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Uvod 

Odbor za peticije je 7. in 8. maja 2018 v Famagusti na Cipru izvedel obisk za ugotavljanje 

dejstev. Namen misije, ki jo je vodila predsednica odbora Cecilia Wikström, je bil ponovno 

oceniti razmere v Famagusti in posodobiti informacije o njih, zlasti o razmerah na zaprtem 

delu mesta, imenovanem Varosha, v zvezi s peticijo št. 733/2004, ki jo je v imenu gibanja za 

begunce v Famagusti predložil Loizos Afxentiou deset let po prejšnjem obisku za 

ugotavljanje dejstev, ki ga je Odbor za peticije izvedel od 25. do 28. novembra 2007. 

Delegacija se je v ponedeljek, 7. maja, v evropski hiši v Nikoziji sestala z vlagateljem 

peticije, organizacijama civilne družbe dveh skupnosti ter županom in člani občinskega sveta 

Famaguste, sledila pa je delovna večerja, ki jo je gostil predsednik predstavniškega doma 

g. Demetris Syllouris in sta se je udeležila minister za zunanje zadeve Republike Ciper 

g. Nicos Christodoulides in župan Famaguste g. Alexis Galanos.  

V torek, 8. maja, se je delegacija sestala s posebno predstavnico generalnega sekretarja ZN na 

Cipru in vodjo misije go. Elizabeth Spehar ter mirovnimi silami Združenih narodov na Cipru 

(UNFICYP), potem pa je obiskala Famagusto in si z dostopnih lokacij ogledala zaprti del 

mesta, vključno z ulico nasproti doma vlagatelja peticije in delom plaže Famaguste. Pozneje 

istega dne je v kulturnem centru občine Famagusta v kraju Deryneia potekala tiskovna 

konferenca z županom Famaguste g. Alexisom Galanosom, s katero se je zaključil uradni del 

programa. 

Zgodovinsko ozadje in mednarodno pravo 

Po državnem udaru proti nadškofu Makariosu, ki ga je 15. julija 1974 organizirala grška 

vojaška hunta, je Turčija 20. julija 1974 okupirala Ciper. Mesto Famagusta je bilo zavzeto v 

drugi fazi turške invazije avgusta 1974, ko so prebivalci mesta pobegnili pred bližajočimi se 

turškimi četami. Velik del mesta, ki obsega približno 6,5 kvadratnega kilometra in zajema 

predvsem območje Varosha, na katerem so prebivali predvsem grški Ciprčani, je bil potem 

razglašen za „prepovedano območje“, ločen od preostalega mesta, vstop vanj pa je bil strogo 

prepovedan za vse, razen za pooblaščeno turško vojaško osebje. V naslednjih dveh letih je 

turška vojska sistematično plenila po njem. Večina zaplenjenega blaga je bila odpeljana v 

Turčijo, kjer je bila prodana na dražbi, del blaga pa je bil porazdeljen med nezakonite 

naseljence, ki so prišli na otok iz Turčije. 

Vrnitev Varoshe njenim zakonitim prebivalcem pod upravo ZN je bila predvidena s 

sporazumom na visoki ravni iz leta 1979, resolucijama Varnostnega sveta št. 550 (1984) in 

št. 789 (1992), poročilom Odbora za peticije z dne 17. julija 2008, izjavo Evropskega 

parlamenta z dne 14. februarja 2012 ter nazadnje z resolucijo Evropskega parlamenta z dne 

6. julija 2017. 

Turčija in njena nezakonita podrejena uprava na okupiranem ozemlju ter turške okupacijske 

sile z nadaljevanjem okupacije 37 % ozemlja Republike Ciper, vključno z območjem 

Varosha, očitno kršijo mednarodno pravo in temeljne človekove pravice državljanov EU. 

Po vstopu Cipra v EU dne 1. maja 2004 so Komisija, tri predsedstva Sveta in podpredsednik 

ZDA Joe Biden sodelovali pri neuspešnih poskusih sprejetja „dvojne kupčije“, ki je 

vključevala vrnitev Varoshe njegovim nekdanjim prebivalcem eksplicitno (LU, FI) ali 

implicitno (BE) pod upravo ZN v zameno za druge elemente.  
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Razvoj od prejšnjega obiska za ugotavljanje dejstev, ki je potekal od 25. do 

28. novembra 2007 

Leta 2010 je takratni predsednik Republike Ciper g. Christofias predložil predlog, ki je 

vključeval vrnitev območja Varosha, vendar pri tem ni bil uspešen.  

Ko je bil leta 2013 za predsednika izvoljen g. Anastasiades, je predlagal sveženj ukrepov za 

krepitev zaupanja, ki je vključeval vrnitev območja Varosha. Leta 2015 so se resno začela 

obsežna pogajanja o celoviti rešitvi, v okviru katerih je bil pri večini od šestih pogajalskih 

poglavij dosežen doslej največji napredek in ki so se končala z otvoritvijo konference o Cipru 

v Ženevi dne 11. januarja 2017, le nekaj dni po začetku mandata generalnega sekretarja ZN 

Antónia Guterresa.  

