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 Министар иностраних послоба Србије Ивица Дачић изјавио је данас у Братислави да у
Србији реформа сектора безбедности представља важан сегмент и да та реформа има
за циљ развој система који омогућавају мир и стабилност, саопштило је Министарство
спољних послова Србије.

  

  Министар иностраних послоба Србије Ивица Дачић изјавио је данас у Братислави да у
Србији реформа сектора безбедности представља важан сегмент и да та реформа има
за циљ развој система који омогућавају мир и стабилност, саопштило је Министарство
спољних послова Србије.   

„У Србији, управљање и реформа сектора безбедности представља важан сегмент
свеобухватних реформских процеса у друштву. Та реформа за циљ има успостављање и
развој безбедносног система који омогуц́ава мир, стабилност и просперитет наше
државе и њених грађана и гарантује поштовање људских права и владавину права“,
рекао је Дачић на конференцији „Превенција конфликата, одржавање мира и промоција
свеобухватне безбедности“ Организације за европску безбедност и сарадњу (ОЕБС).

  

Према његовим речима, јачање способности националних безбедносних сектора за
ефикасно реаговање на изазове попут тероризма и насилног екстремизма,
транс-националног организованог криминала, трговине људима и наркотицима, као и на
изазове на плану сајбер безбедности, тражи посвец́еност, упорност и решеност свих
релевантних актера друштва.

  

Кључни елементи за успех у том подухвату су национално власништво над процесом
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реформе и свеобухватан приступ и сарадња представника државних институција,
цивилног друштва, академске заједнице и медија, навео је Дачић у свом говору на
конференцији у Братислави.

  

Дачић се заложио за медјусобну координацију додајући да је предуслов за заједничке
активности, које би допринеле изградњи мира и стабилности на регионалном и
глобалном плану, стварање ефикасних и поузданих националних безбедносних сектора.

  

Шеф српске дипломатије је изразио уверење да важан допринос заједничкој
одговорности за успостављање и очување мира и стабилности на ширим глобалним
подручјима и изградњу пост-конфликтних друштава представља учешц́е у
мултинационалним операцијама очувања мира и стабилности.

  

„Србија придаје изузетан значај учешћу у мисијама и операцијама УН-а и ЕУ, у којима
припадници Министарства одбране, Војске Србије и МУП-а добијају признања. Напори
Србије да повећа своје учешц́е у цивилним мисијама, као што је Специјална посматрачка
мисија ОЕБС-а у Украјини, потврдјује нашу спремност да делимо одговорност и терет у
изградњи мира и стабилности свуда где је то потребно, поштујуц́и медјународно право и
признате универзалне стандарде“, додао је он.

  

(Бета)
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