Promocija projekta "Škola za evropsku bezbednost" održana u
Medija centru
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Milica Delević govori o značaju Škole za evropsku bezbednost, Medija centar, 17. decembar 2008.

Beogradska škola za studije bezbednosti i Centar za civilno-vojne odnose predstavili su juče projekat
Škole za evropsku bezbednost, u okviru koga će 32 polaznika steći osnovna znanja iz evropske
odbrambeno-bezbednosne politike.
Prilikom izbora polaznika, a na konkurs se prijavilo više od 70, birani su mladi predstavnici parlamentarnih
stranaka, iz četiri partije, kao i nevladinih organizacija i medija, kazao je izvršni direktor Centra za
civilno-vojne odnose Filip Ejdus. On je rekao da će na kraju jednogodišnjeg projekta, posle 12 predavanja,
Škola za evropsku bezbednost imati "mrežu" mladih lidera, koji razumeju kompleksnost bezbednosnih aspekata
evropskih integracija.
Prema njegovim rečima, na kraju projekta biće objavljeni i "Rečnik osnovnih termina iz oblasti evropske
bezbednosti", "Pojmovnik" iste oblasti, a tokom rada škole biće istražene i mogućnosti učenja "na daljinu"
putem Interneta, odnosno "on lajn" kurseva.
Profesof Fakulteta političkih nauka i predsednik Upravnog odbora Centra za civilno-vojne odnose Miroslav
Hadžić ocenio je da je od izuzetnog značaja u ovaj projekat uključiti mlade, pre svega, one iz parlamentarnih
stranaka, jer upravo se iz izjava predstavnika političke elite ne vide aspekti bezbednosti koji su neodvojivi
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aspekt evropskih integracija za koje se svi zalažu. Direktorka vladine Kancelarije za pridruživanje Evropskoj
uniji Milica Delević ocenila je da su bezbednosni aspekti evropskih integracija Srbije zanemareni u odnosu na
ekonomske i socijalne. EU je u proteklih deset godina, od osnivanja evopske odbrambeno bezbednosne
politike, doprinela unapređenju bezbednosne situacije, pre svega, na zapadnom Balkanu, kazala je Delevićeva.
Prema njenim rečima, odnos prema bezbednosnoj politici EU od strateškog je značaja za Srbiju koja se
opredelila za evropske integracije i čiji parlament je doneo odluku o vojnoj neutralnosti. Kao i po pitanju
spoljne politike i drugih aspekata života u Uniji, zemlje članice ne slažu se uvek ni u oblasti bezbednosti,
ocenila je Delevićeva i dodala da različite države imaju različit odnos prema pitanju bezbednosti, pa neke,
poput Velike Britanije i Francuske, "ne beže" od upotrebe sile. Delevićeva je istakla da u misijama EU
učestvuju i pripadnici odbrambenih snaga zemalja koje nisu članice EU, poput Norveške, čija iskustva mogu
biti od značaja i za Srbiju.
Tanjug
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