Konferenca o Cipru je bila zaključena 7. julija 2017 v Crans-Montani v Švici, vendar 

sporazum žal ni bil dosežen, predvsem zaradi neomajnosti Turčije v zvezi z vprašanjem 

varnosti in garancij.  

Nadaljevanje pogovorov o rešitvi vprašanja Cipra je še vedno negotovo, saj je nedavna kriza 

raziskovanja plina na morju to zadevo povezala z obeti za nadaljevanje procesa iskanja 

rešitve. Vodje skupnosti se na družabnem dogodku, ki ga je 16. aprila 2018 gostila ga. Spehar, 

niso premaknili z mrtve točke. Generalni sekretar ZN je julija 2018 imenoval go. Jane Holl 

Lute za svojo osebno odposlanko, da bi ugotovila, kdaj bodo vse stranke v svojih 

razmišljanjih usklajene s sklepi iz Crans-Montane.  

Peticija 

Loizos Afxentiou je julija 2004 Svetu za peticije predložil peticijo št. 733/2004 v imenu 

gibanja za begunce v Famagusti, ki zastopa več kot 30.000 evropskih državljanov, 

tj. beguncev iz Famaguste od avgusta 1974, in njihove potomce. 

V peticiji je bilo pozvano, naj se vrnitev zaprtega dela Famaguste njegovim zakonitim 

prebivalcem vključi v celovite ukrepe, ki jih je Evropska komisija predlagala za prekinitev 

izolacije turške skupnosti na Cipru. 

Poleg vrnitve zaprtega dela Famaguste njegovim zakonitim prebivalcem sta bili v peticiji 

predvideni tudi obnova in operativna posodobitev pristanišča Famaguste. Po dokončanju 

obnovitvenih del bi lahko upravljanje pristanišča prevzel pristaniški organ, tj. zasebno 

podjetje z enakopravnim lastništvom dveh skupnosti. 

V peticiji je poudarjeno, da zaradi vrnitve zaprtega dela Famaguste njegovim zakonitim 

prebivalcem ne bi bila potrebna premestitev prebivalcev na okupiranih območjih, saj ta del 

mesta ostaja neposeljen, odkar so ga avgusta 1974 okupirale turške vojaške sile. 

Navedeni cilj peticije je mesto, v katerem obe otoški skupnosti v ozračju varnosti in 

vzajemnega spoštovanja učinkovito sodelujeta pri vzpostavljanju mirnega sobivanja in 

blaginje, ki si ju želi večina Ciprčanov, v okviru združene federalne ciprske države dveh 

skupnosti in dveh območij. 

Opomba: tu je treba navesti, da je Svet 27. februarja 2006 sprejel Uredbo (ES) št. 389/2006 o 

oblikovanju instrumenta finančne podpore za spodbujanje gospodarskega razvoja turške 

skupnosti na Cipru. Na drugi strani je treba navesti, da Turčija še vedno ni omogočila vstopa 

v Varosho, kot je navedeno v zadevnih dokumentih Varnostnega sveta. Turška vojaška 

okupacija obsega 37 % ozemlja Republike Ciper, Varosha pa je danes še vedno edino 

nedostopno in zaprto območje na okupiranem delu Cipra, ki je pod neposrednim nadzorom 

turške vojske. 
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Med letoma 2006 in 2016 je bilo v okviru navedene uredbe dodeljenih skupaj 

449 milijonov EUR. Za obdobje 2014–2020 je v večletnem finančnem okviru EU predvidenih 

30 milijonov EUR na leto. 

Kratko poročilo o sestankih 

Uvod 

Vse sestanke je začela predsednica, ki je vedno najprej predstavila člane delegacije, navedla 

cilje misije in vprašala različne udeležence, katere konkretne ukrepe bi bilo po njihovem 

mnenju treba sprejeti za pospešitev doseganja cilja peticije. 

Predsednica je vse sestanke končala z zahvalo udeležencem ter zavezo, da bo peticijo pustila 

odprto in nadaljevala prizadevanja, pri čemer ni ničesar obljubila, a je poudarila, da se politiki 

nikoli ne morejo in ne smejo vdati ter da je treba opredeliti in da tudi bo opredeljena rešitev za 

človeško tragedijo v Varoshi, ne glede na to, kako težko se morda to zdi v sedanjih razmerah.  

Kratko poročilo o sestankih, ki sta jih pripravila vodja predstavništva Evropske komisije na 

Cipru g. Ierotheos Papadopoulos in vodja pisarne Evropskega parlamenta za stike na Cipru 

g. Andreas Kettis 

G. Kettis in g. Papadopoulos sta pozdravila delegacijo in pripravila kratko poročilo o 

sestankih, v katerih sta obravnavala zlasti naslednje vidike: 

 zgodovino invazije in zavzetja Famaguste avgusta 1974; 

 sveženj ukrepov za krepitev zaupanja, ki so vključevali vrnitev Varoshe in ga je 

predsednik Anastasiades predlagal ob izvolitvi leta 2013, in nasprotni predlog turških 

