
Prije 11 godina, 1996., hrvatska 
Vlada i OESS usvojili su odluku 
o otvaranju Misije OESS-a u 
Republici Hrvatskoj kojoj je cilj 

bio pružanje pomoći u procesu obnove i 
demokratizacije zemlje nakon nedavnog 
razornog rata, kao novo uspostavljene 
neovisne države kojoj je bila potrebna 
svaka moguća pomoć u izgradnji – na 
mnogim područjima ex novo – temeljnih 
institucija demokratske države, pravne 
države i tržišnog gospodarstva.

Tako je 1996. godine u Zagreb stigla 
nekolicina međunarodnih članova koji 
su otvorili Misiju u blizini tržnice Dolac. 
Voditelj Misije koja se sastojala od tek 

dvadesetak ljudi bio je nizozemski 
veleposlanik Albert Nooij. Nekoliko 
mjeseci kasnije, Nooija je naslijedio 
švedski veleposlanik Henrik Amneus, 
a njega švicarski veleposlanik Tim 
Guldimann koji je, od 1997. godine nadalje, 
razvijao ljudske resurse, razmjestivši 
djelatnike u brojne urede koji su 
otvoreni diljem zemlje te preselio glavni 
ured na sadašnju adresu u ulici Florijana 
Andrašeca. Tijekom 1999. godine, u 
trenutku dolaska novog voditelja  Misije, 
francuskog  veleposlanika Bernarda 
Ponceta, Misija je imala približno 800 
djelatnika, čiji se broj počeo postupno 
smanjivati već tijekom iste godine pod 
vodstvom švedskog veleposlanika Petera 
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Semnebyja te dodatno nakon mog 
dolaska 2005. godine, kada je ukupan 
broj zaposlenih u glavnom uredu u 
Zagrebu, 9 područnih ureda i 5 ureda 
bez stalnog osoblja, iznosio 220. 

Naravno, broj sam po sebi ne znači 
puno. Ono što je od značaja jest 
činjenica kako je smanjenje broja 
djelatnika bilo izravno povezano 
s ispunjenjem mandata od strane 
Hrvatske i ogromnim napretkom koji 
je zemlja postizala. 

Svijest o tome kako se bliži ispunjenje 
ciljeva postavljenih u važnim 
poglavljima poput demokratizacije 
policije, medija i civilnog društva, 
pojavila se već 2000. godine. 
Napredak je također postignut u 

jačanju političkih i pravosudnih 
institucija, poput izbornih zakona, 
zaštite nacionalnih manjina, 
obrazovanja itd. Zahvaljujući tom 
napretku, bilo je moguće 2006. 
godine zatvoriti četiri od šest odjela 
obuhvaćenih mandatom, kao i postići 
kvalitativan skok u pogledu dvaju 
preostalih i veoma osjetljivih pitanja 
– povratka i integracije izbjeglica te 
vladavine prava.

Kao posljedica svega navedenog, već 
na Ministarskom vijeću u Madridu 
(29.-30. studenog 2007.) izražena su 
mišljenja u prilog zatvaranja Misije, 
te ponovljena na zasjedanju Stalnog 
vijeća u Beču koje je usvojilo Odluku 
u kojoj stoji kako se, u svjetlu 
napretka koji je Hrvatska postigla, 
OESS slaže sa zatvaranjem Misije i 
uspostavom Ureda, koji bi se sastojao 
od manje od 10 međunarodnih 
članova i bio smješten u Zagrebu, s 
mandatom koji bi uključivao samo 
praćenje postupaka

suđenja za ratne zločine u suradnji 
s Haškim tribunalom i izvješćivanje 
o preostalim aspektima stambenog 
zbrinjavanja. 

Oba poglavlja moraju sadržavati jasne 
vremenske okvire – prvi do trenutka 
kada hrvatski pravosudni sustav 
više ne bude trebao međunarodno 
promatranje – što podrazumijeva 
ulaganje opsežnih napora u stručno 
usavršavanje sudaca, državnih 
odvjetnika, pravnika i nevladinih 
organizacija – te, kada je riječ o 
pitanju stambenog smještaja, dok 
se ne utvrdi kako Hrvatska može 
izgraditi dogovorenih 7.000 stanova 
za smještaj povratničkih obitelji, 
većim dijelom hrvatskih Srba. 

