Budućnost(i) bezbednosne normalizacije između Beograda, Prištine i
Tirane
Datum
jul. '15.
09.
BCBP vas poziva na završnu konferenciju Foruma za bezbednosna istraživanja Beograd-Priština-Tirana,
projekta koji zajedno realizuju tri nezavisna istraživačka centra. Ova saradnja je počela mnogo pre nego što su
se predstavnici vlasti uključili u dijalog o bezbednosnoj saradnji, a posebno je aktuelna u kontekstu nove posete
nemačke kancelarke Angele Merkel Beogradu.

Beogradski centar za bezbednosnu politiku (BCBP), Kosovski centar za bezbednosne studije (KCSS) i
Institut za demokratiju i posredovanje (IDM) iz Tirane organizuju debatu „Budućnost(i) bezbednosne
normalizacije između Beograda, Prištine i Tirane“, koja će biti održana u četvrtak, 9. jula 2015. godine u
13 časova u Medija centru (Terazije 3, II sprat, Beograd).
Polazeći od pretpostavke da je poboljšanje srpsko-albanskih odnosa ključno za stabilizaciju regiona Zapadnog
Balkana tokom naredne decenije, BCBP, KCSS i IDM su još 2012. godine otpočeli projekat Forum za
bezbednosna istraživanja Beograd-Priština-Tirana čiji je cilj unapređenje razumevanja bilateralnih i
regionalnih odnosa i bezbednosti kroz povezivanje bezbednosnih zajednica.
Na završnoj konferenciji projekta ćemo dati ocenu napretka u dijalogu između vlasti u Beogradu i Prištini uz
posredovanje Brisela, kao i u saradnji između Beograda i Tirane koja je motivisana ekonomskim razvojem koji
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promoviše Berlinski proces.
Pored napretka postignutog tokom protekle tri godine u političkom dijalogu, predstavićemo "rupe" u
bezbednosnoj saradnji koje omogućuju pretnjama, kao što su organizovani kriminal i borci koji odlaze na strana
ratišta, da se neometano šire.
Na konferenciji će biti predstavljena i istraživačkaa saznanja o mogućim načinima za unapređenje odnosa
između Beograda i Prištine, kao i Beograda i Tirane.

Registracija:
Iskreno se nadamo da ćete biti u mogućnosti da nam se pridružite na ovom skupu i uključite se u diskusiju o
unapređenju bezbednosne saradnje između Beograda, Prištine i Tirane. Molimo vas da potvrdite prisustvo
najkasnije do srede, 8. jula, mejlom na adresu dragana.belanovic@bezbednost.org ili telefonom na broj +381 11
3287 226.

Govornici:
Sonja Stojanović Gajić, direktorka Beogradskog centra za bezbednosnu politiku
Špend Kursani, istraživač Kosovskog centra za bezbednosne studije
Arjan Dirmiši, šef Odeljenja za evropska i bezbednosna istraživanja Instituta za demokratiju i
posredovanje iz Tirane

Teme za diskusiju:
1. Koja su glavna bezbednosna poboljšanja tokom prethodne tri godine, koja su nastala kao rezultat
intenzivirane komunikacije i saradnje između političkih elita Beograda i Prištine, kao i Beograda i
Tirane?
2. Ko su „šampioni“, a ko protivnici normalizacije bilateralnih odnosa u svakoj od tri zajednice?
3. Kako odnosi između Beograda i Tirane mogu pozitivno da utiču na odnose Beograd-Priština i obrnuto?
Do koje granice se može očekivati „efekat prelivanja“?
4. Koji su glavni bezbednosni problemi građana i građanki kojima se dijalog između vlada i dalje nije
bavio?
5. U čemu je posredovanje i uslovljavanje Evropske unije bilo uspešno, a u čemu neuspešno, kada je reč o
rešavanju bilateralnih sporova i o regionalnoj bezbednosnoj saradnji?
6. Šta bi mogli biti naredni koraci koji će dovesti do „dovoljno dobre“ normalizacije u bezbednosnim
bilateralnim i regionalnim odnosima? Koji su predlozi za tzv. „Brisel 2“ sporazum između Beograda i
Prištine, u pogledu bezbednosne saradnje?
Beogradski centar za bezbednosnu politiku (www.bezbednost.org), Kosovski centar za bezbednosne studije
(www.qkss.org) i Institut za demokratiju i posredovanje (www.idmalbania.org) povezuje zajednički interes za
ljudsku bezbednost i demokratizaciju. Uvereni smo da kompetentno učešće civilnog društva u bezbednosnoj
politici može učiniti upravljanje sektorom bezbednosti, transparentnijim, demokratičnijim i efikasnijim. Cilj
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inicijative je da na osnovu istraživanja podstakne diskusiju o mogućim načinima za unapređenje odnosa između
Srbije, Kosova i Albanije. Projekat je podržalo Ministarstvo spoljnih poslova Kraljevine Norveške.
U okviru Foruma za bezbednosna istraživanja Beograd-Priština-Tirana tokom tri godine na događajima je
učestvovalo preko 1000 ljudi u tri grada, 10 mladih istraživača je dobilo priliku da borave na razmeni u
partnerskoj organizaciji i istražuju zajedno sa svojim kolegama, a novinari da unaprede svoja znanja o
bezbednosnim politikama i prenesu nova viđenja procesa normalizacije zasnovana na istraživanju.
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