Председавајући ОЕБС-у Дачић посетио Мисију ОЕБС-а у Скопљу
среда, 18. фебруар 2015.

Председавајући ОЕБС-у, министар спољних послова Републике Србије Ивица Дачић
данас jе пружио подршку у изградњи демократије и спровођењу реформи током посете
Мисији ОЕБС-а у Скопљу, где је боравио у пратњи Високе комесарке ОЕБС-а за
националне мањине Астрид Торс.
Истичући посвећеност ОЕБС-а тој земљи и њеном народу, Дачић је нагласио значај
унапређења међуетничких односа, имплементације Охридског оквирног споразума,
јачања владавине права и реформи у различитим областима којима се Мисија бави и у
којима пружа подршку. Владина Стратегија за интегрисано образовање и њен значај за
међуетничке односе такође су били разматрани током посете.
Министар Дачић похвалио је рад Мисије у Скопљу и њену значајну подршку Влади у
спровођењу демократских реформи. „Србија из сопстеног искуства зна вредности
ОЕБС-ове мисије на терену, подршке и савета које пружа реформским процесима и
интеграцији националних и етничких мањина у друштвени живот земље. Ангажман
ОЕБС-а треба максимално искористити".
Земље региона треба да наставе да промовишу међусобну сарадњу и јачају међуетничке
односе у југоисточној Европи, рекао је Дачић. "Побољшање животних услова у региону је
циљ који сви делимо. Поновна изградња поверења има за циљ да створи позитивну
подлогу за будућност и то и јесте мото српског председавања. Морамо наставити да
ојачавамо међусобно поштовање, поверење и разумевање. Поштовање људских права,
толеранција и недискриминација заузимају високо место у нашој агенди ", рекао је Дачић.
Шеф Мисије ОЕБС-а у Скопљу, амбасадор Ралф Брет, рекао је: "Мисија у потпуности
подржава напоре у циљу што лакше имплементације неопходних реформи, трасирајући
пут земље ка евро-атлантским структурама. Обавезе које произилазе из Охридског
оквирног споразума остају главни циљ мандата и активности Мисије. "
Током посете, Дачић се састао са председником Ђорђем Ивановим, премијером Николом
Груевским, замеником премијера Мусом Џаферијем, министром спољних послова Николом
Попоским и министром образовања и науке Aбдилаћимом Aдемијем.
Мисија ОЕБС-а у Скопљу је трећа мисија на терену коју је председавајући ОЕБС-у,
министар спољних послова Републике Србије Дачић посетио. Планиране су посете и
осталим мисијама ОЕБС-а на Западном Блакану.
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