KONFERENCIJA
BEZBEDNOSNI ASPEKTI NORMALIZACIJE ODNOSA
IZMEĐU BEOGRADA, PRIŠTINE I TIRANE
VREME | 27. JUN 2014.
MESTO | MEDIJA CENTAR, TERAZIJE 3, BEOGRAD

9:30 - 10:00 Registracija učesnika
10:00 - 10:10 Uvodne napomene
Sonja Stojanović Gajić, direktorka, Beogradski centar za bezbednosnu politiku
10:10 - 11:30 Bezbednosni aspekati Briselskog sporazuma
U ovom panelu, želimo da saznamo da li se očekivanja običnih ljudi u Albaniji, Kosovu i Srbiji
poklapaju sa obećanjima i prioritetima novoizabranih vlada u oblasti bezbednosnih politika
Takođe, biće reči i o primeni bezbednosnih odbredbi Briselskog sporazuma i mogućnostima za
normalizaciju srpsko-albanskih odnosa.
Govornici:
•
•
•

Sonja Stojanović Gajić, direktorka, Beogradski centar za bezbednosnu politiku
Florian Ćehaja, izvršni direktor, Kosovski centar za bezbednosne studije, Priština
Arjan Dirmishi, direktor istraživačkog odeljenja za Evropsku uniju i bezbednost, Institut za
demokratiju i medijaciju, Tirane

Pitanja za diskusiju:
•
•
•
•
•

Da li se očekivanja običnih ljudi u Albaniji, Kosovu i Srbiji poklapaju sa
obećanjima novih vlada u oblasti bezbednosnih politika?
Koliko je pristupanje EU efikasan okvir za promovisanje normalizacije srpskoalbanskih odnosa i bezbednosti?
Koja su najveća dostignuća u primeni bezbednosnih odredbi u okviru dijaloga
Beograd-Priština i koji su ključni izazovi?
Ima li političko rukovodstvo u sve tri zajednice jasan stav o normalizaciji srpskoalbanskih odnosa?
Koji bi mogli biti sledeći koraci koji bi mogli dovesti do "dovoljno dobre" u
zajedničkim odnosima u oblasti bezbednosti?

11:30 - 11: 45 Uloga policije u normalizaciji srpsko-albanskih odnosa
Zastupljenost etničkih manjina u bezbednim institucijama i njihova efikasna integracija su važni
za funkcionisanje bezbednosnih institucija u manjinskim zajednicama. Nakon sukoba u Preševu,
Bujanovacu i Medveđi 2001, Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije je realizovalo niz inicijativa
za unapređenje zastupljenosti albanske nacionalne manjine u policiji u tri opštine na jugu Srbije.
Integracija Srba u kosovsku policije počela je posle 1999, ali nije rezultirala uključivanjem Srba sa
severa Kosova sve do sporazuma u Briselu. U ovoj sesiji, analiziramo održivost integracije
manjina u dve nadležne policijske službe na osnovu istraživanja koje je sproveo BCBP i KCSS u
proleće 2014. Povrh toga, biće reči i o policijskoj saradnji u cilju suzbijanja i odgovora na
bezbednosne izazove, rizike i pretnje poput organizovanog kriminala, trgovine ljudima, slobode
kretanja ljudi i roba, itd.
Govornici:
•
•
•
•
•

Riza Halimi, poslanik, Narodna skupština Republike Srbije
Maja Bjeloš, istraživač, Beogradski centar za bezbednosnu politiku, Beograd
Bojan Elek, istraživač, Beogradski centar za bezbednosnu politiku, Beograd
Sofije Krieziu, istraživač, Kosovski centar za bezbednosne studije, Priština
Špend Kursani, istraživač saradnik, Kosovski centar za bezbednosne studije, Priština

Pitanja za diskusiju:
•
•
•

Da li trenutni nivo policijske saradnje može da odgovori na bezbednosne izazove
poput organizovanog kriminala koji su zajednički za Albaniju, Kosovo i Srbiju?
Koliko je uspešna integracija Albanaca u Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije i
Srba u kosovsku policiju?
Šta se može učiniti da se poboljša integracija Srba u kosovsku policiju i Albanaca u
Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije?

