
Шеф мисије ОЕБС-а Јан Брату: У Србији постоје услови за фер изборе; и у Норвешкој се људи жале на изборни процес
четвртак, 13 јануар 2022 15:30

Шеф мисије ОЕБС у Србији Јан Брату каже за Н1 да мисли да у Србији постоје
услови за одржавање фер избора. "Мислија за посматрање избора је такође то
назначила, постоје многе препоруке које нису биле испуњене али оно сто смо
видели у раду Радне групе која је успостављена је конструктиван процес, поднети
су даљи коментари, то је нешто на чему се ради, али видимо да Радне група слуша.
Нисмо на крају процеса, али је много боље него у прошлости, нешто се догодило у
међувремену. Не знамо крајњи исход, али до сада је процес био добар", рекао је.

  

  

Амбасадор додаје да се ОЕБС залаже за излазак на изборима и да не верује да је бојкот
или неучешће добро решење.

  
  

Oкрећући леђа процесу нећете ништа променити
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„Какав ће бити исход – не знам. Ако погледамо Неготин видимо добар резултат Народне
странке, то је могуће за опозицију, али она мора да буде на терену. И у Норвешкој се
људи жале на изборни процес, кажу да кршимо неке одредбе. То је питање које је
специфично, свака политичка култура је засебна, није упутно поредити системе у
Норвешкој и Србији. Како доћи до побољшања и напретка, неучествовањем или радећи у
систему? То је оно што ви имате, окрећући леђа процесу нећете ништа променити“, каже
он.

  

После годину дана на месту амбасадора ОЕБС у Србији, Брату каже да је би овеома
заузет и да се састао са свим доносиоцима одлука.

  

"Имао сам добре састанке, једна од ствари коју ми је Александар Вучић рекао је да жели
да појача сарадњу са ОЕБС у Србији. Срећни смо што можемо да пружимо подршку,
надам се да ствари које су покренуте могу донети добре резултате", каже амбасадор и
додаје да је председник Србије испунио оно што је обећао.

  

"Имамо сталне разговоре са председником, укључујући питање медија, али и са
премијерком Брнабић и министрима. Мој закључак је да постоји приступ који се заснива
на спремности да се саслушају наши аргументи. Састао сам се и са представницима
националних мањина, поменуо бих Албанце. Видимо да у радним групама које су
основане, на пример по питању медија и правосуђа постоји воља да се чује друга страна.
Надам се да се све одвија како треба", додао је.

  

Говорећи о мањинама, брату каже да у Србији постоје 23 националне мањине и да све
оне имају различите области забринутости.

  

"Када се ради о бошњачкој националној мањини, мислим да је влада реаговала брзо,
осуде су биле јасне. Министар Вулин је јасно изнео осуду оваквог понашања, предузет је
дисциплински поступак, можда буде осуђујућих одлука, Александар Вучић је рекао људи
морају да живе заједно и поштују једни друге. Морамо да наставимо да радимо и са
Владом и националним мањинама, да свако ко је рођен у Србији има једнако право као и
грађани Србије. Моја порука је да они користе своја права и испуне своје обевезе", рекао
је и додао да је важно да се на тим питањама ради и да је порука да не буду само речи,
већ и дела.
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На питање да ли ће канцеларија ОЕБС у Србији помоћи канцеларији на Косову у
вези са референдумом, Брату каже да се његов мандат везује само за Србију.

  

"Тамо постоји засебна мисија, моје колеге су добиле захтев од Владе из Србије,
покренули су то притање пред Куртијем", рекао је Брату.

  

Каже да је говор мржње проблем у свим европским земљама и да се таргетирање
новинара види у многим земљама.

  

"Стављамо нагласак на ова питања, наглашавамо и улогу опозиције. Заговарамо културу
дијалога, екстремна поларизација у Србији се одражава и у медијској сцени. Желимо да
подстакнемо конструктивни дијалог, дијалог пун поштовања. Мишљења се могу
разликовати, али требамо поштовати једни друге. Тиха дипломатија је делотворан начин
да се постигну резултати", оцењује Брату.

  

Каже да је рано рећи да ли је успешан као амбасадор и да је у питању процес.

  

"Верујем да можемо више постићи радећи у партнерству. Нико није обавезан да слуша
ОЕБС, немамо извршна овлашћења, нагласио бих да је мој претходник био укључен у
формирање препорука за медијску стратегију и акциони план за примену. Ја на томе
радим, постоје проблеми у раду Радних група, извештавају ме колеге о томе, али
медијска стратегија је документ Владе и Србија треба да га примењује", рекао је.

  

(Н1)
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