Važan ciklus zatvoren je 2007. 
godine. U svojoj transformaciji, 
OESS odražava stvarnost otvorene, 
moderne, demokratske zemlje na 
pragu euroatlantskih integracija te, 
odnedavno, nestalne članice Vijeća 
sigurnosti UN-a. OESS nije mogao 
ostati ravnodušnim na takav proces 
prihvaćanja Hrvatske na svjetskoj 
razini te je prema tome postupio na 
konzistentan i odgovoran način. 

veleposlanik Jorge Fuentes,
voditelj Ureda
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AktivnostiKalendar
Zvršetak Misije25. siječnja – sastanak s 

predsjednikom Vlade

31. siječnja – 2. veljače 
– u Opatiji je, u organizaciji 
Državnog izbornog povjerenstva 
i Programa Ujedinjenih naroda 
za razvoj u Republici Hrvatskoj 
(UNDP), održan stručni skup 
na temu „Pregled provedenih 
parlamentarnih izbora 
2007. godine – preporuke 
za unaprjeđenje izbornog 
procesa“
 

Četiri voditelja Misije OESS-a u Republici Hrvatskoj koji su se nalazili na čelu Misije  tijekom njezine 
jedanaestogodišnje nazočnosti u zemlji. Veleposlanik Tim Guldimann (1996-1999), veleposlanik Bernard Poncet 
(1999-2002), veleposlanik Peter Semneby (2002-2005) i veleposlanik Jorge Fuentes (2005-2007).
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Zatvaranje područnih ureda

Aktivnosti

Tijekom 11 godina nazočnosti 
Misije OESS-a u Republici 
Hrvatskoj, njezin opseg i 
organizacijska struktura 

prolazili su kroz stalne promjene, 
prilagođavajući se s velikom 
fleksibilnošću svakoj novoj potrebi 
proizašloj iz mandata ili svakoj 
promjeni situacije.

Uspostava terenske nazočnosti na 
ratom pogođenim područjima, na 
primjer, bila je izuzetna: tek godinu 
dana nakon što je skupina od sedam 
međunarodnih članova OESS-a stigla u 
Zagreb sredinom 1996. godine, Misija 
je već imala 13 ureda: glavni ured u 
Zagrebu, tri koordinacijska centra 
u Kninu, Sisku i Vukovaru te devet 
područnih ureda. Misija je nastavila 
sa širenjem sve do svog vrhunca, 
1999. godine, kada je imala približno 
780 zaposlenika raspoređenih na 25 
terenskih lokacija!

Gotovo svi područni uredi bili su 
smješteni u malim gradovima na 
ratom pogođenim područjima u 
unutrašnjosti Hrvatske, takozvanim 
‘područjima posebne državne skrbi’. 
U nekim mjestima još se osjećala 
velika malodušnost prouzročena 
ratom, no sva su bila dopadljiva 
i slikovita: privlačna mjesta za 
obavljanje svakodnevnih djelatnosti 
dužnosnika OESS-a. Na koncu, 
osoblje dvaju područnih  ureda imalo 
je sreću biti smješteno na obali! 
Naime, potreba za održavanjem 
bliskih kontakata između OESS-a 
i vlasti, sudova i medija u glavnim 
regionalnim centrima odlučivanja, 
učinila je nazočnost OESS-a u lijepim 
turističkim gradovima kao što su 
Split i Zadar u sunčanoj Dalmaciji 
apsolutno neophodnom. 

Na nižoj su razini područni uredi 
unutar Misije u RH imali ulogu sličnu 
onoj koju za OESS imaju operacije 
na terenu: bili su pravi dragulj u 
kruni. Područni uredi bili su način 
pristupanja problemima i činili 
traženje riješenja lakšim. Također su 
bili način da se čuje i ‘druga verzija’, 
osigura pristup informacijama i 
činjenicama izravno s izvora, od 
ljudi koji su događaje proživjeli i 
koji su mogli nadopuniti službenu 
verziju vlasti ili političara. 