Ciprčanov; 

 mediacijo, ki jo je podpredsednik ZDA Joe Biden neuspešno poskušal izvesti ob 

svojem obisku otoka od 21. do 22. maja 2014 ter je vključevala predlog, da se skupini 

mednarodnih strokovnjakov mogoči vstop v Varosho in poročanje o najnujnejših 

potrebah po obnovi; 

 doslej največji napredek pri pogajanjih, ki sta ga dosegla vodji Anastasiades in Akinci 

med majem 2015 in julijem 2017; 

 konferenco o Cipru, ki je bila zaključena v Crans-Montani dne 7. julija 2017 predvsem 

zaradi nestrinjanja glede poglavja o varnosti in garancijah, ki je edini zunanji vidik 

vprašanja o Cipru, saj vključuje poroke iz Grčije, Turčije in Združenega kraljestva, v 

skladu z garancijsko pogodbo in pogodbo o zavezništvu iz leta 1960; 

 različne poglede Turčije in vodje turških Ciprčanov ter skupnosti na izvedljivost 

zvezne rešitve; 

 nedavno krizo raziskovanja plina na morju, ki vključuje dejstvo, da so turške 

pomorske sile plovilu družbe Eni onemogočile dejavnosti vrtanja v ciprski izključni 

ekonomski coni; 

 agresiven govor g. Erdogana v pripravah na izredne predsedniške in parlamentarne 

volitve v Turčiji dne 24. junija. 

Na koncu kratkega poročila o sestankih je predsednica navedla nekaj napovedi v zvezi z 

varnostjo, komuniciranjem in drugimi vidiki obiska Famaguste, predvidenega za naslednji 

dan. 
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V odgovorih na vprašanja članov je g. Kettis na kratko omenil tudi sodbe Evropskega sodišča 

za človekove pravice zoper Turčijo v zvezi z vprašanjem lastnine, ki so vsaj v enem primeru 

zagotovile plačilo odškodnine. 

Sestanek z vlagateljem peticije 

G. Loizos Afxentiou je na sestanek z delegacijo prišel s sinom Andreasom, ki pri 18. letih 

služi obvezni 14-mesečni vojaški rok pri ciprski nacionalni gardi.  

Vlagatelj peticije je opisal, kako je njegova družina 14. avgusta 1974 zvečer pobegnila iz 

Famaguste. Mislili so, da bodo morali dom zapustiti samo za eno noč in da se bodo lahko 

vrnili naslednji dan. Minilo je skoraj 44 let in še vedno si želi vrniti domov. 

Potem je pojasnil, da je bil velik del mesta po zavzetju zaprt in razglašen za vojaško območje, 

turška vojska pa je sistematično plenila po njem, ter da je še vedno zaprt, popolnoma 

zapuščen in pod neposrednim nadzorom turških oboroženih sil in turške vlade, spomenik kruti 

nesmiselnosti turške okupacije. Njegova hiša stoji takoj za ograjo na zaprtem delu mesta, 

izropana in prazna, vendar še vedno vabljiva, kot je pač vsak dom.  

Življenje se je s pobegom iz Famaguste zelo spremenilo, saj se je morala njegova družina 

spopasti s tem, da so begunci v lastni državi. Generacija, ki je dejansko ustanovila mesto 

Famagusta, ki je bilo do leta 1974 živahno svetovljansko središče, neizprosno izginja, ostali 

pa so ji samo ljubeči spomini, brazgotine beguncev in neuslišana želja, da bi se vrnila domov, 

pa čeprav le kot na kraj poslednjega počitka. 

Vlagatelj peticije je delegaciji pojasnil, da je po rezultatih takrat zadnjega poskusa rešitve 

ciprskega vprašanja aprila 2004 in glede na pristop Cipra k Evropski uniji pripravil peticijo, ki 

jo je 20. julija 2004 predložil pravkar izvoljenemu predsedniku Evropskega parlamenta 

Josepu Borrelu Fontellesu. Skupaj s 24 drugimi prebivalci mesta Famagusta je odpotoval na 

Evropski parlament, kjer so izvedli tudi enodnevne demonstracije, na katerih so zahtevali 

združitev Cipra in vrnitev zaprtega dela Famaguste njegovim zakonitim prebivalcem kot prvi 

korak pri doseganju tega cilja. Ponovno je poudaril svojo odločenost, da se bo vrnil v 

Famagusto, in dodal, da se je o tem pogovoril z družino, ki se je strinjala, da se bodo vrnili 

takoj, ko bo to mogoče. 

Andreas, sin vlagatelja peticije, je povedal, da oba s starejšim bratom štejeta Famagusto za 

svoj domači kraj, čeprav sta bila rojena in vzgojena v drugem mestu na Cipru. Famagusto je 

spoznal prek svojih staršev in starih staršev ter pri obiskih mesta in domače hiše takoj za 

ograjo. 

Delegacija je Andreasa vprašala, ali je med njegovimi prijatelji kakšen turški Ciprčan in 

kakšno je mnenje drugih grških Ciprčanov njegovih let o turških Ciprčanih. Andreas je 

odgovoril, da je turške Ciprčane srečal prek svojega očeta in da jih prav tako šteje za 

Ciprčane, žal pa na svobodnih območjih Cipra ni imel priložnosti sklepati prijateljstev s 

turškimi Ciprčani. Nekateri njegovi prijatelji obiskujejo zasebno šolo v Nikoziji (angleška 

šola), ki jo obiskujejo tudi turški Ciprčani, in povedali so, da z njimi niso imeli nobenih težav. 

