Сарадња Министарства спољних послова са организацијама цивилног друштва на плану јавне дипло
среда, 26. децембар 2018.

Представници Сектора за безбедносну политику Министарства спољних послова
учествовали су током 2018. на низу панела, округлих столова и трибина посвећених
приоритетима безбедносне политике Републике Србије, актуелном стању и
перспективама развоја партнерских односа Србије и НАТО-а, који се заснивају на
позицији политике војне неутралности Србије, учешћу Србије у Заједничкој спољној,
безбедносној и одбрамбеној политици ЕУ и питањима суочавања са актуелним
безбедносним изазовима. Ове скупове по својим програмима посебно су организовали
Београдски фонд за политичку изузетност и Институт за европске послове из Београда, с
тим да је један од последњих скупова, који је одржан на Правном факултету у Нишу,
заједнички организован од стране обе ове организације цивилног друштва.
У првој половини године одржане су панел дебате у Новом Саду, Новом Пазару и Шапцу,
а током новембра и децембра 2018. године скупови истог или сличног типа у Београду,
Новом Саду, Крагујевцу, Нишу, Зајечару и Сремској Мировици, на којима је увек један од
учесника био представник Министарства спољних послова.
На овим скуповима као панелисти и уводничари учествовали су амбасадор Бранимир
Филиповић, в.д. помоћник министра спољних послова за безбедносну политику, министар
саветник Зоран Јовановић, начелник одељења за НАТО и Партнерство за мир, као и
министар саветник Бранислав Пекић и први саветник Саша Костић.
Поред представника Министарства спољних послова на свим наведеним активностима
редовно су учествовали Драган Шормаз, народни посланик и шеф Делегације Народне
скупштине у Парламентарној скупштини НАТО-а, бригадни генерал Ћезаре Маринели,
шеф НАТО Војне канцеларије за везу у Београду, као и представници амбасада чланица
и партнера НАТО-а и представници цивилног друштва и академске заједнице.
Циљ ових скупова је био да се представницима академске заједнице, посебно
студентима, представницима цивилног друштва, медија и широј јавности на што бољи
начин представе битни моменти спољне, безбедносне и одбрамбене политике Републике
Србије, њене позиције у ближем и даљем окружењу, партнерски односи Србије са
НАТО-ом, отвори могућност што ближег контакта јавности са представницима државних
институција и дипломатског кора у циљу образлагања појединих питања државне
политике Србије, као и позиција других држава и међународних организација у сфери
безбедносне политике, билатералних односа у овој области, као и функционисања
система колективне безбедности у свету.
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Ове активности у области јавне дипломатије Министарство спољних послова редовно
спроводи у сарадњи са организацијама цивилног друштва и другим организацијама,
одазивајући се њиховим позивима да учествује на скуповима које оне организују, с тим
што је током 2018. одржан највећи број таквих скупова, и то не само у Београду, већ и у
другим градовима Србије.
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