U počecima Misije, za neke izbjeglice 
ili osobe pogođene ratom područni 
uredi predstavljali su jedini način 
na koji su međunarodnoj zajednici 
mogli predočiti teškoće ili nepravde 
kroz koje su prolazili  U to vrijeme 
neke se osobe nisu usuđivale 
podnijeti zahtjeve službenim 
vlastima. Često su se stranke tajno 
obraćale zaposlenicima OESS-a na 
terenu, jer nisu željele biti viđene 
u blizini ureda OESS-a. Situacija se 
vrlo brzo poboljšala odmah nakon što 
je Hrvatski sabor donio nove zaštitne 
zakone, na primjer, Ustavni zakon o 
pravima nacionalnih manjina. Tada 
su, u evolutivnom koraku naprijed, 
područni uredi postupno napustili 
svoju početnu ulogu utvrđivanja 
činjenica preuzevši proaktivniju 
ulogu pružanja pomoći i pravnih 
savjeta osobama (koje su smatrale 
kako same nisu dostatno upućene 
u pravna pitanja) o mogućnostima 
postupanja prema novim zakonima, 
na primjer, u povratu vlastite imovine 
ili prava, ili ostvarivanju konačne 
pravde za zaboravljene zločine itd.

Nije iznenađujuće kako je povlačenje 
OESS-ove nazočnosti s terena bilo 
temom opsežnih rasprava ne samo u 
Beču, već i u Bruxellesu. Neke države 
članice OESS-a podsjetile su na 
činjenicu kako je terenska nazočnost 
jedna od naših najvećih vrijednosti 

i naša najveća dodana vrijednost u 
usporedbi s drugim međunarodnim 
organizacijama u Hrvatskoj. Neke 
zemlje članice EU, kao i mnoga 
veleposlanstva u Zagrebu, veoma 
su cijenili redovite informacije koje 
su dobivali kroz široku distribuciju 
dvotjednih izvješća sa terena te 
nisu bili skloni složiti se s njihovom 
obustavom.

Međutim, Vijeće OESS-a na koncu je 
odlučilo zatvoriti Misiju OESS-a u RH 
i uspostaviti samo jedan Ured OESS-
a u Zagrebu. To je podrazumijevalo 
ukidanje stalne terenske nazočnosti 
i razmještaja OESS-a u Hrvatskoj. 
Naravno, dužnosnici Ureda nastavit 
će s praćenjem suđenja za ratne 
zločine u svakom kutku Hrvatske 
i posjećivati objekte za stambeno 
zbrinjavanje, međutim, naši će 
dužnosnici sada putovati iz Ureda 
u Zagrebu, jedinog ureda OESS-a 
koji će ostati u Hrvatskoj nakon 1. 
travnja 2008.

Ukidanje bivše terenske nazočnosti 
Misije podrazumijeva znatno 
smanjenje broja zaposlenika. 
Iznimno cijenjeni kolege morali su 
nas napustiti. Ovaj članak odaje 
priznanje njihovom dugogodišnjem 
kompetentnom radu za dobrobit 
Hrvatske. Ono što nam je, barem u 
određenoj mjeri, pružilo olakšanje 
je saznanje kako je većina njih 
vrlo brzo pronašla druge pozicije u 
međunarodnim organizacijama, u 
drugim terenskim operacijama OESS-
a ili unutar hrvatskih ministarstava. 
Stručnost koju su stekli tijekom rada 
u OESS-u poslužila im je pri lakom 
nalaženju drugih vrijednih poslova u 
sličnim područjima rada. 

Enrique Horcajada,
voditelj Izvršnog odjela

Zgrada Područnog ureda Misije 
OESS-a u Vukovru

D j e l a t n i c i 
ureda OESS-
a u Gospiću 
u razgovoru s 
povratnikom u 
selo Čukovac 
(općina Gospić) 
2005. godine.

Fotografirao: 
Krunoslav Rac
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Nova Vlada
Partneri Ureda OESS-a unutar novog Ministarstva

U subotu, 12. siječnja, 
Hrvatski sabor potvrdio je 
sastav nove hrvatske Vlade 
kojom predsjeda premijer 

Ivo Sanader u svom drugom 
mandatu. Novu Vladu čine Hrvatska 
demokratska zajednica (HDZ), 
Hrvatska seljačka stranka (HSS), 
Hrvatska socijalno-liberalna stranka 
(HSLS) te Samostalna demokratska 
srpska stranka (SDSS).

Uži sastav Vlade ima 15 ministara, 
dva više nego u prethodnom sastavu, 
te četiri zamjenika predsjednika 
Vlade, opet dva više nego ranije.