Vlagatelj peticije je v svojih sklepnih pripombah izrazil pričakovanje, da bo Odbor za peticije 

poročal o trenutnih razmerah okupacije mesta Famagusta, pri čemer bo potrdil ugotovitve 

prejšnjih misij za ugotavljanje dejstev in ugotovitve iz svojega poročila iz leta 2008, saj se v 

zadnjih desetih letih nič ni spremenilo, razen da so vsi ciprski begunci, vključno z begunci iz 

Famaguste, še vedno prikrajšani za življenje, ki bi ga imeli, če bi se lahko vrnili v Famagusto 

in če Ciper ne bi bil okupiran. Potem je povedal, da se mednarodna skupnost odziva na 

politike in/ali ukrepe držav (razen Turčije), ki ogrožajo mednarodni mir ali kršijo človekove 
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pravice ali temeljne svoboščine, pri čemer jim nalaga sankcije, da bi začele ponovno 

spoštovati mednarodno pravo. Odbor za peticije je prosil, naj pozove Turčijo k določitvi 

točnega datuma, do katerega bo nadzor nad zaprtim delom Famaguste prepustila njegovim 

zakonitim prebivalcem, in k temu, da bo pred tem datumom strokovnjakom, med katerimi 

bodo grški in turški Ciprčani, omogočila vstop v zaprti del mesta, da bi ocenili njegovo stanje 

in pripravili poročilo o tem, kaj bi bilo potrebno za njegovo ponovno oživitev. Če turška vlada 

ne bo privolila v te zahteve, mora Evropska unija pozvati k uvedbi sankcij zoper Turčijo, 

dokler ta ne bo začela spoštovati mednarodno pravo ter prenehala kršiti človekove pravice in 

temeljne svoboščine evropskih državljanov.  

Sestanek s predstavniki organizacij civilne družbe dveh skupnosti 

Ga. Yiota Afxentiou in g. Serdar Atai, ki zastopata organizaciji dveh skupnosti „Famagusta 

Our City“ oziroma „Famagusta Initiative“, sta navedla, da: 

 sta trdno prepričana, da je Varosho mogoče vrniti njegovim zakonitim prebivalcem, ne 

glede na celovito rešitev; 

 bi bilo to dejanje pomemben ukrep za krepitev zaupanja; 

 so prebivalci Famaguste v tem položaju zaradi političnih programov, ki uničujejo 

povezave med skupnostma; 

 pozivata k ukrepanju EU, da bi se dosegla vrnitev Varoshe; 

 bi se skupaj z vrnitvijo Varoshe njegovim zakonitim prebivalcem izvedla rehabilitacija 

pristanišča v mestu Famagusta, ki bi delovalo pod nadzorom EU; 

 Turčija žal uporablja Varosho kot pogajalsko sredstvo; 

 so se leta 2012 združile grške in turške ciprske osnovne organizacije in aprila 2014 

prvič organizirale skupno velikonočno proslavo, ki se je je udeležilo 5.000 

pripadnikov obeh skupnosti; 

 je stalno organiziranje takih dogodkov zelo koristno za spodbujanje sprave med 

skupnostma. 

Delegacija je potem prisluhnila zelo čustveni izpovedi gospe Tonie in njene matere Cleopatre, 

ki sta obžalovali izgubo svojega bogastva, ki ga je turška okupacijska vojska prodala na 

dražbi, in sta zahtevali, da so jima vrnjeni vsaj spomini. 

Sestanek z županom Famaguste g. Alexisom Galanosom in vodji političnih skupin v 

občinskem svetu Famaguste 

G. Galanos je izpostavil naslednje: 

 Famagusta je človeška tragedija in humanitarno vprašanje, ne pa predmet pogajanj; v 

zvezi s tem je izrazil grajo Turčiji, da ga uporablja kot pogajalsko sredstvo; 

 opozoril je na resoluciji Varnostnega sveta št. 550 in št. 789; 

 vrnitev Varoshe bi bila pomemben ukrep za krepitev zaupanja; 

 potrdil je željo občinskega sveta Famaguste glede združitve s turško skupnostjo na 

Cipru in skupne ustanovitve Zvezne republike Ciper; 

 pozval je delegacijo, naj ponovno navede svoje prejšnje odločitve, odločno zagovarja 

evropska načela in se ne odziva na izsiljevanja Turčije. 
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Delovna večerja, ki jo je gostil predsednik predstavniškega doma g. Demetris Syllouris 

G. Syllouris je pozdravil delegacijo in nov obisk za ugotavljanje dejstev deset let po 

prejšnjem takem obisku ter se Evropskemu parlamentu zahvalil za stalno podporo boju 

