Председавајући ОЕБС-у и министар спољних послова Ивица Дачић на састанку Тројке ОЕБС у Минх
субота, 07. фебруар 2015.

Током министарског састанка Тројке ОЕБС на маргинама Минхенске безбедносне
конференције (МБК), министри спољних послова Тројке ОЕБС – Србије, Швајцарске и
Немачке, разменили су мишљења о ситуацији у и око Украјине. Генерални секратар
ОЕБС-а Ламберто Занијер такође је присуствовао састанку.
Изражена је озбиљна забринутост поводом нарастајућег насиља у источној Украјини и
најоштрије је осуђена ескалација војних активности и недискриминативна употреба тешког
наоружања у цивилним насељима.
Министри су позвали све стране у сукобу да неодложно прекину сва непријатељства и
врате се за преговарачки сто. Подвукли су да сматрају неопходним наставак консултација
у оквиру Трилатералне контакт групе о начинима да се осигура одрживо примирје и пуна
примена Протокола и Меморандума из Минска, потписаних септембра 2014. Нагласили су
да су ова два документа и даље основа за мирно решавање кризе.
Тројка ОЕБС изразила је своју пуну подршку раду извршних структура ОЕБС-а у Украјини,
поготово Специјалне посматрачке мисије (СПМ) и специјалне представнице
председавајућег, амбасадорке Хајди Таљавини. Позвали су све стране да у потпуности
поштују и обезбеде сигурност и безбедност посматрача Специјалне посматрачке мисије у
Украјини. Министри су изразили своју подршку продужењу мандата СПМ и његовом
адекватном и одрживом финансирању.
Тројица министара су изјавила: „Све стране морају заузети конструктиван и прагматичан
приступ и показати вољу да напредују ка мирном решењу конфликта. Требало би да у
потпуности преузму одговорност и без одлагања зауставе круг насиља, који проузрокује
цивилне жртве и тешку хуманитарну ситуацију." Швајцарски министар спољних послова
Дидије Буркхалтер, који је прошле године председавао ОЕБС-у, и немачки министар
спољних послова Франк-Валтер Штајнмајер, који ће преузети председавање ОЕБС-у
2016. године, изразили су своју подршку напорима садашњег председавајућег ОЕБС-у,
министру спољних послова Србије Ивици Дачићу.
Министри су позвали све стране да удвоструче напоре како би се постигло политичко
решење и спречило даље страдање недужних цивила. Такође, подржали су предлог да
се без одлагања склопе привремена примирја у деловима источне Украјине, посебно у
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подручју Дебаљцеве, како би се створили услови за евакуацију цивилног становништва.
Говорећи о Хелсинки +40 процесу, покренутом са циљем да се обележи
четрдесетогодишњица усвајања Хелсиншког завршног акта, кључног оснивачког
документа Организације, чланови ОЕБС-ове Тројке нагласили су да је, на фону најгоре
кризе европске безбедности од краја Хладног рата, потребно хитно поново успоставити
дух сарадње, те ојачати способности ОЕБС-а и његов капацитет за делотворно бављење
претњама европској безбедности.
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