Ustrojena su dva nova ministarstva – 
Ministarstvo turizma te Ministarstvo 
regionalnog razvoja, šumarstva i 
vodnog gospodarstva. U okviru ove 
promjene, partneri i sugovornici 
ureda OESS-a vezano uz područje 
stambenog zbrinjavanja za bivše 
nositelje stanarskog prava sada 
se nalaze u resoru Ministarstva 
regionalnog razvoja, šumarstva 
i vodnog gospodarstva. Novo 
ministarstvo vodi Petar Čobanković, 
prijašnji ministar poljoprivrede. 
Dva nova državna tajnika u 
njegovom ministarstvu, Miroslav 
Janjić i Milivoj Mikulić, koji obojica 
dolaze iz bivšeg Ministarstva mora, 
turizma, prometa i razvitka, 
sugovornici su našeg novog 
Odjela za stambeno zbrinjavanje, 
ustrojenog nakon zatvaranja Misije 
OESS-a u Republici Hrvatskoj te u 
skladu s mandatom novoustrojenog 
Ureda OESS-a u Zagrebu.

Slobodan Uzelac, iz redova SDSS-
a, imenovan je podpredsjednikom 

Vlade za regionalni razvoj, obnovu 
i povratak.  G. Uzelac, bivši državni 
tajnik za visoko obrazovanje sada 
je zadužen za regionalni razvoj, 
obnovu i povratak i novi je uvaženi 
partner Ureda OESS-a u Zagrebu.

Ministrica pravosuđa Ana Lovrin 
ponovno je imenovana na to 
mjesto i njezino ministarstvo 
osnaženo je dolaskom Dražena 
Bošnjakovića kao državnog tajnika. 
Uz zahtjevne pravosudne reforme, 
jedan od zacrtanih ciljeva ovoga 
Ministarstva je i važan Zakon o 
besplatnoj pravnoj pomoći. Već je 
prošao prvo čitanje u Saboru,  a 30 
milijuna kuna odvojeno je kako bi 
pristup pravosuđu imali oni kojima 
nedostaje novaca da bi ostvarili 
svoja prava.

Bivši ministar gospodarstva, Branko 
Vukelić – sada ministar obrane – vrlo 
će vjerojatno imati čast zaprimiti 
poziv NATO-a upućen Hrvatskoj do 
kojeg bi trebalo doći u travnju u 
Bukureštu. Novi ministar vanjskih 
poslova i europskih integracija je 
Gordan Jandroković, dok je Bianca 
Matković, bivša voditeljica Kabineta 
predsjednika Vlade, imenovana 
novom državnom tajnicom u 
Ministarstvu vanjskih poslova. 
Jandrokovićeva prethodnica, 
Kolinda Grabar-Kitarović, postala 
je hrvatska veleposlanica u SAD-u. 

Državni tajnik za upravu, Antun 
Palarić, najavio je kako će novi 
Zakon o državnim službenicima 
očistiti državnu upravu od ljudi 
koji nemaju besprijekorni osobni 
i radni profil. Novi zakon predviđa 
mogućnost suspendiranja svakoga 
tko je osumnjičen za korupciju. 
Prema novom Zakonu, „zviždači“, 
oni koji prijave korupciju, bit će 
zaštićeni od negativnih posljedica 
svog čina na svojim radnim 
mjestima. 

U svojim prvim obraćanjima 
medijima, predsjednik Vlade 
Sanader naglasio je najvažnija 
pitanja kojima će se baviti 
njegov Kabinet: razgovori u 
Bruxellessu, reforma pravosuđa, 
stanje gospodarstva i borba protiv 
korupcije. Najavljujući dodatne 
napore Vlade u cilju zaključenja 
pregovora s EU do 2009. godine, 
predsjednik Vlade također je 
rekao kako je uvjeren da je to 
moguće postići. U tu svrhu, Vlada 
je najavila Nacionalni program za 
pristupanje EU, koji sadrži 119 
zakona te izmjena i dopuna koje 
Sabor treba usvojiti do kraja ove 
godine. Politički se analitičari 
slažu kako će Sanaderu uz stabilnu 
i kompetentnu Vladu trebati i 
stabilna politička situacija kako 
bi uspješno uveo Hrvatsku u EU i 
NATO.

