, Changing Trade Patterns after Conflict Resolution in the South Caucasus,
The World Bank, april 2001, str. 37 - 38, dostopno na: http://wwwwds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/2001/05/24/000094946_0105
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za to so predvsem vse večji islamski fundamentalizem, ki se širi na Bližnjem vzhodu in
predstavlja neke vrste skupnega sovražnika; ugled Izraela kot vojaško in politično
močne države, ki je majhna država in poleg tega še zaznamovana z močno
sekularizacijo ter dobri ameriško-izraelski odnosi, ki državam Južnega Kavkaza
»odpirajo« nove priložnosti za sodelovanje s prozahodno (predvsem ameriško) politiko.
Zainteresiranost velesil za Bližnji in Srednji vzhod ter Kavkaz prinaša tudi slabšo
varnostno situacijo. Ta je odraz neprimernega posredovanja ZDA in njenih zaveznic
(oz. Rusije na drugi strani), ki so v evropski soseščini podpirale domače upornike z
namenom rušenja režimov, ki jih niso podpirale.464 Bipolarnost sveta, ki jo s tem
ustvarjajo,465 prinaša nestabilnost v evropsko soseščino, s tem pa nadaljnjo odvisnost
od odločitev Washingtona, kar evropskim državam dolgoročno ne prinaša miru in
stabilnosti. Politiki ZDA je evropsko – ruski spor v korist, saj si prizadeva s sklenitvijo
Transatlantskega trgovinskega in investicijskega partnerstva (TTIPS)466med drugim
»zmanjšati evropsko odvisnost od ruskega plina«.467 Zato bi bil ključnega pomena za
stabilnost regije predvsem evropski umik od politike Washingtona, saj bi le tako bilo
mogoče dileme z Rusijo reševati in jih ne poglabljati. Zaradi varnostne situacije je
potrebno podpreti politično stabilnost Irana, kljub temu da se njegova politična
struktura ne ujema z željami prozahodne politike. Za politično stabilnost obravnavane
regije mora EU čimbolj aktivirati diplomacijo in z zrelo politiko promovirati svoje
temeljne vrednote, kot so prepoved diskriminacije in varstvo manjšin468 ter z mehkimi
vzvodi približevati te vrednote državam na njeni vzhodni strani.
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»Arabske revolucije« v Sredozemlju, palestinsko-izraelski problem, državljanska vojna v Siriji
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Bolj oddaljen problem je tudi odnos med EU, Južnim Kavkazom in Kitajsko. Kitajska se
z veliko hitrostjo preusmerja469 iz proizvodne ekonomije v visoko tehnološko, kar bi
lahko ugodno vplivalo tudi na evropsko gospodarstvo, če bi EU znala unovčiti ta
prehod. Na Južnem Kavkazu utegne Kitajska speljati tiste strateške posle, pri katerih
EU postavlja tem državam pretirane dodatne pogoje za sodelovanje. Širše gledano
lahko ekonomsko povezovanje in transport med Azijo in Evropo (nova svilena cesta)
prinesejo mir le, če bodo vanj investirale tako zahodne države kot Rusija, Iran in
Turčija ter Kitajska, saj bo edino tako mogoče vzpostaviti situacijo, ko se rušenje
infrastrukture Južnega Kavkaza zunanjim mednarodnim igralcem ne bo »izplačalo.« V
tem pogledu je potrebno najti »win-win« gospodarske rešitve.

5.2. Ocena dosedanje in napovedane Evropske sosedske
politike
EU je znotraj svojih meja šibka entiteta. Zajeta je v skupek različnih pogledov470 na
skupne prenesene pravice znotraj EU, na sistem pravil, skupno zgodovino, filozofijo in
politiko, ki se pojavlja pod skupnim izrazom »evropska identiteta«.471 Zaradi
kompleksnosti zunanjih odnosov in nenehnih sprememb je nujno oblikovanje enotnejše
podobe Evrope. Begunska kriza v letu 2015 - 2016 in britanski brexit dokazujeta, da
Evropa skupnih političnih ciljev še ni oblikovala v zadostni meri. Manjka tudi pravi
evropski sogovornik, ki bi zastopal evropske interese v očeh tretjih držav. Aparat
evropske zunanje politike je prevelik in tog, kar otežuje sprejemanje odločitev ob
pravem

trenutku,

povečuje

pa

možnosti

za

neodločenost,

nedorečenost

in

neprilagodljivost. Evropska zunanja politika bi morala delati na poenotenju ne le skozi
skupno diplomatsko službo in funkcijo visokega predstavnika za zunanje zadeve,
temveč na oblikovanju karizmatične podobe sogovornika, ki bi navzven predstavljal
Evropo in njene vrednote. Zaenkrat to vlogo - bolj kot visoki predstavnik za zunanje
469

