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KONČNA IZJAVA                                                                                                                     22. 12. 2018 
 
 
22. 12. 2108 je v Zagrebu, prestolnice Hrvaške, pod okriljem Zveze antifašistov in borcev 
antifašistov Hrvaške potekala mednarodna konferenca »Zagreb Format«. Posvečena je bila 
vprašanjem evropske varnosti glede možnosti za vzpostavitev vseevropskih oboroženih sil, 
pa tudi novih vidikov tveganj in priložnosti za regionalne sile evropske celine. Razprava je 
temeljila na globalni strategiji za zunanjo in varnostno politiko Evropske unije, sprejeta leta 
2016 na ustreznih javnih izjavah predsednika Evropske komisije Jeana-Clauda Junckerja, 
francoskega predsednika Emmanuela Macrona in nemške kanclerke Angele Merkel o 
potrebi po oblikovanju evropske vojske. 
 
Udeleženci Zagrebškega Formata - javne osebnosti in strokovnjaki iz Hrvaške, Slovenije, 
BiH (Bosne in Hercegovine) in Avstrije so predstavili širok spekter pogledov na scenarije 
projekta združenih evropskih oboroženih sil. Hkrati udeleženci izražajo skupno stališče, da 
se to vprašanje vse bolj jasno giblje iz ravnine politične retorike v sfero konkretnega 
utelešenja. V zvezi s tem sprejme »Zagreb Format« naslednjo izjavo: 
 
1. Ustanovitev vseevropskih oboroženih sil je proces, ki je organski za splošni trend 
evropskega povezovanja in je lahko korak h krepitvi evropske enotnosti in krepitvi 
zmogljivosti neodvisne politike. 
2. Politični in gospodarski vidiki evropske vojaške integracije močno zahtevajo, da politični 
središči odločanja upoštevata interese vseh vpletenih strani na podlagi enakopravnega 
partnerstva. 
3. Poleg možnosti za krepitev povezovalnih vezi z vidika oblikovanja vseevropskih 
oboroženih sil je treba tudi jasno razumeti tveganja, ki izhajajo iz tega, zlasti: 
- prisotnost lastnega vojaškega jedrskega potenciala Francije; 
- politiko ameriške pisarniškega dela, katere cilj je preprečevanje krepitve ekonomske in 
politične suverenosti Evropske unije v smislu neodvisne vojaške integracije EU, je mogoče 
izraziti z ukrepi za preprečevanje širokega razpona - od neposrednega političnega in 
gospodarskega pritiska do skrite uporabe prepovedanih bakterioloških materialov, 
preizkušenih na nekdanjem sovjetskem prostoru vključno z umetnimi selitvenimi procesi; 
- relativno zmanjšanje vojaškega in tehničnega potenciala vojsk držav EU zaradi prevlade 
izključno politične komponente v Natovih dejavnostih in kompleksnosti tehničnih in 
finančnih nalog za premagovanje tega trenda; 
4. Prizadevati si je treba za poglobitev evropske integracije in krepitev evropske identitete, 
ki temelji na antifašizmu, kot temeljni evropski vrednoti, ki je v politični podlagi povojne 
Evrope. 
5. Evropa mora postati območje brez jedrskega orožja. 
6. Ustanovitev vseevropskih oboroženih sil je neposredna evropska alternativa paktu 
NATO. 