Ljerka Draženović
glasnogovornica

Novi ministar regionalnog razvoja, 
šumarstva i vodnog gospodarstva 
je Petar Čobanković, bivši ministar 
poljoprivrede.

Slobodan Uzelac iz SDSS-a imenovan je 
potpredsjednikom Vlade za regionalni 
razvoj, obnovu i povratak.

Novi ministar vanjskih poslova i europskih 
integracija je Gordan Jandroković, kojega 
vidimo na slici tijekom njegova posjeta 
Glavnom uredu OESS-a u Zagrebu u 2007.



Tijekom gotovo tri godine 
otkako sam došao na čelo 
Misije OESS-a u RH – koja je 
od 1. siječnja 2008. godine 

postala Uredom – imao sam čast 
sastati se premijerom Sanaderom 
u brojnim prigodama. Ovdje neću 
uključiti neformalne ručkove, 
službene večere, kontakte na 
marginama sastanaka na vrhu 
ili premijerovo sudjelovanje 
na konferencijama ili okruglim 
stolovima organiziranima od strane 
Misije ili posjet mojoj izložbi slika 
„Čovjek i grad“.

Govorit ću o nekim sastancima koji 
su se održali u njegovom uredu, 
a koji su bili odlučujući u odabiru 
smjera kojim treba krenuti u svrhu 
postizanja napretka ka ispunjenju 
mandata, razvoju državnih 
institucija, uspostavi potrebnih 
mehanizama za takav napredak te 
zatvaranju Misije kao posljedičnom 
ishodu. 

Prvi sastanci održani su u svibnju 
2005. godine, ubrzo nakon mog 
dolaska u Hrvatsku, a u svrhu 
uspostave kontakta, zajedničkog 
jezika razumijevanja, te 
transparentne i kontinuirane 
komunikacije, za čime je nakon 
nekoliko tjedana uslijedio posjet 
premijera glavnom uredu Misije. 

Drugi sastanak, održan na jesen 
2005. pojačao je spremnost Vlade 
za održavanje redovitih sastanaka 
na visokoj razini s ministrima 
nadležnim za ključna područja 
obuhvaćena našim mandatom. 
Tako su nastali plenarni sastanci, 
glavni mehanizam pregovaračke 
Platforme.

Nakon određenog vremena i brojnih 
plenarnih sastanaka na ministarskoj 
razini, na sastanku s Ivom Sanaderom 
u rujnu 2006. godine odlučeno je 
kako je došao trenutak za posjet 
Premijera Stalnom vijeću u Beču, 
kako bi izaslanicima predstavio 
situaciju u Hrvatskoj, napredak 
koji je postignut, spremnost za 
nastavak demokratskog razvoja 
te izrazio nadu kako će Misija 
uspješno zaključiti svoje zadaće u 
Hrvatskoj.

Posjet Beču održan je u srpnju 
2007. godine. Stalno vijeće donijelo 
je odluku o zatvaranju Misije 31. 
prosinca iste godine.

Moj najnoviji susret s premijerom 
održan je u siječnju 2008. Tijekom 
sastanka, Ivo Sanader je izrazio 
zadovoljstvo dobro obavljenim 
radom i ponudio podršku vezano 
uz još neriješena pitanja u okviru 
zadaća koje Ured u Zagrebu još 
treba ostvariti. 

Ovih pet ili šest sastanaka tijekom 
trogodišnjeg razdoblja označilo 
je početak novog dijaloga  koji je 
na neki način ponovno pokrenuo 
kurs postavljen od strane mojih 
prethodnika, odlučivanje o 
strategiji koju valja slijediti, 
zacrtavanje ciljeva i njihovo 
postizanje. Ti su se sastanci odvijali 
u znaku razumijevanja, dobre 
vjere, fleksibilnosti, raspoloživosti 
i transparentnosti. Lijep primjer 
kako se posljednje faze u životu 
Misije OESS-a mogu privesti kraju.

 

veleposlanik
Jorge Fuentes,
voditelj Ureda

Priča s naslovne strane
Susreti s premijerom Sanaderom
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Voditelj Misije prvi put se susreo s 
premijerom Ivom Sanaderom u svibnju 
2005. godine, a premijer je uzvratio 
posjet nekoliko tjedana kasnije, 
posjetivši glavni ured Misije. 

