Делимо одговорност за мир и безбедност у Европи, изјавио је председавајући ОЕБС пред Хелсинш
четвртак, 26. фебруар 2015.

"Српско председавање ОЕБС-у одвија се у условима највеће кризе европске безбедности
од краја Хладног рата", рекао је председавајући ОЕБС, први потпредседник Владе и
министар спољних послова Републике Србије Ивица Дачић пред Хелсиншком комисијом
26. фебруара у Вашингтону.
"ОЕБС и европска безбедност налазе на критичном раскршћу. Наш највећи приоритет је
заштита инклузивног и кооперативног карактера рада ОЕБС-а и спречавање ескалације у
већи сукоб кризе у и око Украјине ", рекао је Дачић. "Делимо одговорност за мир и
безбедност у Европи", рекао је он.
ОЕБС је био континуирано укључен у покушаје да се пронађе дипломатско решење за
кризу у Украјини, окупљањем свих кључних актера за преговарачким столом, и
одржавањем свих кључних линија комуникације отвореним, рекао је Дачић. "Српско
председавање ће учинити сваки напор за помоћ у обнављању мира у Украјини и поновној
изградњи поверења широм региона ОЕБС", рекао је.
Дачић је нагласио важност сузбијања насилног екстремизма и радикализације који воде
ка тероризму, што представља приоритет председавања Србије ОЕБС-у. Позвао је на
заједничко деловање против покушаја стварања подела на основу верске, културне,
етничке, националне и расне припадности. ОЕБС такође треба да појача напоре у борби
против транснационалног криминала, укључујући трговину људима, дрогом и тероризам,
додао је Дачић.
Такође је нагласио важност регионалне сарадње и помирења на Западном Балкану,
истичући своју увереност о корисности међусобне размене научених лекција у региону.
"Искуство Србије показује да је могуће сачинити позитивну агенду чак и када смо суочени
са великим препрекама, усвајањем прагматичног приступа који је циљно оријентисан",
рекао је. Решавање замрзнутих конфликата је такође високо на листи приоритета српског
председавања ОЕБС. Дачић је исказао подршку континуираним напорима у оквиру
постојећих преговарачких формата, као и изградњи поверења међу странама корак по
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корак.
Јак ангажман САД-а остаје од кључне важности за испуњење ОЕБС-ове мисије, нагласио
је Дачић. "ОЕБС представља јединствен формат који омогућава САД да допринесу
европској безбедности. Инклузивност ОЕБС-а је широка и гради све важнији мост између
евроатлантског и евроазијског региона", рекао је.
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