Ciprčanov za pravico. Dejal je, da ima Odbor za peticije ključno vlogo pri povezovanju 

državljanov z institucijami EU in nadomeščanju demokratičnega primanjkljaja Unije. Čeprav 

odločitve Odbora niso zavezujoče, pričakuje, da bodo EU in njene institucije izkazovale 

konkretno solidarnost in povečale pritisk na Turčijo, da bi ta v celoti izpolnila svoje 

obveznosti kot država kandidatka ter opustila svoj brezkompromisen odnos in ekspanzivno 

politiko. Navedel je, da mora vsaka rešitev ciprskega vprašanja upoštevati resolucije in sklepe 

Varnostnega sveta ter biti v celoti v skladu z evropskimi vrednotami in načeli, pravnim redom 

Skupnosti, mednarodnim pravom in spoštovanjem človekovih pravic. V zvezi s tem je 

opozoril na resoluciji Varnostnega sveta št. 550 in št. 789 ter trenutna prizadevanja 

predstavniškega doma, vključno s svojimi resolucijami, za vrnitev Varoshe njegovim 

zakonitim prebivalcem, ki je ključni element rešitve ciprskega vprašanja. Kot ukrep za 

krepitev zaupanja bi lahko spodbudil celovito rešitev, saj bi vzpostavil pogoje za sodelovanje, 

vzajemno spoštovanje in zaupanje med skupnostma na Cipru. Potrdil je, da je grška skupnost 

na Cipru zavezana celoviti, pravični in trajni rešitvi ciprske težave. Nazadnje je izrazil upanje, 

da bo okupacijska vojska mogoče vendarle opustila brezkompromisen in provokativen odnos 

in delegaciji dovolila, čeprav v zadnjem trenutku, da vstopi v zaprti del Famaguste in si na 

lastne oči ogleda posledice turške invazije. 

Minister za zunanje zadeve Republike Ciper g. Nicos Christodoulides je pozdravil misijo 

Odbora za peticije za ugotavljanje dejstev v okupiranem mestu Famagusta. To misijo šteje za 

posebno pomembno, saj jo izvaja Evropski parlament, ki je edina institucija EU, ki jo 

neposredno izvolijo državljani držav članic EU. Hkrati obisk Odbora za peticije po njegovem 

mnenju poteka v zelo posebnem trenutku, saj smo priča prizadevanjem generalnega sekretarja 

ZN, da bi ponovno začel pogovore po zadnjem neuspešnem poskusu v Crans-Montani, ko 

smo bili prvič od začetka pogajanj leta 1976 resnično blizu sklenitvi sporazuma. Ciprsko 

vprašanje je evropsko vprašanje, zato je pozdravil sodelovanje institucij EU pri iskanju 

rešitve, ki ne bo odstopala od vrednot in načel EU ter bo združljiva s pravnim redom 

Skupnosti. Pomembnost vrnitve zaprtega dela Varoshe njegovim zakonitim prebivalcem, ki bi 

lahko spodbudila iskanje rešitve za ciprsko vprašanje, je zelo jasno predvidena v resolucijah 

Varnostnega sveta in resolucijah Evropskega parlamenta. Zato je zlasti pomembno, da se 

vprašanje vrnitve zaprtega dela Varoshe ohrani na dnevnem redu in da se ohrani pozornost 

medijev, saj to vprašanje pomeni tudi očitno kršitev človekovih pravic. Po njegovem mnenju 

je prav to eden od glavnih dosežkov obiska Odbora za peticije. Po tem obisku in sprejetju 

poročila o misiji bi lahko predsednik Evropskega parlamenta na prihodnjem zasedanju 

Evropski svet opozoril na vprašanje zaprtega dela Varoshe. Kar zadeva prehod Deryneia, ki 

vodi do zaprtega dela mesta, je potrdil, da so zadevni postopki za njegovo odprtje v napredni 

fazi, in izrazil upanje, da bo prehod odprt do 1. julija 2018, kot je bilo dogovorjeno. To bo 

zelo pozitiven razvoj, ki bo tudi okrepil zahteve glede vrnitve Varoshe. 

Sestanek z go. Elizabeth Spehar, posebno predstavnico generalnega sekretarja ZN na Cipru in 

vodjo misije, ter mirovnimi silami Združenih narodov na Cipru (UNFICYP) 

Ga. Spehar je izrekla zelo toplo dobrodošlico delegaciji ter potem na kratko poročala o 

trenutnih razmerah na otoku, vlogi ZN na otoku in stanju od konference v Crans-Montani: 

 doslej največji napredek pri veliko pogajalskih vprašanjih je bil dosežen med 

majem 2015 (ko je bil izvoljen g. Akinci) in julijem 2017; najzahtevnejši pogajalski 
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poglavji (od šestih) sta bili obravnavani proti koncu obdobja: dosežen je bil preboj v 

zvezi z ozemljem, drugo vprašanje pa vključuje varnost in garancije; 

 

 to je spodbudilo otvoritev konference na Cipru januarja 2017 s „paketnim pristopom“ 

in potrebo po skladnosti med programi, ki se je junija in julija nadaljevala v Crans-

Montani; na novo izvoljen generalni sekretar ZN je zelo dejavno sodeloval v zadnjem 

krogu pogajanj in oblikoval okvir Guterres;  

