СЕМИНАР ЗА ДИПЛОМАТЕ И ДРЖАВНЕ СЛУЖБЕНИКЕ У ВЕЗИ СА ПРЕДСЕДАВАЊЕМ РЕПУБЛИК
среда, 10. септембар 2014.

На Дипломатској академији је, у сарадњи са Сталном мисијом РС при ОЕБС у Бечу и
Радном групом за председавање РС ОЕБС 2015, уз финансијску помоћ МСП СР Немачке
и ОЕБС-а, започела обука дипломата и других државних службеника у оквиру припрема
за председавање. Обуку (од 08. до 12. септембра о.г.) ће спровести представници
Института CORE Универзитета у Хамбургу, специјализованог за обуку кадрова земаља
које председавају ОЕБС-ом, као и представници ове организације.
Семинар је отворио амбасадор Дејан Шаховић, шеф Радне групе за председавање РС
ОЕБС-ом, у присуству др Волфганга Целнера, директора Института CORE и др Ане
Крајкемајер, истраживача. Поред добродошлице предавачима и полазницима, и
захвалности МСП СР Немачке на помоћи, амб. Шаховић је нагласио значај припрема за
активности које су у 2015. години један од спољнополитичких приоритета Републике
Србије. Наша земља ће, као председавајући ОЕБС-ом, настојати да на транспарентан и
непристрасан начин учествује у решавању актуелних међународних проблема, почевши од
великих политичко-безбедносних изазова које намећу криза у Украјини и друга
потенцијална жаришта, биће посвећена значајној улози ОЕБС-а у региону и константним
питањима људских права, сајбер-безбедности, управљања водним ресурсима, родне
равноправности, и др. Имајући у виду да је председавање Републике Србије у години у
којој се обележава 40-годишњица од усвајања Хелсиншког завршног акта, то је прилика,
истакао је амб. Шаховић, да се додатно афирмишу изворни принципи КЕБС-а/ОЕБС-а.
Др Волфганг Целнер је представио специфично искуство Института у обуци кадрова из
земаља које су председавале ОЕБС-ом, теме и предаваче обуке у Републици Србији и
кратак приказ међународних односа чије је усложњавање довело и до растућег значаја
ОЕБС-а. Др Ана Крајкемајер, истраживач Института CORE, објаснила је полазницима
методологију и програм обуке.
Поред професора и предавача из Института, предавања ће oдржати и представници
ОЕБС- а: амб. Марсел Песко, директор Канцеларије ГС ОЕБС-а; др Клаус Нојкирх,
заменик директора у Центру за превенцију конфликата; Марко Кубни, заменик шефа
Одсека за стратешко планирање у Одељењу за транснационалне претње; Јан Олав
Хокас, специјални саветник у Канцеларији за демократске институције и људска права,
као и Метју Квин, политички саветник Сталне мисије Швајцарске при ОЕБС-у.
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