Министар спољних послова и председавајући ОЕБС-у Дачић у посети Републци Таџикистан
среда, 01. април 2015.

Први потпредседник Владе и министар спољних послова Републике Србије Ивица Дачић
борави у посети Републици Таџикистан.
Током првог дана посете, министар Даћић имао је састанак са председником и
министром спољних послова Републике Таџикистан Емомалијем Рахмоном и Сироџидином
Асловим.
Након данашњих састанака, шеф српске диплоамтије изразио је задовољство због посете
Таџикистану и истакао да две земље имају пријатељске односе који треба да се развијају
у будућности у свом пуном капацитету.
"Желим да изразим задовољство што се налазим у посети Таџикистану. Билатерално,
Србија и Таџикистан су две пријатељске земље, имају пријатељске односе, које желимо
да развијамо, да имамо посете на највишим нивоима, да развијамо економску сарадњу,
која је данас изузетно мала. Мислимо да има доста могућности за заједничко деловање и
у том смислу очекујемо да у наредном периоду буде и узајамних посета на највишем
нивоу."
Министар Дачић ће, сутра током другог дана посете овој земљи, као председавајући
ОЕБС-у, присуствовати седници савета министара спољних послова Организације за
колективну безбедност и сарадњу (ОДКБ).
„За ОЕБС је од великог значаја одржавање политичке стабилности и мира у региону
Централне Азије. Ја ћу током ове године посетити све земље овог региона са циљем да
ОЕБС помогне у релаксациији отворених питања која постоје између земаља у
Централној Азији. Покушаћемо да дефинишемо теме од посебног значаја за овај регион,
као што је питање управљања водама, питање енергетске безбедности, али и питање
контроле граница, близина Авганистана, могућности криминалних активности, као што су
шверц наркотика и оружја, али и терористичке претње које долазе од тзв. Исламске
државе.
ОЕБС треба да буде партнер земљама Централне Азије за јачање безбедности и
изградњу демократских односа у тим земљама. ОЕБС не треба да се меша у унутрашње
политичке прилике тих земаља, већ да наступа са позиције партнера и да заједнички са
њима ради", изјавио је министар Дачић.
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