 

 ga. Spehar je okvir Guterres navedla kot enega največjih dosežkov in „zapuščino“ 

konference v Crans-Montani, ki se ne sme zanemariti, saj bi lahko bil ključen za 

prihodnjo obnovitev procesa;  

 

 od zaključitve konference o Cipru dne 7. julija 2017 ni bilo nobenih pogajanj in 

nezaupanje med stranema se je poglobilo;  

 

 vsestranska pomoč generalnega sekretarja ZN je še vedno na voljo v okviru mandata 

Varnostnega sveta, vendar ZN potrebuje pripravljenost vseh strani za nadaljevanje 

pogajanj, pri čemer je potrebna skupna vizija glede ciljev in glede doseganja teh ciljev;  

 

 to bo mogoče šele, ko bosta strani in zlasti vodji (to je proces, ki ga upravljajo vodje) 

mnenja, da so pripravljeni na nadaljevanje smiselnih in v rezultate usmerjenih 

pogajanj; 

 

 neuradna večerja z voditeljema, ki jo je 16. aprila 2018 gostila ga. Spehar, je bila 

prijateljska, vendar odločitve niso bile sprejete;  

 

 vzpostaviti je treba bolj strukturiran formalen postopek, da bi se opredelila stališča 

vseh strani; generalni sekretar v ta namen trenutno izbira začasnega odposlanca1, ki se 

bo v bližnji prihodnosti posvetoval z vsemi stranmi, da bi opredelil, kakšne sklepe so 

sprejele, odkar je bila zaključena konferenca o Cipru; 

 

 območje Varosha je bilo vedno v središču pomembnih zadev v okviru ciprskega 

vprašanja, ki bi jih bilo treba rešiti, in je bilo pogosto predmet ustvarjalnosti, pri čemer 

so v različnih obdobjih različne države, različni subjekti in sami Združeni narodi 

poskušali ugotoviti, ali bi lahko bila rešitev vprašanja ograjenega območja Varosha 

nekakšen ukrep za krepitev zaupanja in ali bi morda lahko pomenila preboj pri 

doseganju celovite rešitve;  

 

 žal se to z leti nikoli ni izkazalo za mogoče, saj različni predlogi grških in turških 

Ciprčanov v zvezi s tem nikoli niso bili združljivi. 

 

Vojaški uradnik UNFICYP je predstavil dodatne informacije o razmerah v Varoshi in 

pripravil tudi diaprojekcijo: 

                                                 
1 Julija 2018 je generalni sekretar za ta položaj imenoval go. Jane Holl Lute. 
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 južna meja območja Varosha je sporna, pri čemer so mirovne sile UNFICYP na 

zadevnem območju vzpostavile šest opazovalnih točk, od katerih se dve še vedno 

uporabljata, da bi se ohranilo vojaško nespremenjeno stanje ograjenega območja 

Varosha; 

 

 stališče ZN je, da so od leta 1974 za ohranjanje nespremenjenega stanja znotraj 

območja Varosha odgovorne turške sile in nazadnje turška vlada;  

 

 dejavnosti UNFICYP na območju Varosha so omejene in nanj lahko mirovne sile 

vstopijo le prek severne kontrolne točke turških sil, mobilne patrulje ZN pa so 

dovoljene le ob upoštevanju omejitev, kot so prepoved ustavljanja, omejitve hitrosti in 

uporaba določene poti. 

Odgovori ge. Spehar na vprašanja članov: 

 v zvezi z okvirom Guterres: okvir naj bi bil zaupen, poročanje medijev pa je zgolj 

ustvarilo zmedo. Vendar bo obravnavan in pojasnjen na naslednjih posvetovanjih s 

stranmi; 

 

 o mejah območja Varosha: ZN in nasprotujoče sile se nikoli niso sporazumele o 

natančnih mejah premirja, saj je bilo leta 1974 sklenjeno premirje, nikoli pa ni bil 

sklenjen sporazum o premirju; 

 

 o tem, da ZN podpirajo zamisel o skupini strokovnjakov, ki se ji odobri vstop na 

območje Varosha, da bi ocenila potrebe po obnovi: to je ena od zamisli med številnimi 

ukrepi za krepitev zaupanja, ki se že leta proučujejo. Podpredsednik ZDA Joe Biden se 

je na obisku maja 2014 poigraval s podobno zamislijo, vendar žal ni obrodila sadov, in 

do današnjega dne ni bila sprejeta nobena od teh ustvarjalnih zamisli; 

 

 o odprtju prehodov Deryneia in Lefka: ZN bi pozdravili izvajanje tega ukrepa za 

krepitev zaupanja, o katerem sta se strani skupaj dogovorili in ki bi koristil obema 

skupnostma; 

 

 o vlogi g. Erdogana: turška vlada je ključna v teh pogovorih, kar zadeva varnost in 

garancije, generalni sekretar pa se redno srečuje s Turčijo, tako kot se redno srečuje z 

veliko drugimi ključnimi državami članicami. Na sestankih z g. Erdoganom je 

običajno obravnavano tudi ciprsko vprašanje, ni pa to edini predmet sestanka. 