U siječnju 2008. godine, veleposlanik Fuentes, voditelj novoosnovanog ureda OESS-a u Zagrebu, 
sastao se s premijerom u njegovom drugom mandatu, te ministrom vanjskih poslova Gordanom 
Jandrokovićem, novim glasnogovornikom Vlade, Zlatkom Mehunom, i novom državnom tajnicom za 
politička pitanja u Ministarstvu vanjskih poslova, Biancom Matković.

U rujnu 2006. godine, voditelj Misije susreo se 
s premijerom Sanaderom, ministrima Grabar 
Kitarović i Kalmetom, državnim tajnikom 
Bišćevićem i predstojnicom Ureda premijera, 
Biancom Matković, prije premijerovog posjeta 
Stalnom vijeću OESS-a u Beču.



Desetljeće s Odjelom za povratak i integraciju
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U procesu smanjivanja Misije 
OESS-a, za što je prije 
svega zaslužan napredak na 
području povratka izbjeglica, 

Odjel za povratak i integraciju (R&I) 
pretvoren je u Odjel za stambeno 
zbrinjavanje, dok smo kolegice Vera 
Milovanović – Gedošević, Ivana Horvat 
i ja napustile Misiju. Sigurna sam kako 
ćemo svi imati koristi od iskustva, 
znanja i vještina koje smo stekli u 
ovom uredu, ali ono najvrjednije 
što smo stekli ljudi su s kojima smo 
radili u ozračju prave kolegijalnosti 
i iskrenog prijateljstva. Najvažnije, 
iskreno vjerujem kako je naš rad 
pridonio boljem i dostojnijem životu 
ljudi kojima smo pomagali proteklih 
10 godina. U konačnici, i uspješno 
zatvaranje R&I Odjela to dokazuje.

Od 1999. godine, kada je Misija 
zapošljavala približno 800 
djelatnika, započeto je s postupnim 
smanjivanjem, a proces je nedavno 
i intenziviran. Više kolega iz drugih 
ureda napustilo nas je u siječnju, 
opet u sklopu procesa smanjivanja 
pretvaranjem Misije u Ured: Nikolina 
Balija, asistentica za medije i 
urednica web portala, Mirsad 
Mujkanović, prevoditelj, Dubravka 
Gec-Alapić, tajnica zamjenika 
voditelja Misije, Suzana Maltar, 
recepcionistkinja, Marija Đerfi, 
asistentica za demokratizaciju i 
Nataša Roksandić, savjetnica za 
pitanja policije.

Sada, nakon odlaska, osjećam se 
povlaštenom što sam sudjelovala u 
desetogodišnjem radu R&I Odjela 
od njegova prvog koordinacijskog 
sastanka u 1998. godini. Odjel je 
tada vodio Trügve Nordby, kojemu 
su asistirali Branimir Radev, Oliver 
Lacey Hall, koji je vodio Odjel do 
2002. godine, Henri Marinx,  te naša 
draga Andrea Crnković koja na žalost 
više nije među nama ali će uvijek 

zauzimati posebno mjesto u našim 
srcima. 

Od samih početaka, ozračje unutar 
Odjela moglo se opisati kao poticajno 
i pozitivno. Bili smo izvrstan tim u 
svakom pogledu. Kolegijalnost se 
često pretvarala u čvrsto i trajno 
prijateljstvo koje je ostalo snažno 
čak i nakon što su neki ljudi napustili 
Misiju. 

Jedna osoba koja je ostavila poseban 
trag u Odjelu svakako je Axel 
Jaenicke, koji je vodio R&I Odjel 
pet godina. Tim mu duguje puno, 
i profesionalno i osobno. Njegov 
osjećaj odgovornosti i predanosti 
poslu nije bio cijenjen samo među 
njegovim kolegama u Misiji već i među 
njegovim suradnicima u državnim 
vlastima i međunarodnoj zajednici. 
a najviše među povratnicima, jer 
su njihovi osjetljivi problemi za 
njega uvijek predstavljali prioritet.  
Axel sada radi kao viši savjetnik za 
parlamentarna pitanja u Misiji OESS-
a u Crnoj Gori. 

