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Govor predsednice Roberte Metsola na plenarnem zasedanju 1. marca 2022 
 
 

Znašli smo se v temni senci Putinove vojne. Vojna, ki je nismo ne izzvali ne začeli. Gre za 

nezaslišan napad na suvereno in neodvisno državo. 
 
 

V imenu Evropskega parlamenta najodločneje obsojam rusko vojaško agresijo proti Ukrajini in 

izražam solidarnost z vsemi, ki trpijo, in vsemi, ki so izgubili življenje. 
 
 
Sporočilo Evrope je jasno: uprli se bomo. Ne bomo pogledovali stran, ko se bodo tisti, ki se na 
ulicah borijo za naše vrednote, postavili po robu Putinovemu mogočnemu vojaškemu stroju. 
Podprli bomo pristojnost Mednarodnega kazenskega sodišča in preiskavo vojnih hudodelstev 
v Ukrajini. Poskrbeli bomo, da bo Putin za svoja dejanja odgovarjal – enako kot Lukašenko. 

 
 
Evropa, kot jo poznamo, Evropa, za katero so nekateri žrtvovali tako veliko, je ogrožena. 

 
 
Zato na ta pomembni dan z zadovoljstvom sporočam, da nas bo na kratko nagovoril predsednik 
Volodimir Zelenski, za njim pa še predsednik ukrajinskega parlamenta Ruslan Stefančuk. 
Dovolite mi, da izrečem posebno dobrodošlico veleposlaniku Ukrajine in vsem Ukrajincem, ki 
prisostvujejo današnjemu plenarnemu zasedanju. 

 
 

Predsednik, hvala, da ste svetu pokazali, kako se upreti. Hvala, da ste nas opomnili, kako 

nevarno je lahko samozadovoljstvo. 
 
 

Navdihuje nas vsakodnevno izredno junaštvo Ukrajincev. Obrambnih sil in državljanov, ki 

tvegajo življenje, da bi upočasnili kolone tankov. Starejših ljudi, ki kljubujejo ruskim vojakom, 

oboroženi le s ponosom in sončnicami. Pogumnih žensk, ki so primorane rojevati na postajah 

podzemne železnice, tik ob svojih kalašnikovkah. 
 
 

Svetu kažejo, da je vredno braniti naš način življenja. Vredno je plačati ceno. To lahko potrdijo 

vsi, ki se spominjajo življenja pod okupacijo. Vsi, ki se postavljajo zase v Belorusiji. Vsi v 

Moldaviji in Gruziji, katerih oči so uprte v nas. 
 
 

Vredno je. Za nas, za naslednje generacije, za vse ljudi v Ukrajini in po svetu, ki verjamejo v 

Evropo in naše vrednote. Za vse, ki želijo biti svobodni.
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V zadnjih bolečih dneh je morala Evropa pokazati, da se zna odzvati. Napočil je trenutek, ko 
moramo nastopiti odločno, pa naj stane, kolikor hoče. 

 
 

– Sosednje države so sprejele na stotisoče ukrajinskih beguncev, 

– Evropejci so jim odprli vrata svojih domov, 

– uvedli smo vrsto obsežnih sankcij, kot jih svet ne pomni, 

– a šli smo še korak dlje – Ukrajini bomo dobavili orožje, ki ga tako zelo potrebuje, 

– razglasili smo, da ruska letala, med njimi tudi zasebna letala oligarhov, na našem 

odprtem nebu niso več dobrodošla, 

– začeli smo postopek izključitve Rusije iz sistema SWIFT, 

– prepovedali smo propagandna orodja Kremlja. 

– Evropski državljani, organizacije, podjetja in športni svet so zavzeli jasno in odločno 

stališče ter poudarili, da z agresorji ne želijo niti sodelovati niti jih gostiti. 
 
 
A Evropa je pripravljena iti še dlje. 

 
 
Priznavamo evropsko perspektivo Ukrajine. Kot je jasno navedeno v naši resoluciji, 
pozdravljamo prošnjo Ukrajine za status države kandidatke, in, gospod predsednik, trudili se 
bomo, da bi ta cilj uresničili. S prihodnostjo se moramo soočiti skupaj. 

 
 
Predsednik, stojimo vam ob strani v vašem boju za preživetje, v tem temnem trenutku naše 
zgodovine. Na Evropski parlament lahko gledate kot na zaveznika, prostor za naslavljanje 
Evrope in sveta, v prvi vrsti pa prijatelja za vekomaj. 

 
 
Evropski parlament je v svoji dolgi in ponosni zgodovini avtokratom že od nekdaj trn v peti in v 
tem duhu bom skušala vsem predstavnikom Kremlja prepovedati vstop v prostore Evropskega 
parlamenta. V hramu demokracije ni prostora za agresorje in vojne hujskače. 

 
 

Spoštovani predsednik, spoštovani poslanci, naj zaključim s štirimi pomembnimi načeli za našo 

prihodnost: 
 
 
Prvič, Evropa ne sme biti še naprej odvisna od ruskega plina. Močneje si moramo prizadevati 
za diverzifikacijo naših energetskih sistemov in ustvariti Evropo, ki ne bo na milost in nemilost 
prepuščena avtokratom. S tem bomo izboljšali našo energetsko varnost. 
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Drugič, Evropa ne sme več sprejemati denarja iz Kremlja, ob tem pa se pretvarjati, da ni treba 
v zameno storiti ničesar. Putinovim oligarhom in tistim, ki ga financirajo, ne smemo več 
dopuščati, da bi po zaslugi svoje kupne moči in pod krinko spoštljivosti še naprej ostajali v 
naših mestih, naših skupnostih in naših športnih klubih. 

 
 
Njihove ogromne jahte ne bi smele najti pristana v naši Evropi. Prav tako ne smemo več 
prodajati potnih listov, s katerimi Putinovi prijatelji zaobidejo naše varnostne sisteme. Dovolj je! 

 
 

Tretjič, našim besedam morajo slediti tudi naložbe v obrambo. Evropa se mora pomakniti proti 

resnični varnostni in obrambni uniji. Prejšnji teden smo pokazali, da je to mogoče, zaželeno in 

– bolj kot vse drugo – tudi potrebno. 
 
 

Četrtič, boriti se moramo proti dezinformacijski kampanji Kremlja. Družbene medije in 

tehnološke konglomerate zato pozivam, naj svojo odgovornost jemljejo resno in se zavedajo, 

da med netenjem in gašenjem požara ni srednje poti. 
 
 
Predsednik Michel, predsednica von der Leyen, visoki predstavnik Borrell, hvala, da ste pri 
odzivu na to grožnjo poskrbeli za evropsko enotnost in predanost. 

 
 

Verjamem, da bomo vsi mi, vsi poslanci Parlamenta, v svoje volilne enote prenesli združeno 

sporočilo Evrope. 
 
 

Predsednik Zelenski, hvala. Skupaj smo zdaj. Skupaj bomo tudi v prihodnosti. Z Ukrajino smo. 
 
 
Beseda je vaša. 