Izziv predstavlja tudi nastajajoča skupnost držav BRICS (Brazilija, Kitajska, Rusija, Indija,
Južna Afrika) ter vzpostavljanje novejših finančnih instrumentov kot so Asian Infrastructure
Investment Bank, BRICS Development Bank, Pool of Foreign Exchanges Reserves.
470
EU je konglomerat političnih pozicij, ki so zasidrane pod pojmom »nacionalni interesi« držav
članic in pomešane s skupnimi odločitvami evropskih institucij na podlagi evropskega
pogodbenega prava.
Več: Dr. Devetak Silvo, New Challenges for the European Human Integration in the Context of
the Present Financial, Socio-economic and Political Crisis of the EU, v: Jean Monnet Publication,
EU and its Eastern Neighborhood: Fostering deeper Europeanization of Moldova, ur.: Olesea
Sirbu [et al.]. – Chişinău, Impressum, 2016, str. 43 - 45.
471
Več o tem: Cerutti Furio, Lucarelli Sonia, The search for a European Identity: Values, policy
and legitimacy of teh European Union, Routledge / GARNET series, Europe in the World, New
York, 2011, str. 3 - 4.
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zadeve in predsednik Evropske Komisije - igrajo predsedniki vlad držav članic EU,
predvsem Nemčije in Francije, kar pa v nenehno spreminjajoči se igri strateških
interesov svetovnih velesil (Rusije, ZDA, Kitajske) slabi vlogo EU. Zato bi bilo potrebno
evropsko identiteto dopolniti tudi s pomočjo evropskega »vodstva«. Brez tega ni jasna
hierarhija odločanja in ni učinkovitih rešitev. Ni potrebno, da bi sodelovanje potekalo
zgolj preko organov EU. Še uspešnejše bi najbrž bile redne delegacije in obiski
posameznih držav članic, ki bi v države Južnega Kavkaza prinašale enotno sporočilo
Evrope in ponudb za sodelovanje na različnih področjih.
Vendar pa, ali je ta enotnost sploh mogoča? Pomembno vlogo pri vzpostavitvi
enotnega evropskega glasu ima Svet Evrope, ki ima ključno vlogo pri preprečevanju
konfliktov skozi politični dialog in vzpostavljanje sodelovanja. Glede na to, da Svet
Evrope šteje 47 držav članic, je vzpostavljanje enotnega političnega dialoga na
področjih varstva človekovih pravic, vladavine prava in demokracije sicer težje, vendar
pa ima skupno stališče tudi večjo težo. Zato je znotraj Sveta Evrope pomembna vloga
parlamentarne skupščine, ki predstavlja in zastopa stališča vseh držav članic in je v
preteklosti imela pionirsko vlogo pri opozarjanju in obravnavanju konkretnih
problemov. Politični dialog se vodi tudi v Odboru ministrov in pri obeh organih Sveta
Evrope je mogoče storiti še kaj.472 Aktivnosti parlamentarne skupščine gredo v smeri
spodbujanja, vključevanja in usposabljanja nevladnih organizacij, izvedbe pilotnih
projektov473 in usposabljanja mladih (bodočih) politikov.474 Potrpežljiva »evropeizacija«
se mora začeti »od spodaj«, pri ljudeh oz. s povezovanjem ljudi. Zato nadaljnje
povezovanje ljudi preko projekta izmenjave študentov (t. i. Erasmus+) in ljudi različnih
poklicev zasebnega in tudi javnega sektorja lahko prinese pozitivne učinke. Obenem pa
je usklajenost delovanja in stališče Sveta Evrope in EU nujna, saj lahko le tako
vzpostavi enoten »evropski« glas, ki ga v Svetu Evrope oblikujejo članice in nečlanice
EU.
Pomembno je izpostaviti tudi vlogo OVSE-ja, ki je po zaključku hladne vojne postal
ključna organizacija med EU in zvezo NATO.475 S poudarjanjem demokratizacije,
varstva človekovih pravic in pravic manjšin ter s spodbujanjem vojaških reform je
pomembno prispeval k demokratizaciji centralne in vzhodne Evrope. Tudi na Južnem
Kavkazu mora ostati model za reševanje konfliktov ter za umirjanje napetosti.476
472
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Predvsem bi bilo potrebno v okviru OVSE spodbuditi dialog med različnimi interesnimi
skupinami ter Rusiji omogočiti, da se njen glas sliši. Pomembno mediacijsko vlogo pri
tem bi morale odigrati druge države članice OVSE-ja in institucije te organizacije.
Odklonsko ravnanje posameznih držav članic, razumljivo, zmanjšuje enotnost. Zahteve
Velike Britanije po reformah njenega članstva v EU (oz. referendum o izstopu – brexit),
primer plinske povezave med Nemčijo in Rusijo, poimenovan Severni tok 2, ki mu
nasprotuje devet držav članic EU477 in različen pogled na reševanje begunske krize in
urejanje meja, kažejo veliko neenotnost držav članic pri reševanju sodobnih izzivov
Evrope. Prav zato je pomembno, da se Evropa zaveda svoje preteklosti pri izgradnji
boljše prihodnosti, ki mora biti zato nujno enotnejša. Alternativa je namreč izredno
slaba.
Gospodarska kriza v letih 2008 – 2009 je prinesla prve konkretne izzive sosedske
politike v obravnavani regiji. Med letoma 2008 in 2009 je v večini vzhodnih sosedskih
držav BDP padel z 8,3 % v letu 2008 na – 8,0% v 2009. Recesiji se je izognil le
Azerbajdžan, razlog pa gre, razumljivo, pripisati energetski industriji.478 Takrat
oblikovana

sosedska

politika

je

uvedla

nekatere

ukrepe,

prvič

prilagojene

spremenjenim razmeram v tej regiji. EU je v okviru Vzhodnega partnerstva postopoma
oblikovala politiko »več za več« kot odgovor na ugotovitev, da imperativna sosedska
politika ni prinesla pravih učinkov. Pri načelu »več za več« gre za načelo, da je
partnerska država, ki izvede politične reforme, dosledno uvede demokracijo,
spoštovanje človekovih pravic in vladavino prava, nagrajena z najbolj učinkovitimi EU
mehanizmi, kot so ekonomska integracija, osnovana na temeljitem in celovitem
477

»Izidi razprave so suhoparni sklepi, da mora vsak nov infrastrukturni projekt popolnoma
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zmanjševanje energetske odvisnosti, ter diverzifikacijo energetskih virov in poti. Predsednik
Evropskega sveta Donald Tusk je dodal, da Severni tok 2 teh ciljev, kot kaže, ne izpolnjuje. Z
zgraditvijo bi se namreč povečala odvisnost Evrope od enega dobavitelja. Gazprom bi imel s
tem prevladujoč položaj na nemškem trgu, kjer bi se njegov tržni delež povečal na več kot 60
odstotkov. Po besedah D. Tuska bi Severni tok 2 tudi izsušil tranzit čez Ukrajino. Nekatere
države želijo pojasnilo, zakaj Južni tok ni bil izvedljiv, Severni pa je. Tehnično in pravno analizo
bo pripravila Evropska komisija in podala sodbo o projektu.« Več o tem:
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povpraševanje po nafti, ki je odraz krize v drugih državah. Največ prilivov v državni proračun je
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objavljena brezposelnost v državi je 1%. Stopnja revščine pa je bila leta 2009 11%.
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območju proste trgovine, mobilnost ljudi479 in večja finančna pomoč.480 Ta program je
bil ob snovanju perspektiven, vendar ni primeren za vse partnerske države. Ponujena
finančna pomoč Azerbajdžanu, ki mu je energetski dobiček omogočil skokovito
gospodarsko rast, ni bila primeren ukrep, čeprav so bile finančne spodbude namenjene
šibkeje razvitim sektorjem kot sta šolstvo in zdravstvo. Azerbajdžanski primer je dokaz,
da politika ESP ne sme primarno ciljati na več držav naenkrat, kar je ESP zaznala šele z
novo reformo leta 2015.
Poleg tega je recesija vplivala tudi na ugled EU med partnerskimi državami, saj je EU
izgubila svoj sloves kapitalsko močnega partnerja v svetovni trgovinski izmenjavi.
Evropska gospodarska in begunska kriza zmanjšujeta ugled, saj EU izgublja na
sinonimu dobrega življenja, napredka in dobre prihodnosti. V očeh mednarodne
javnosti so v ospredju negotovosti, povezane z mejami, evrom in prihodnostjo
posameznih članic EU (Grčije, Španije, Italije...), kar zavira želje po implementaciji
evropskih načrtov tudi za vzhodne partnerice, ki se posledično vse bolj ozirajo na
mnenje Rusije, ki se v zadnjem času vrača na politično prizorišče kot močna svetovna
velesila.
V geostrateški tekmi je jasno, da velesile podpihujejo napetosti in da so odprti spori
prav njim v korist. Evropska sosedska politika mora zato postaviti jasne strateške cilje
na posameznih področjih in načine, kako te cilje uresničiti. Obravnavanje sosedskih
regij s postavljanjem pogojev, kot jih je postavljala EU državam v procesu približevanja
in integracije, ne more podati pravega učinka zaradi pomanjkanja pripravljenosti le-teh.
EU je v zadnjih letih izgubila veliko ugleda tudi zaradi svoje neodločenosti,
egocentričnosti in dvoličnosti, zato je potrebno politiko do sosedskih držav v tem
trenutku zmanjšati na prioritete. Lizbonska pogodba poudarja,481 da mora politika EU
zasledovati tako evropske vrednote kot skupne interese. Gre za normativno moč
Evrope, ki sloni na ekonomski moči svobodnega trga. Zunanja politika EU, ki je bila
2004 predvsem razlikovalna in pogojevalna, je s politiko »več za več« z letom 2011
začela s procesom zmanjševanja evropske samozadostnosti ter je stavila na večjo
diferenciacijo in večje povezovanje z bolj »zvestimi sosedami.« To so občutile sosedske
države, ki so - nekatere - slabitev imperativne moči Evrope razumele kot pešanje moči
EU in njene podobe v sosedstvu (npr. Azerbajdžan).
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varnostno politiko, namenjena Evropskemu parlamentu, Evropskemu svetu, Ekonomskosocialnemu svetu in Odboru regij, z dne 15.5.2012, Delivering on a new ENP, stran 3-4;
gl. http://ec.europa.eu/world/enp/docs/2012_enp_pack/delivering_new_enp_en.pdf;
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3(5) in 8 čl. PEU.
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Časovni okvir sodelovanja od leta 2012 dalje zajema naslednje cilje: politično
združevanje in gospodarsko povezovanje, večjo mobilnost državljanov in boljše
sektorsko sodelovanje482, kar je pomemben preboj v sosedski politiki, ki je s tem
zmanjšala prioritete. Pomembno vlogo povezovanja imajo Evropski ekonomsko-socialni
odbor, katerega namen je vzpostaviti mehanizme za sodelovanje s socialnimi partnerji
in civilno družbo med partnerskimi državami in EU ter poslovni forum Vzhodnega
partnerstva, ki je bil ustanovljen leta 2011. Novejša politika (2015) uvaja še večje
sodelovanje