Naslijedio ga je Christian Loda, koji 
je pridonio vrijednosti timskog rada 
svojim dugogodišnjim prijašnjim 
iskustvom iz Područnog ureda Misije 
u Karlovcu. Christianove izvrsne 
komunikacijske sposobnosti, njegov 
entuzijazam te poznavanje hrvatskog 
jezika pomogli su u podizanju 
odnosa sa sugovornicima u hrvatskim 
vlastima na novu razinu. 

Nakon što je vodio Odjel godinu i pol, 
Christian Loda odabran je od strane 
Tajništva OESS-a za osobu koja će 
pratiti pitanje povratka, kao i druga 
pitanja koja se odnose na mandat 
OESS-a u svim državama zapadnog 
Balkana. Od ljeta 2007., obavlja 
važan posao dužnosnika za pružanje 
potpore politici postupanja u Centru 
za sprečavanje sukoba u Beču. 

Zid u mom uredu prekriven je slikama 
mnogih sadašnjih i bivših kolega iz 
R&I Odjela, koje su podsjetnik na 
posebne trenutke koje smo proveli 
zajedno. Prisjećam se mnogih dragih 
i izvanrednih kolega koji su bili dio 
R&I Odjela i otišli iz Misije odavno: 
među prvima – Simone Joseph, Anne 
Davis, Mirjana Pašić, Eve Weisberg i 
Tea Pećarina. Snežana Đokić sada radi 
kao pravna savjetnica u Izaslanstvu 
EK u Zagrebu; Takashi Koizumi radi 
kao viši dužnosnik za izgradnju 
povjerenja u OESS-u u Makedoniji; 
Miriam Anderson dovršava svoje 
doktorske studije na Cambridgu; 
Romana Maćešić pridružila se timu za 
praćenje suđenja za ratne zločine; 
Giuli Kakhniashvili preuzela je drugu 
dužnost u Beču.

Eva Zieschank dovršila je svoj 
magisterij u Engleskoj i sada radi 
za jednu konzultantsku agenciju 
u Münchenu. Berengere Neyroud, 
nakon što je radila za francusko 
Ministarstvo vanjskih poslova, 
nedavno je počela raditi u uredu UN-
a u New Yorku. Magdalenu Spalinsku 
često možemo vidjeti u medijima 
u ulozi dužnosnice za odnose s 
javnošću na Haškom sudu dok Rita 
Marascalchi radi kao dužnosnica za 
vanjsku suradnju u Beču.

Kada spominjemo R&I Odjel, ne 
smijemo zaboraviti naše proaktivne 
i radišne vježbenike, Aleksandru 
Hardinu, Friedericke Foltz, Jasnu 
Jurišić, Solveig Richter, Maria 
Breitfussa, Claudiu Nohren i Gulnoz 
Saydaminovu koji su se svojevremeno 
brzo uklopili u naš harmonični tim.

Maja Andrić Lužaić

Gdje su sada

I z m e đ u 
ostalih, Odjel 
za povratak 
i integraciju 
uspješno su 
vodili Axel 
Jaenicke od 
2000. do 2005. 
(LIJEVO) i 
Christian Loda 
od 2005 do 2007 
(DESNO).  
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Aktivnosti

Oproštaj od naših dragih kolega

Misija OESS-a u Republici 
Hrvatskoj prvobitno je 
sponzorirala projekte 
putem Programa za 

demokratizaciju 1999. godine 
kako bi pružila   potporu lokalnim  
inicijativama za predstojeće 
parlamentarne izbore i podizanje 
javne svijesti o pravima birača. 
Također je pomogla osmisliti i 
razviti osjećaj za aktivizam unutar 
zajednice, posebice na područjima 
Hrvatske pogođenima ratom u 
kojima nevladine organizacije ili 
nisu postojale ili su bile jako slabo 
razvijene.

Misija je preuzela proaktivniju 
ulogu u prikupljanju sredstava za 
sponzoriranje primarnih aktivnosti 
manjeg opsega kao što su multietničke 
kreativne radionice za promicanje 
tolerancije i izgradnje povjerenja 
na područjima na kojima se odvija 
povratak te radionice za mlade, 
žene i manjinske skupine, kako bi 
potakla demokratske i građanske 
inicijative na lokalnoj razini. U 2003. 
godini, Odjel za demokratizaciju je 
pretvoren u Odjel za civilno društvo 
i upravljanje projektima kako bi 
se naglasila važnost projektnog 
menadžmenta i prešlo na pristup koji 
je više vezan uz rješavanje pitanja 
sadržanih u mandatu Misije putem 
projekata, npr. povratak i integracija, 
pravna pomoć, Romi i prava manjina; 
kao i pružanje tehničke potpore za 
šest najznačajnijih odjela Misije.