Obisk Famaguste  

Delegacija je po sestanku z go. Spehar spotoma pobrala vlagatelja peticije in se z avtobusom 

odpeljala v mesto Famagusta, da bi si z dostopnih mest ogledala zaprti del mesta. Na poti do 

mesta sta vlagatelj peticije in ga. Attalides z urada EP za zvezo na Cipru delegaciji zagotovila 

dragocen vpogled v bogato zgodovino mesta Famagusta. 

Pri vstopu na okupirano ozemlje preko prehoda Strovilia se ni zgodilo nič posebnega. 

Od trenutka vstopa na okupirano ozemlje pa so avtobusu delegacije sledili predstavniki 

nezakonite podrejene uprave („uradniki zunanjega ministrstva“ in „policija“) in člani turške 
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ultranacionalistične organizacije, znane kot „Sivi volkovi“. 

Delegacija se je peljala vzdolž zaprtega dela mesta in se ustavila tudi pri hiši vlagatelja 

peticije (takoj za ograjo), ki je na kratko predstavil razmere članom delegacije, ki so lahko na 

lastne oči videli stanje domov evropskih beguncev: izropani in popolnoma zapuščeni, obdani 

z ograjo, s številnimi obvestili, ki opozarjajo vse, da je ograjeno območje „vojaško območje“ 

in da je fotografiranje ali snemanje prepovedano. Delegacija se je od doma vlagatelja peticije 

sprehodila do župnijske cerkve Ayia Zoni iz 16. stoletja, ki je bila komaj vidna za zarjavelimi 

starimi sodi, napolnjenimi z betonom, in katere križ je bil odlomljen, njen čudovito izrezljan 

zvonik pa je še vedno pričal o njenem stoletnem blišču.  

Delegacija se je odločila za nenačrtovani ovinek do vstopne točke na območje Varosha, ki jo 

stražijo turške sile, kjer je predsednica izstopila iz avtobusa, odšla do kontrolne točke in 

zahtevala srečanje s turškim poveljnikom, domnevno imenovanim Ali, da bi zahtevala dostop 

delegacije do zaprtega dela mesta. Predsednica je morala počakati na turškega poveljnika, ki 

naj bi se z njo sestal pri vhodu, videla ga je, ko se ji je začel približevati, potem pa je 

domnevno prejel klic, se obrnil in odšel. Delegaciji tako vstop na območje Varosha ni bil 

dovoljen. 

Obisk dostopnih delov plaže mesta Famagusta, s katerih je mogoče videti obalo zaprtega dela 

Varoshe, ki pa je ni mogoče fotografirati, saj se šteje za „vojaško območje“. 

Delegacija je potem obiskala plažo mesta Famagusta, kjer so „Sivi volkovi“ izobesili turške 

zastave in se na zaskrbljujoč način poskušali približati članom delegacije, zlasti predsednici. 

K predsednici in v manjši meri k drugim članom delegacije je takoj pristopila množica 

približno 150 prebivalcev mesta Famagusta (zlasti grških Ciprčanov), ki so vzklikali, da se 

želijo vrniti domov, številni obupani in v solzah, nedaleč stran pa jih je obdajalo približno 

20 „Sivih volkov“, ki so mahali s turškimi zastavami in zastavami „Turške republike Severni 

Ciper“ ter z desnico oblikovali značilen znak svoje organizacije.  

Po pričakovanjih so bili varnostni pogoji med tem obiskom, ki je trajal približno 30 minut, 

daleč od idealnih, saj je bilo ozračje zelo napeto. V zvezi s tem je povsem negotovo, ali bi 

člani „policije“, navzoči na plaži, v primeru kakršnega koli incidenta posredovali in v kakšni 

meri bi posredovali, saj je znano, da „Sivi volkovi“ nikoli niso kaznovani za svoja kazniva 

dejanja in nikoli niso bili kazensko preganjani. 

Tiskovna konferenca z županom mesta Famagusta g. Alexisom Galanosom v kulturnem 

centru občine Famagusta v kraju Deryneia  

Po obisku plaže mesta Famagusta se je delegacija preko istega prehoda, tj. prehoda Strovilia, 

vrnila na območje pod učinkovitim nadzorom vlade Republike Ciper in odšla na predvideno 

tiskovno konferenco v kraj Deryneia. 

Množica približno 300 prebivalcev mesta Famagusta, ki so se z najetimi avtobusi pripeljali iz 

Nikozije, Limassola in Larnake, je pred začetkom tiskovne konference zelo čustveno 

pozdravila delegacijo. 

„Sočutje v zvezi z Varosho ne more skriti boleče resnice,“ so poročali lokalni mediji. 

Predsednica je dala naslednjo izjavo:  

IZVLEČKI: 

„Minilo je 44 let (od turške invazije) in mednarodna skupnost (ZN, EU itd.) je storila, kar je 
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bilo v njeni moči, Ciper je pristopil k EU in danes smo tu, da bi sprejeli nadaljnje ukrepe na 

podlagi peticije in našega prejšnjega obiska leta 2007. Za Ciper in za Evropo je to zelo 

občutljiv trenutek, s staranjem generacij se izteka čas in skupnosti pozabljata, kako sobivati. 