civilne

družbe

s

konkretnimi

finančnimi

vložki

v

infrastrukturo,

vzpostavitvijo foruma civilne družbe, financiranjem fundacij, izmenjavo mladih, ipd.
Spremembe se osredotočajo na področje svobode izražanja, združevanja in
neodvisnosti sodstva ter na področju zmanjševanja nezaposlenosti,

revščine,

neenakosti in družbenega izključevanja. V okviru teh področij EU spodbuja reforme
politik in sodelovanje predvsem na področju socialne kohezije (povezovanje mladih,
urejanje sistema z vizami, vračanje oseb),

483

in civilne družbe -

kot nadgradnja

sodelovanja civilne družbe je bila septembra leta 2011 ustanovljena infrastruktura
sosedske civilne družbe484, ki naj bi pokrivala celotno območje sosedskih držav.
Ugotovljeno dokazuje, da se sodelovanje med EU in državami Južnega Kavkaza počasi
poglablja, vendar so cilji še vedno preširoko zastavljeni. Hitrost povezovanja je
največja z Gruzijo in najmanjša z Azerbajdžanom. Za oceno stanja in nadaljnjih smeri
sodelovanja je ključna komponenta čas, ki ga države in civilna družba potrebujejo za
spremembe.485 Do takrat so steber povezovanja sporazumi, ki poglabljajo ekonomsko
sodelovanje.
Če pogledamo ESP, je tudi Vzhodno partnerstvo pred nadaljnjimi izzivi. V okviru
načrtov za prihodnost ESP in še posebej vzhodnega partnerstva oz. vzhodne dimenzije
sosedskega povezovanja je načelno najpomembneje:
- upoštevanje strateških interesov Rusije,
- večja diferenciacija evropske sosedske politike med državami in tudi med različnimi
sektorji,
- zmanjšanje imperativnosti EU in povečanje dialoga s partnerskimi državami.

482

Medijsko poročilo EU z dne 15.5.2012: EU bolsters its support to reformers in its Southern
and Eastern Neighbourhood, str. 2; gl.
http://ec.europa.eu/world/enp/docs/2012_enp_pack/press_release_enp_package_en.pdf;
483
Skupna komunikacija Evropske Komisije in Visokega predstavnika EU za zunanje zadeve in
varnostno politiko, namenjena Evropskemu parlamentu, Evropskemu svetu, Ekonomskosocialnemu svetu in Odboru regij, z dne 15.5.2012, Delivering on a new ENP, stran 17; gl.
http://ec.europa.eu/world/enp/docs/2012_enp_pack/delivering_new_enp_en.pdf;
484
t. i. Neighbourhood Civil Society Facility, več o tem: http://EISPinfo.eu/mainmed.php?id=393&id_type=10 (5.4.2016).
485
http://www.easternpartnership.org/community/debate/europe-becoming-less-attractive-east
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EU bi lahko navedeno uresničila predvsem v obliki skupnega sodelovanja na področju
civilne družbe preko izobraževanja, osebnih izmenjav študentov in drugih oseb ter z
dialogom na političnem področju. Pri tem bi lahko bila pomembna tudi vloga
Slovenije.486 Slovenija kot majhna država, ki ji je uspelo v 25 letih korenito spremeniti
politični sistem, delovanje in ustroj države, lahko deli svoj pogled na potrebe majhne
države in koristi, ki jih je prineslo članstvo v EU za blaginjo ljudi in širjenje svoboščin.
Po drugi strani predstavlja Slovenija tudi del uspešne širitve EU na vzhod, kjer je EU
uspela s politično in ekonomsko transformacijo države po svojem modelu.487 Slovenija
je zgodovinsko in gospodarsko navezana tudi na Rusijo in s sodelovanjem z Rusijo
dokazuje, da polarizacija ni dobra, razen za tiste mednarodne entitete, ki želijo Evropo
slabiti. Slovenija ima izkušnje tudi z zaprtimi mejami. Vsi ti argumenti so razlog, da bi
Slovenija pri težavah Južnega Kavkaza lahko sodelovala s svojimi izkušnjami, tako v
okviru različnih pilotnih projektov, kot na forumih in drugih srečanjih na vseh ravneh
ter preko gospodarskega sodelovanja. Z različnimi vzvodi bi lahko tudi spodbujala
Bruselj, da omili gospodarske sankcije do Rusije, saj sankcije najbolj občuti izvozno
gospodarstvo EU. Ker so za Slovenijo odnosi z ZDA in z Rusko federacijo kot dvema
strateškima partnericama ključnega pomena za zagotavljanje varne, stabilne in
predvidljive mednarodne skupnosti, Slovenija razvija in poglablja sodelovanje in
strateško partnerstvo tako z ZDA v okviru čezatlantskih odnosov kot z Rusko federacijo.
Pobuda za krepitev slovanske kulture in zgodovine znotraj EU bi lahko pomembno
prispevala k izboljšanju odnosov med EU in Rusijo, s tem pa posredno tudi z Južnim
Kavkazom. Zaenkrat so ti argumenti v Sloveniji še prezrti, saj je tudi gospodarsko
sodelovanje med Slovenijo in obravnavanimi državami šibko488, predvsem zaradi
majhnosti teh trgov, deloma pa tudi zaradi nepoznavanja regije, drugačnega jezika in
pisave ter zaradi nestabilnosti političnih sistemov. Na gospodarskem področju je veliko
potenciala, Gruzija ima tudi ugodno davčno zakonodajo, lahko pa zaradi sklenjenega
pridružitvenega sporazuma predstavlja tudi stabilnejšo odskočno desko za prodor na
širšo regijo. Obravnavana regija potrebuje diverzifikacijo gospodarstva, zato bi
vsakršno sodelovanje lahko doprineslo tudi k izvoznemu potencialu Slovenije. Če
povzamem ugotovitve iz te naloge, bi sodelovanje EU kot celote in Slovenije kot članice
EU ugodno vplivalo na Slovenijo, predvsem na gospodarstvo, medsebojno povezovanje
ljudi, kmetijstvo, energetiko in transport. Slovenija bi lahko delila svoje pozitivne in
negativne izkušnje z reformami pravosodja, zmanjševanjem korupcije, povečevanjem
486