U 2004. godini, pozornost Misije 
preusmjerena je na projekte većeg 
opsega poput izgradnje kapaciteta i 
stručnog usavršavanja sudaca,

novinara, NVO-a, manjinskih skupina 
te institucionalne potpore Uredu 
pučkog pravobranitelja i Ustavnom 
sudu; međutim, određena ograničena 
sredstva bila su na raspolaganju za 
lokalne inicijative poput projekta 
„Djeca zajedno“ u istočnoj Slavoniji. 
Prioritet je dan projektima koji 
su obećavali učinak umnožavanja 
kojima se vještine i znanje prenose s 
osobe na osobu ili s viših razina vlasti 
na one niže. Projekti su se temeljili 
na temama od značaja za cijelu 
zemlju iako se u provođenju projekta 
naglašavala važnost lokalnosti i 
međuregionalnih razlika.

Od 1999. do 2007. Misija je pružila 
potporu u 435 projekata s ukupno 
više od 5 milijuna eura kroz programe 
Misije iz udruženog proračuna od 3,86 
milijuna eura i preko 1,2 milijuna 
eura kroz izvanproračunske priloge 
od strane zemalja članica OESS-a.

Suzanne Salopek
nacionalna dužnosnica za 

demokratizaciju
Upravljanje projektima

Misija je utrošila više od 5 milijuna eura na projekte

Nedavno je Misija obilježila 
odlazak trojice uvaženih članova. 
U prosincu smo se službeno 
oprostili od zamjenika voditelja 
Misije, veleposlanika Roberta 
W. Beckera i dugogodišnjeg 
voditelja Odjela općih poslova, 
Ari-Pekke Hirvieniemija 
(Lijevo). Dok je u siječnju 
novoosnovani Ured OESS-a u 
Zagrebu poželio sve najbolje 
u budućnosti prevoditelju 
Mirsadu Mujkanoviću čiji će 
nam dojmljiv smisao za humor 
uvelike nedostajati.
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Foto galerija

Veleposlanik Fuentes čestita premijeru Ivi 
Sanaderu na njegovom drugom mandatu i 
ministru Gordanu Jandrokoviću na imenovanju 
za ministra vanjskih poslova, 25. siječnja 2008.

U prosincu 2007., Misija OESS-a u Republici Hrvatskoj svečano 
se oprostila od osam članica koje su napustile Misiju: Ivane 
Horvat, Vere Milovanović Gedošević, Maje Andrić Lužaić, 
Nikoline Balije, Suzane Maltar, Marije Đerfi, Dubravke Gec 
Alapić i Nataše Roksandić. 

Savjet za nacionalne manjine Republike Hrvatske dodijelio 
je veleposlanicima Fuentesu i Beckeru te voditeljici 
Odjela za vladavinu prava, Mary Wyckoff, nagradu koja 
se po prvi put dodjeljuje stranim državljanima. Kako je 
veleposlanik Fuentes bio odsutan, nagradu je zaprimio 
voditelj Izvršnog ureda, Enrique Horcajada, 14. siječnja 
2008. u Zagrebu.

Veleposlanik Fuentes i veleposlanica Finske u RH te 
predstavnica zemlje predsjedateljice OESS-a, Ann-Marie 
Nyroos, sa skupinom djelatnika novoosnovanog Ureda 
OESS-a u Zagrebu koji su ostali nakon smanjenja Glavnog 
ureda bivše Misije, 6. veljače 2008.

Ankica Kuna, asistentica za politička pitanja , eleposlanik Jorge Fuentes, Branko Hrvatin, predsjednik 
Vrhovnog suda i  Yuri Afanasiev, predstavnik UNDP-a u Hrvatskoj ,na seminaru: Ocjena parlamentarnih izbora 
2007. i preporuke za jačanje izbornog procesa u organizaciji Državnog izbornog povjerenstva i UNDP-a, od 
31. siječnja do 2. veljače 2008. u Opatiji.      