Ne morem vam dati upanja, da se bo s tem obiskom rešil konflikt in izboljšale razmere, 

nikakršnega upanja, lahko pa vam obljubim, da ta odbor obravnava vprašanje zelo resno in 

poskuša proučiti vsak možen majhen korak naprej. Pri tem procesu uporabljamo politične 

spretnosti in smo zelo ustvarjalni. Ponovno poudarjamo svoje trdno prepričanje, ki smo ga 

nazadnje navedli v resoluciji iz julija 2017, da bi lahko bila vrnitev mesta Famagusta zelo 

dobro izhodišče za popolno združitev otoka, čeprav sta Komisija in Svet v zvezi s tem 

nekoliko zadržana. Seveda gre za temeljne vrednote in načela, na katerih temelji EU. Zelo 

obupanim ljudem, ki smo jih srečali med obiskom, je bilo težko pojasniti, da lahko samo 

prisluhnemo njihovim zahtevam in jih izrazimo, da si še naprej prizadevamo, da niso ostali 

sami, da jim stojimo ob strani, skupaj z vsemi mojimi kolegi danes nismo samo Evropejci, vsi 

smo prebivalci mesta Famagusta, prav vsak od nas.“ 

Župan mesta Famagusta g. Alexis Galanos je dejal: „Famagusta ni le ukrep za krepitev 

zaupanja. Je veliko več kot to. Je evropska humanitarna težava.“ 

Na konferenco so bili povabljeni tudi turški mediji na Cipru, vendar ni bila opažena udeležba 

nobenega. 

Sklepne ugotovitve in možna pot naprej 

 Kljub zelo čustvenim sestankom z vlagateljem peticije, njegovim sinom in drugimi 

begunci z območja Varosha, ki so od delegacije Odbora za peticije zahtevali 

konkretno ukrepanje, je v sedanjih političnih okoliščinah težko predvideti, ali je 

sveženj ukrepov za krepitev zaupanja, ki vključuje vrnitev Varoshe njegovim 

zakonitim prebivalcem, brez sporazuma o celoviti rešitvi sploh mogoč; vendar bi 

lahko bil pomemben, konkreten ukrep za krepitev zaupanja, kot je vrnitev Varoshe 

njegovim zakonitim prebivalcem, ki bi vključeval možnost mirnega sobivanja grških 

in turških Ciprčanov, edini način za spodbuditev prizadevanj za opredelitev celovite 

rešitve ciprskega vprašanja;  

 vsi prejšnji poskusi predsedstev Sveta EU v letih 2005, 2006 in 2010 ter osrednji načrt 

za Famagusto, ki ga je maja 2014 predložil podpredsednik ZDA Joe Biden, v zvezi s 

sprejetjem „dvojnih kupčij“, ki so vključevale vrnitev Varoshe njegovim nekdanjim 

prebivalcem pod upravo ZN v zameno za druge elemente, so bili doslej neuspešni; 

tudi predlogi v zvezi z vrnitvijo Varoshe, ki so jih predložili vodje grških Ciprčanov, 

so se izkazali za neuspešne;  

 jasno je, da Turčija obravnava Varosho kot enega od glavnih pogajalskih sredstev v 

končni fazi pogovorov o rešitvi za teritorialno prilagoditev; 

 Komisija in ZN menita, da je celovita rešitev, dosežena s sporazumom med vodji 

skupnosti, najučinkovitejši način za rešitev težave v zvezi s ciprskim vprašanjem, 

vključno z vrnitvijo Varoshe njegovim zakonitim prebivalcem; 

 vendar je potreba po tej rešitvi nujna in ključna: Odbor za peticije je že v poročilu pred 

desetimi leti opozoril na nevarnost, da se čas izteka, saj ljudje na obeh straneh otoka 

pozabljajo, kako sobivati in govoriti jezik druge skupnosti; generacije odraščajo in 

številni, ki se spominjajo Cipra pred letom 1974, so že umrli; 

 prav tako je jasno, da Turčija sploh ne upošteva resolucij Evropskega parlamenta;  
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 zato je treba izvajati obstoječe resolucije Varnostnega sveta, ki je edina nadnacionalna 

organizacija, ki lahko resnično pritisne na Turčijo: Resolucija Varnostnega sveta 

št. 550 (1984) v odstavku 5 izrecno poziva k prenosu tega območja (Varosha) na 

upravo Združenih narodov; Resolucija Varnostnega sveta št. 789 (1992) v 

odstavku 8(c) ponovno poziva, naj se območje, ki je zdaj pod nadzorom mirovnih sil 

Združenih narodov na Cipru, razširi, tako da bo vključevalo Varosho. 

 

Priporočila 

1. Poziva Evropsko komisijo, visoko predstavnico Unije za zunanje zadeve in varnostno 

politiko, Svet EU in vse države članice EU, naj Varnostnemu svetu predložijo novo 

resolucijo, v kateri pozivajo k političnim in gospodarskim sankcijam zoper Turčijo za njena 

nasilna dejanja v vzhodnem Sredozemlju ter za njeno neizpolnjevanje resolucij št. 550 (1984) 

in št. 789 (1992) Varnostnega sveta. 
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Dom vlagatelja peticije 

 
 

Moja duša je ostala notri, odprite mi! 
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