Pri študiju obravnavane teme sem se oprla tudi na gospodarsko sodelovanje Slovenije z
državami Južnega Kavkaza (preko Gospodarske zbornice Slovenije), vendar odgovora o
konkretnem, omembe vrednem, sodelovanju nisem našla.
487
Ghazaryan Narine, The European Neighbourhood Policy and the Democratic Values of the
EU, A Legal Analysis, Hart Publishing, Oxford in Portland, Oregon, 2014, str. 6.
488
Redka slovenska podjetja so prisotna v vseh treh državah Južnega Kavkaza, npr. Krka,
Droga Kolinska, Helios, medtem ko s širšo regijo nekdanje Sovjetske zveze trguje več slovenskih
podjetij, več http://www.mladina.si/105792/izstopajo-krka-helios-in-droga-kolinska/
(21.2.2016).
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transparentnosti,

vključevanjem

civilne

družbe

in

ljudsko

participacijo

ter

decentralizacijo oblasti, saj se je z navedenimi temami poglobljeno srečevala v času
pridruževanja EU. Zato je vprašanje sodelovanja Slovenije pri tem potrebno gledati
skozi kontekst celotne EU, glede katerega pa je bilo že obširno analizirano, da je
sodelovanje in povezovanje boljše od pogojevanja in merjenja moči.

5.3. Perspektive v odnosu do vsake države in regije kot
celote
Podpis pridružitvenih sporazumov je podlaga, da se politika med EU in partnerskimi
državami v ključnih točkah čim bolj poenoti. Nov predlog, da bo EU sklepala nadaljnje
sporazume v obliki in po meri partnerskih držav prinaša več manevrskega prostora in
nujno prinaša povečanje političnega dialoga. Za zagotovitev kvalitetnega ekonomskega
povezovanja bo v prihodnje več poudarka potrebnega pri vzpostavljanju vladavine
prava, sodnih reformah, boju proti korupciji, varstvu temeljnih človekovih pravic in
svoboščin ter krepitvi demokratičnih institucij. Hkrati bo potrebno zagotoviti reforme
tudi na drugih področjih (pravna zaščita investitorjev, reforma finančnega sektorja,
modernizacija kmetijskega sektorja, izboljšanje kvalitete proizvodov zaradi zaščite
potrošnikov in podobno). Pomemben del v okviru ESP oz. »Vzhodnega partnerstva«
mora predstavljati tudi izboljšanje izvajanja že sprejetih dogovorov in politik v vsaki
posamezni državi. Prednost Vzhodnega partnerstva se kaže v rednih medosebnih stikih
in srečanjih voditeljev, kjer se mnenja počasi približujejo. Zrela gesta, da bi EU v
Vzhodno partnerstvo povabila tudi Rusijo, bi utegnila zmanjšati negativne odzive
vzhodnopartnerskega povezovanja. Finančne spodbude EU bi morale prinesti konkretne
zaveze in tudi redno vsakoletno revizijo porabljenih sredstev, kar bi lahko delovalo tudi
kot politični pritisk na državo prejemnico sredstev.
Z Azerbajdžanom je potrebno okrepiti sektorsko sodelovanje, saj zaradi bližine Irana in
Rusije nima interesa, da bi sprejel preveč »prozahodno« politiko. S postopnim in
dolgoročnim spodbujanjem civilne družbe in podpiranjem neodvisnih medijev bi lahko
EU sodelovala pri spreminjanju javnega mnenja v smislu ugodnosti, ki bi jih država
lahko imela z odprtjem zaprtih meja s svojima sosedama. Intenzivni obiski evropskega
političnega vodstva v teh državah bi morali prinesti konkretne učinke v gospodarskem
in drugem sodelovanju, v konkretne projekte pa bi lahko bila vključena tudi Rusija (po
vzoru

kitajskega

dogovora

o

dobavi

turkmenske

energije,

katere

izgradnjo

infrastrukture je Kitajska poverila prav Rusiji). Reforma sosedske politike v letu 2015
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sicer predstavlja pozitivne premike v smeri zaznavanja pravilnih težav (potreba po
individualizaciji, dialogu in zmanjšanju prioritetnih področij). Vendar pa že sam
dokument o reformi ponavlja ključne napake v zastavljanju preširokih in preštevilnih
ciljev, med katerimi niso vzpostavljeni prioritetni cilji.
Ker je rešitev spora med Armenijo in Azerbajdžanom nujna za politično stabilnost
celotne regije, bi bilo potrebno konflikt postopno reševati skupaj z Rusijo, ki je v
zadnjem času npr. v Siriji izkazala, da želi sodelovati pri pomiritvi odprtih konfliktov.
Armenija že zaradi ozemeljskih preprek (dvojna meja) nima prave možnosti za
priključitev Gorskega Karabaha k svojemu ozemlju, zato mora umiriti svoje interese v
Gorskem Karabahu in se začeti s to regijo povezovati na bolj civilnem področju, kar ji
mora na drugi strani omogočiti Azerbajdžan. V zameno za reševanje tega spora bi bilo
potrebno Armeniji nameniti več finančnih sredstev za izobraževanje, zdravstvo,
zaposlovanje, kmetijstvo in izgradnjo transportne infrastrukture, Azerbajdžanu pa bi
bilo potrebno pomagati pri vračanju notranje razseljenih oseb. Oblikovanje celovitega
projekta gospodarske in politične prenove avtonomne pokrajine Gorski Karabah s
konkretnimi predlogi, finančnimi izračuni ter soglasjem Rusije in Armenije bi lahko
pripomoglo k tem prizadevanjem.
Gruzija je izkazala jasnejši interes za povezovanje z zahodnimi državami. Uspeh s
sklenitvijo pridružitvenega sporazuma je potrebno nadgraditi z njegovim izvajanjem in
postopnim vzpostavljanjem pozitivnih gospodarskih kazalcev tega sodelovanja.
Nadaljevati je potrebno z uspešnimi pilotnimi projekti ENPARD, jih nadgraditi z drugimi
pilotnimi projekti, povečati vlogo zakonodajne oblasti in nadaljevati s povezovanjem
oseb na različnih poklicnih področjih. Obenem je potrebno tesnejše sodelovanje na
področju varnosti, trgovine z ljudmi, mejnih kontrol, boja proti korupciji in zaščite
manjšin, s katerim ima EU veliko izkušenj in pozitivnih praks. Pomembno je tudi
izboljšati prometne povezave med

