Komentár k predsedníctvu SR v OBSE
Po úvodnej panelovej diskusii Slovenského bezpečnostného fóra 2018 nasledoval komentár
k predsedníctvu SR v OBSE v podaní Karly Wursterovej, generálnej riaditeľky Sekcie
medzinárodných organizácii, rozvojovej spolupráce a humanitárnej pomoci Ministerstva
zahraničných vecí a európskych záležitostí SR. V úvode komentára zdôraznila dôležitosť, no
zároveň komplexnosť platformy, ktorú OBSE predstavuje – jedná sa o najväčšiu bezpečnostnú
organizáciu v Európe, ktorá združuje 58 členských štátov a zameriava sa na konfliktné oblasti
vo všetkých regiónoch.
Následne poukázala na to, že Slovensko bude mať za úlohu počas predsedníctva určovať,
kam sa bude OBSE svojou agendou uberať. Nepochybovala však o tom, že sa tejto úlohy
zhostíme zodpovedne. „Slovensko je krajina, ktorá je silná, ktorá dokázala na medzinárodnej
politickej scéne, že sme relevantným hráčom a chceme to dokázať aj počas predsedníctva.“
Pokračovala konštatovaním, že predsedníctvo preberáme vo veľmi zložitom období, kedy sme
vystavení hrozbám a bezpečnostným výzvam. Konfliktné oblasti, na ktoré budeme počas
predsedníctva klásť najväčší dôraz budú Ukrajina, Moldavsko, Náhorný Karabach alebo južný
Kaukaz. Poznamenala, že momentálne panuje medzi jednotlivými členmi veľká nedôvera
a jediné východisko z tejto zložitej situácie je spoločný dialóg všetkých zainteresovaných strán.
Podľa Wursterovej bude slovenské predsedníctvo záležitosťou viacerých vládnych
sektorov, nielen Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí. Popri Ministerstve
vnútra SR a Ministerstve obrany SR sa vedú dialógy aj s niekoľkými organizáciami
z mimovládneho sektora. Ohľadom cieľov a priorít slovenského predsedníctva v OBSE má
Karla Wursterová jasno. „Chceme mať realistické predsedníctvo, nechceme mať prehnané
očakávania, ale chceme riešiť témy, ktoré rezonujú a vyžadujú pozornosť.“
Na záver rozdelila pôsobenie OBSE do troch dimenzií – vojensko-politická, ekonomická
a ľudskoprávna. Naše predsedníctvo má byť taktiež zamerané na mládež, ktorá je v tejto
dobre veľmi náchylná na nepravdivé informácie z rôznych alternatívnych médií, čo má za
následok narastanie extrémizmu. Najdôležitejšie však bude sústrediť sa na ľudí, o ktorých toto
predsedníctvo je a zvýšiť dôveryhodnosť tejto organizácie medzi širokou verejnosťou.