Gruzijo489

in EU ter s

spremembami v

izobraževalnem sistemu usposobiti gruzijske kadre za delo z visoko konkurenčnimi
tujimi trgi.
Preiskava Mednarodnega kazenskega sodišča v Južni Osetiji po moji oceni ne bo rešila
južnoosetijske krize, temveč jo utegne še poglobiti. Predvsem je mogoč ta scenarij v
primeru trhlih dokazov, pregona zgolj ruske in južnoosetijske strani, ali v primeru
poostrenega odziva ZDA na pregon haaškega tožilstva. Pomembno je tudi vprašanje,
ali bo pregon haaškega tožilstva zajel tudi politično vodstvo nekdanjega, sicer
prozahodno naravnanega, Sakašvilija in ali bo sodišče uspešno pri izvajanju dokazov in
489

Mamuladze Roman, Foreign Trade of Georgia with EU before the Ratification of „Georgia- EU
Association Agreement” and Perspectives after Ratification, v: Jean Monnet Publication, EU and
its Eastern Neighborhood: Fostering deeper Europeanization of Moldova, ur.: Olesea Sirbu [et
al.]. – Chişinău, Impressum, 2016, str. 158 – 160.
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kakšna bo obrazložitev odločitve (tudi glede stališča neodvisnosti Južne Osetije).
Pričakovati je sicer navidezno umiritev situacije na terenu, saj bo območje zaradi
pridobivanja dokazov obiskovala ekipa tožilstva. Reševanje zadeve pred haaškim
sodiščem bo pomembno vplivalo tudi na nadaljnje odločitve Azerbajdžana, ki Rimskega
statuta najbrž še bolj zagotovo ne bo podpisal, saj bi s tem »privabil« mednarodno
preiskavo tudi v Gorski Karabah. Navedeno pomeni, da je morebitno reševanje
odgovornosti za konflikt v Gorskem Karabahu pred Mednarodnim kazenskim sodiščem
v prihodnosti zagotovo preprečeno.
Če povzamem, je regija velik energetski in transportni potencial. Ker je strateško
pomembna in hkrati na prepihu med interesi svetovnih velesil, vsakršno merjenje moči
med silami zmanjšuje stabilnost držav in odpira nova nesoglasja. Zato je vloga EU (in
Slovenije) lahko pomembna, v kolikor bo jasno oblikovala svoje strateške interese in
omilila pogoje za sodelovanje oziroma vztrajala pri tistih, ki so najpomembnejši. Po
mojem mnenju, zaradi bližine Rusije EU od teh držav ne more zahtevati toliko, kot je
zahtevala od držav v pristopnih pogajanjih, temveč mora svoje interese zaenkrat
oblikovati predvsem v smislu povečevanja gospodarskega sodelovanja490 in krepitve
stabilnosti držav.
Če povzamem, sem v dispoziciji magistrske naloge izpostavila naslednje teze:
1. Konflikti v Gorskem Karabahu, Abhaziji in Južni Osetiji zavirajo procese sodelovanja

obravnavane regije in EU.
2. V obravnavani regiji obstojijo močni geopolitični interesi svetovnih velesil.
3. Dosedanja evropska sosedska politika povezovanja v obravnavani regiji ni bila
uspešna in jo je potrebno dodelati.
4. Sodelovanje Slovenije z obravnavano regijo bi pozitivno vplivalo na slovensko
gospodarstvo.
Glede na zaključke, do katerih me je pripeljalo raziskovanje obravnavane tematike,
lahko na kratko odgovorim:
1. Konflikti v Gorskem Karabahu, Abhaziji in Južni Osetiji brez dvoma zavirajo procese
sodelovanja obravnavane regije in EU, saj onemogočajo investiranje in gospodarsko
sodelovanje ter prosto gibanje oseb, blaga in kapitala491. Predvsem (kot že obsežno
analizirano) konflikti poslabšujejo varnostno situacijo v regiji (zaprte meje, mejni
incidenti, napadi na predstavnike mednarodne skupnosti oz. EU, neposredne
politične napetosti v odnosu z Rusijo, vprašanje varnosti pri transportu dobrin in v
energetiki, kršitve človekovih pravic in svoboščin, ipd.).
2. V obravnavani regiji obstojijo močni geopolitični interesi Rusije, saj je bilo ozemlje
prej del Sovjetske zveze in se nahaja v njeni neposredni bližini. Močni so tudi
490
491

Gospodarske investicije vseh strateško pomembnih držav.
Npr. gl. prej problematiko vizumske politike pod točko 2.7.3.
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interesi ZDA, ki želi pridobiti vojaški nadzor nad ozemljem zaradi bližine Rusije in
Irana. Obstoji tudi interes EU, ki regijo šteje za del svoje sosedske politike, v kateri
je potrebno vzpostaviti politično stabilnost predvsem iz varnostnih razlogov, hkrati
pa računa na koristi v energetiki. Obstoji tudi vse večji interes Kitajske, ki se
vključuje predvsem v gospodarske projekte. Ne gre prezreti tudi interesov
regionalnih sil kot sta Turčija in Iran, ki imata z obravnavano regijo tudi kulturne in
zgodovinske vezi oziroma nekatera nerešena zgodovinska vprašanja, ki nekje
poglabljajo492, nekje zavirajo493 stabilnost v regiji.
3. Brez dvoma dosedanja evropska sosedska politika ni bila dovolj uspešna, kar je
sprva ugotovila revizija EU glede porabe evropskih sredstev v teh državah494.
Neuspešnost politike je zaznala kasneje tudi sama EU komisija, ki je konec leta 2015
ponudila novejšo in bolj poglobljeno politiko, katerih učinki pa v času izdelave te
naloge še niso vidni. Predvsem se je EU kot taka izkazala za »prepočasno« pri
sprejemanju odločitev in odzivov na najnovejše izzive v regiji, kar je v teh in drugih
državah zmanjšalo »željo« po sodelovanju z EU (in ZDA). V prihodnje bo morala EU
z mehkimi metodami (npr. diplomacija) odigrati ključno vlogo za umiritev »strasti« v
širši regiji in zmanjšati črno-beli imperativ495, ki se je npr. pri pridružitvenem
sporazumu v Ukrajini izkazal za neprimerno metodo. EU bo morala tudi prenoviti
politiko z Rusijo.
4. Slovenija je slovanska dežela in ima bogate izkušnje s sodelovanjem z Rusijo, ki ima
še vedno močan vpliv na Južnem Kavkazu. Prav tako je Slovenija majhna država in
ima v tem pogledu skupne točke z vsemi tremi državami Južnega Kavkaza. Ima tudi
izkušnje z drugačno politično ureditvijo in s pristopanjem k ureditvi EU. V tem
pogledu bi lahko z izkušnjami pomagala pri reformah v teh državah. Nedvomno bi
sodelovanje z državami Južnega Kavkaza Slovenija lahko poglobila, predvsem na
gospodarskem in kulturnem področju. Pri izmenjavi pozitivnih gospodarskih izkušenj

in priložnosti bi se v Sloveniji lahko povečal izvoz v to regijo, kar bi koristno vplivalo
na slovensko gospodarstvo. V tem pogledu vidim najprej izzive tako za državne
institucije in državna podjetja kot za gospodarske zbornice in civilno družbo v obliki
izmenjav uradnih obiskov, izobraževanja in usposabljanja predstavnikov podjetij,
izmenjav dobrih praks in potencialnih področij investiranja, ponujanja davčnih
vzpodbud in finančnih subvencij za investicije, informiranje, ipd. Šele s pripravo
formalnih podlag za gospodarsko sodelovanje bo prišlo do interesa gospodarskih
subjektov. Med perspektivna gospodarska področja po mojem mnenju sodijo
turizem, energetika, transport in kmetijstvo.

492

Npr. Turčija - Azerbajdžan.
Npr. Turčija - Armenija glede armenskega genocida.
494
Glej zgoraj pod točko 2.4.1.
495
Po principu »ali si z nami ali proti nam«, kot je mogoče razumeti ruski odziv na politiko
Zahoda v Ukrajini.
493
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Priloge

Priloga 1: Geopolitični zemljevid Južnega Kavkaza
(2008)496
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Legenda oz. prevod:
Georgia – Gruzija
Azerbaijan – Azerbajdžan
Armenia – Armenija
Nagorno Karabakh – Gorski Karabah
Nakhchivan – Nahičevan
South Ossetia – Južna Osetija
Abkhazia – Abhazija
Adjara – Adžarija
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Priloga 2: Države, vključene v Evropsko sosedsko politiko497

Legenda:
modra – države članice EU
rdeča – Rusija
zelena – države, ki so del dolgoročnega načrta širitve EU
vijolična – vzhodna dimenzija ESP
oranžna – ESP na jugu
rumena – članica, ki je del Unije za Sredozemlje
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hbourhood_Policy_states.svg (15.2.2016).
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Priloga 3: Besedilo Schumanove deklaracije498
»Svetovni mir se ne more zagotoviti brez ustvarjalnih prizadevanj, sorazmernih z
nevarnostmi, ki ga ogrožajo.
Prispevek, ki ga lahko organizirana in živeča Evropa doprinese civilizaciji, je nujen za
vzdrževanje miroljubnih odnosov. S tem ko je za več kot 20 let prevzela vlogo
zmagovalca združene Evrope, je Francija vedno imela za svoj pomembni cilj
zagotavljanje miru. Združena Evropa se ni dosegla in imeli smo vojno.
Evropa ne bo nastala naenkrat ali v skladu z enotnim načrtom. Gradila se bo s pomočjo
konkretnih dosežkov, ki bodo najprej oblikovali dejansko solidarnost. Združevanje
narodov Evrope zahteva odpravo starega nasprotja Francije in Nemčije. Kakršenkoli
sprejet ukrep mora najprej zadevati ti dve državi.
Glede na ta cilj francoska vlada predlaga, da se ukrep sprejme takoj na neki omejeni,
vendar odločilni točki.
Predlaga, da francosko-nemška proizvodnja premoga in jekla kot celota preide pod
skupno Visoko oblastjo v okviru organizacije, ki je odprta za sodelovanje drugih držav
Evrope. Združevanje proizvodnje premoga in jekla mora kot prvi korak v zvezo Evrope
takoj predvideti postavitev skupnih temeljev za gospodarski razvoj in tako spremeniti
usode teh regij, ki so bile dolgo podvržene proizvodnji vojaškega streliva, zaradi
katerega so najbolj trpele.
S tako vzpostavljeno solidarnostjo v proizvodnji bo postalo jasno, da je katerakoli vojna
med Francijo in Nemčijo postala ne samo nesprejemljiva, ampak materialno
neizvedljiva. Vzpostavitev te mogočne proizvodne enote, odprte vsem državam, ki so
pripravljene sodelovati in konec koncev določiti, da se vsem državam članicam z
osnovnimi elementi industrijske proizvodnje končno zagotovijo enaki pogoji, bo
vzpostavila resnični temelj za njihovo gospodarsko združitev.
Ta proizvodnja se bo ponudila svetu kot celota brez razlike ali izjeme, s ciljem
prispevati k zvišanju življenjskega standarda in spodbujati mirovne dosežke. Z več
sredstvi bo Evropa lahko nadaljevala uresničevanje ene od svojih bistvenih nalog:
razvoj afriške celine.

498

9. maja 1950 je francoski zunanji minister Robert Schuman predstavil deklaracijo, v kateri je
predlagal ustanovitev evropske skupnosti za premog in jeklo. Več: http://europa.eu/abouteu/basic-information/symbols/europe-day/schuman-declaration/index_sl.htm (15.2.2016).
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Na ta način se bo ta združitev interesa, ki je nujna za vzpostavitev skupnega
gospodarskega sistema, enostavno in hitro uresničila; lahko bi bila kvas, iz katerega bi
lahko rasla širša in globlja skupnost med državami, ki so si dolgo nasprotovale s
krvavimi spori.
Z združevanjem osnovne proizvodnje in z ustanovitvijo nove Visoke oblasti, katere
odločitve bodo povezale Francijo, Nemčijo in druge države članice, bo ta predlog
pripeljal do uresničitve prvega dejanskega temelja Evropske federacije, ki je nujen za
ohranjanje miru.
Da bi spodbudila uresničitev določenih ciljev, je francoska vlada pripravljena začeti
pogajanja na naslednjih temeljih.
Naloga, za katero bo odgovorna ta skupna Visoka oblast, bo, da v najkrajšem možnem
času zagotovi posodobitev proizvodnje in izboljšanje njene kakovosti; oskrbovanje s
premogom in jeklom v enakem časovnem obdobju za francoske in nemške trge ter za
trge drugih držav članic; razvoj skupnega izvoza v druge države; izenačenje in
izboljšanje življenjskih pogojev delavcev v teh industrijah.
Za doseganje teh ciljev, če upoštevamo zelo različne pogoje, v katerih se proizvodnja
držav članic trenutno nahaja, se predlaga, da je treba sprožiti določene prehodne
ukrepe, kot so uporaba proizvodnega in investicijskega načrta, vzpostavitev
nadomestnih strojev za izenačenje cen in oblikovanje sklada za prestrukturiranje, da se
racionalizacija proizvodnje olajša. Gibanje premoga in jekla med državami članicami bo
takoj oproščeno vse carine in različne prevozne tarife nanj ne bodo vplivale. Pogoji se
bodo oblikovali postopoma, kar bo samo od sebe zagotovilo bolj racionalno
razdeljevanje proizvodnje na najvišji ravni produktivnosti.
V nasprotju z mednarodnimi karteli, ki si prizadevajo vzpostaviti omejevalna ravnanja
glede razporeditve in izkoriščanja nacionalnih trgov ter ohraniti visoke dobičke, bo
organizacija zagotovila združitev trgov in širitev proizvodnje.
Pomembna načela in zaveze, določena zgoraj, bodo predmet pogodbe, ki je bila
podpisana med državami in bila predložena za ratifikacijo njihovih parlamentov.
Pogajanja, obvezujoča za obdelavo izvedbenih določb, bodo izpeljana s pomočjo
razsodnika, ki ga je imenoval skupni sporazum. Razsodnik bo pooblaščen za
preverjanje, če so sporazumi v skladu z določenimi načeli, ali bo v primeru zastoja
odločal, katera rešitev mora biti sprejeta.
Skupno Visoko oblast, pooblaščeno za upravljanje sheme, bodo sestavljale neodvisne
osebe, ki so jih imenovale vlade, in jim tako omogočile enako zastopanje. Predsednik
bo izbran na podlagi skupnega sporazuma med vladami. Odločitve Oblasti bodo
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izvršljive v Franciji, Nemčiji in drugih državah članicah. Zagotovili se bodo primerni
ukrepi za namen pritožbe zoper odločbe Oblasti.
Predstavnik Združenih narodov bo akreditiran pri Oblasti in bo prejel navodila, da
dvakrat letno pripravi javno poročilo za Združene narode, s poudarkom na delovanju
nove organizacije, zlasti kar zadeva varovanje njenih ciljev.
Institucija Visoke oblasti na noben način ne bo vplivala na metode lastništva podjetij.
Skupna Visoka oblast bo pri izvajanju svojih funkcij upoštevala pristojnosti, dodeljene z
Mednarodnim organom za Porurje in vse vrste obveznosti, ki so bile naložene proti
Nemčiji, toliko časa, dokler te ostajajo v veljavi.«
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Priloga 4: Zgodovinsko dogajanje v Gorskem Karabahu v 19.
in 20. stoletju

Ruska priključitev Kavkaza je potekala v več fazah. Leta 1783 je bila sklenjena pogodba
med rusko carico Katarino II. in gruzijskim kraljem Iraklijem II. (1762-1798), ki je
določala, da bodo Gruzijci dovolili vstop ruskim četam na svoje ozemlje in da bodo
postali ruski protektorat. Po smrti kralja Iraklija II. so Rusi leta 1801 priključili vzhodne
province Gruzije k Rusiji, Tbilisi pa je postalo glavno mesto Južnega Kavkaza, od kjer
so si Rusi prizadevali še za priključitev Azerbajdžana. Ob zaključku prve rusko – iranske
vojne leta 1813 je carska Rusija pridobila večji del ozemlja današnjega Azerbajdžana,
po koncu druge vojne z Iranom leta 1826 pa je Rusija nekatere kneževine, imenovane
»khanati«, priključila k svojemu imperiju. Po zaključku rusko – turške vojne leta 1829
je celotni Južni Kavkaz postal ruski, vendar pa je nova mejna črta razdelila Azerbajdžan
na dva dela, tako da je novi del postal ruski, drugi del pa je ostal del Irana. Namesto
»khanatov« so Rusi celotni Južni Kavkaz razdelili na administrativne province,
imenovane »guberniji«. Karabah499 je bil tako prvotno del Šamaki gubernija, kasneje
Baku gubernija in nato Elizavetpol gubernija, ki so ga večinoma poseljevali
Azerbajdžanci, kar pomeni, da je bil Karabah podrejen azerbajdžanskim gubernijem.
Pod rusko protekcijo se je razvila močna armenska skupnost s svojimi šolami,
dobrodelnimi ustanovami, knjižnicami in publikacijami.
Na drugi strani so se Azerbajdžanci soočali z diskriminatorno politiko Rusov, ki jih je
izključila iz političnega in šolskega sistema ter ekonomskih zadev. V administrativnih
zadevah so uporabljali perzijski (iranski) jezik, v verski sferi pa arabski, nekatere
skupine pa celo turški jezik. V letih 1881 do 1894 je bil azerbajdžanski jezik celo
prepovedan, dostop do šol pa izredno slab. V literaturi se je v različnih obdobjih
uporabljala različna pisava (perzijska, arabska, latinska in cirilica). Nekateri takratni
literati so bili celo mnenja, da je azerbajdžansko ljudstvo žrtev strateško pomembnega

ozemlja, na katerem živijo.500 V obdobju ruske nadvlade se je sčasoma oblikovala
azerbajdžanska intelektualna elita, ki je z literaturo v azerbajdžanskem jeziku
preporodila kulturo, modernizirala družbo in ji približala vrednote zahodne civilizacije.501
V tem času se je razvila tudi narodna identiteta Azerbajdžancev v smeri turkizma,
islamizma in modernizma502. Še v začetku 19. stoletja je bila v Karabahu večina
prebivalstva Azerbajdžancev, proti koncu 19. stoletja pa se je z množičnim
499

Povzeto po Zeynalov, str. 73 - 74.
Povzeto po Zeynalov, str. 77 - 78.
501
Avtorji kot so Hasan bey Zardabi, Mirza Fatali Akhundov, Seyid Azim Shirvani in drugi.
502
To so kasneje postali tudi trije simboli azerbajdžanske zastave v barvah modre, rdeče in
zelene.
500
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priseljevanjem demografska slika spremenila v korist Armencev. Po letu 1905 je prišlo
do prvih resnejših konfliktov med Azerbajdžanci in Armenci, saj so Rusi še vedno
favorizirali Armence in so azerbajdžanski delavci zasedali le nižje kvalificirana mesta v
takrat vzhajajočem energetskem sektorju. To je sčasoma pripeljalo do združevanja
Azerbajdžancev in organiziranja delavskih shodov ter s tem do različnih napetosti med
narodoma. Nerešen status je ustrezal Rusom, ki so podžigali obe strani.503 Oktobrska
revolucija in vzpon Boljševikov je še nadalje podpiral Armence, ki so si skupaj
prizadevali za pridobitev popolnega nadzora nad črpališči nafte v Bakuju. Vzpon
boljševikov je hkrati prinesel veliko število civilnih žrtev na azerbajdžanski strani.504
Leta 1918 je prišlo do osamosvojitve Južnokavkaških držav, neodvisnost pa je bila
krhka in je s seboj na novo prinesla ponovne teritorialne zahteve ene države zoper
drugo in s tem tudi konflikt v Gorskem Karabahu. Po sklenitvi mirovnih pogodb po 1.
svetovni vojni so na ozemlje prišli Britanci, ki so ozemlje Gorskega Karabaha šteli za del
Azerbajdžana. S pogodbo iz leta 1919 so Armenci v Gorskemu Karabahu priznali to
ozemlje za del Azerbajdžana in si izpogajali posebne pogoje administrativno ločenega
ozemlja, kulturne diferenciacije in med drugim prepoved kazenskega pregona tistih, ki
so sodelovali v medetničnih spopadih.505
Neodvisnost Azerbajdžana ni trajala dolgo. Glede na to, da so bila pogajanja za
ureditev teritorialnih zahtev pod vodstvom zavezniških sil dolgotrajna, interesi
sovjetskih boljševikov po nadzoru nad črpališči nafte v Bakuju pa so bili zelo močni, je
leta 1920 v Azerbajdžan vstopila sovjetska Rdeča armada. Njihov pristop je bil v vseh
treh državah Južnega Kavkaza enak: najprej so mobilizirali lokalne komuniste, da so
oblikovali revolucionarno skupino, ki si je prizadevala za prevzem oblasti. Da bi se
izognila krvavi državljanski vojni, je za pomoč zaprosila zunanjo sovjetsko vojsko. V
tem času se je stopnjeval tudi konflikt v Gorskem Karabahu, saj je Armenija vztrajala
pri teritorialni prisvojitvi tega območja, Azerbajdžan pa je v to pokrajino poslal svojo
vojsko skupaj z združenimi gruzijskimi506 vojaškimi silami na podlagi sklenjene pogodbe
z Gruzijo, tik preden je na ozemlje vstopila Rdeča armada. 2. aprila 1920 je
azerbajdžanska vojska pri Askeranu porazila armensko vojsko in s tem prisilila
Armence, da so se umaknili iz Karabaha in sprejeli premirje dne 26. aprila 1920507.
V času boljševiške Sovjetske zveze je Stalin508 vzpostavil avtonomne republike in
avtonomne pokrajine po svoji definiciji o narodnosti509, in sicer predvsem zaradi želja in
503

Več o tem, Zeynalov, str. 111 – 112.
Masakri v letu 1918 - ocenjujejo od 3000 do 12.000 žrtev v Bakuju, več o tem Zeynalov, str.
134.
505
Več o tem, Zeynalov, str. 151.
506
Po pogodbi med Azerbajdžanom in Gruzijo z dne 16.6.1919.
507
Dva dni pred prihodom Sovjetov.
508
Ki je oblast prevzel leta 1924.
504
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skrbi Kremlja, ne pa toliko po željah etničnih manjšin.510 Kot navaja Zeynalov, je carska
Rusija v začetku 19. stoletja vladala v regiji tako, da je onemogočala opismenjevanje in
izobraževanje ljudi, v času Stalinove Rusije pa je začela z načrtnim izobraževanjem
ljudi, ki je temeljil na svoji ponovno zapisani zgodovini regije. Do konca ZSSR so ljudje
ohranili svojo identiteto: sovjetsko državljanstvo in narodnost, ki je opredelila njihovo
etnično pripadnost.
Sovjetizacija Azerbajdžana in Armenije ni končala konflikta v Gorskem Karabahu in
Zanguzurju, zato so sovjetske oblasti razdelile regije tako, da so Zanguzur priključile
armenski socialistični republiki, Gorski Karabah pa je postal avtonomna pokrajina
znotraj Azerbajdžanske socialistične republike511. Med letoma 1948 in 1951 je bila
azerbajdžanska manjšina v Armeniji deportirana v Azerbajdžan in Centralno Azijo,
izseljenim Armencem pa je bilo ponujeno, da se vrnejo v Armenijo.512 Na drugi strani
meje so imeli Armenci v Azerbajdžanu pravico do svojega časopisa, radijske postaje in
šolskega sistema, hkrati pa se imeli enake pravice kot Azerbajdžanci, zato je bila
armenska skupnost ena izmed najbolje delujočih in dobro zastopanih skupnosti v
politični in ekonomski sferi Azerbajdžana513. Demografska slika prebivalstva iz leta 1969
dokazuje,

da

je

Gorski

Karabah

poseljevalo

121.000

Armencev

in

27.000

Azerbajdžancev, leta 1989 pa že 150.000 Armencev in zgolj 30.000 Azerbajdžancev.
Zaradi dobre lokacije na razpotju transportnih poti je Gorski Karabah pridobival tudi na
modernizaciji. Glavno mesto Stepanakert514 je v 80. letih 20. stoletja postalo
industrijsko in kulturno središče regije z močnimi povezavami s preostalim
Azerbajdžanom.

509

V svojem članku »Marksizem in nacionalno vprašanje« iz leta 1913 je zapisal, da je narod
historično konstituirana stabilna skupnost ljudi, oblikovana na podlagi skupnega jezika, ozemlja,
ekonomskega življenja in psihološke strukture, ki se odraža v skupni kulturi, več o tem,
Zeynalov, str. 166.
510
Kot navaja Zeynalov, je bilo med leti 1920 in 1930 več kot trideset avtonomnih pokrajin
ustanovljenih brez zahtev etničnih manjšin, str. 168. Glavna skrb Kremlja je bil vse večji
panturkizem.
511
V sovjetski ustavi med leti 1936 in 1977.
512
Povzeto po Zeynalov, str. 188 – 189.
513
V letu 1981 so v upravnih, sodnih in šolskih zadevah uporabljali armenski jezik, več o tem
Zeynalov, str. 190.
514
Prvotni upravni center je bilo mesto Suša, leta 1923 pa so ga prestavili v mesto Khankendi in
ga preimenovali v Stepanakert, Zeynalov str. 184 -185.
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Priloga 5: Dimenzije Evropske sosedske politike
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Delovni življenjepis avtorice

Delovne izkušnje
2015 -

Ministrstvo za notranje zadeve RS

2013 – 2014

Odvetniška zbornica Slovenije

2007 – 2012

Odvetnica Anja Rismal, Ljubljana

2006 – 2007

Nepremičninski servis, d.o.o., Ljubljana

Izobrazba
2007 -

Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta
(znanstveni magistrski študij,
mednarodno pravo)

2000 – 2006

Univerza v Ljubljani, Pravna fakulteta
(univ. dipl. prav.)

Dodatna izobraževanja
2012

Pravniški državni izpit
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Izjava avtorice

185

