INTERVJU Jorge Fuentes, voditelj Misije OESS-a, očekuje brzo dovršenje procesa
koji je Haag prepustio Hrvatskoj

OESS TRAŽI
da se poveća razina zaštite svjedoka u slučaju Glavaš koja sada nije
'na potrebnoj razini'
da hrvatska Vlada uloži sve napore kako bi provela reformu
pravosuđa
da Vlada omogući povratnicima posao, mirovine i pozitivno
socijalno okružje
Presuda u slučaju Ademi-Norac do kraja godine
Sigurnosna provjera aktivista pokazuje da Vlada još mora puno napraviti
na kontroli tajnih službi
Razgovarala: Veronika Rešković
Nakon 10 godina, mandat Misije OESS-a u Hrvatskoj bliži se kraju. Većina aktivnosti
na pomoći u demokratizaciji Hrvatske je dovršena. Sada je težište na povratku i
integraciji izbjeglica te vladavini prava, uključujući praćenja suđenja za ratne zločine.
O tome smo razgovarali s veleposlanikom Jorge Funetesom, šefom Misije OESS-a u
Hrvatskoj.
-Učinit ćemo sve kako bismo naše zadaće završili tijekom 2007., ali to znači i da Hrvatska
mora uložiti još puno napora kako bi riješila preostala pitanja povratka, obnove, stambenog
zbrinjavanja i, naravno, reforme pravosuđa.
Imate obvezu i prema Haaškom sudu. Pratite suđenja koje Haag prepušta domaćem
pravosuđu.
-Točno. Do sada je samo predmet Ademi-Norac ustupljen Hrvatskoj. Očekujemo da on ove
godine bude i dovršen, da budu i glavna rasprava i presude. Pratimo i slučaj Glavaš, koji
otvara vrlo značajno pitanje zaštite svjedoka. Primijetili smo da u nekim predmetima zaštita
svjedoka nije bila na potrebnoj razini, iako je zakonski temelj dobar.
Predstavnici izbjeglih Srba aktualizirali su zahtjeve bivših nositelja stanarskih prava.
Za Vladu je stvar završena kroz model stambenog zbrinjavanja. Je li to za OESS
završena priča?
-Čini mi se da je načelo stambenog zbrinjavanja ipak prihvaćeno. No, još nije riješeno što
učiniti s onim bivšim nositeljima stanarskog prava koji se neće vratiti, hoće li i na koji način i
njima biti omogućeno uživanje nekog oblika prava. O tome još uvijek raspravljamo s

ministrom Božidarom Kalmetom. No, bitno je informiranje izbjeglica, omogućiti im
dokumente, posla, mirovine, te pozitivno gospodarsko i socijalno okružje.
Vlada najavljuje izmjene izbornog zakonodavstva, ali minimalne
-Dobili smo uvjeravanja premijera Ive Sanadera da će do kraja siječnja biti riješeno pitanje
administrativnog strukturiranja Državnog izbornog povjerenstva. Potrebno je uspostaviti i
limite u financiranju izbornih kampanja, te jasno odrediti tko i gdje može glasati, kako se ne
bi ponovile situacije s prošlih izbora da ljudi mogu glasati više puta.
U medijima se pripremaju velike promjene
-S punom pažnjom pratimo situaciju oko ponovnog izbora Upravnog vijeća Hine i novog
ravnatelja HRT-a te dugo očekivano rješenje problema Vjesnika. Bitno je da se ti procesi
odvijaju po demokratskim načelima, da na čelu Hine i HRT-a budu izabrane iskusne i
politički neovisne osobe te da pri izboru ne bude političkih utjecaja.
Vladu potresa skandal oko sigurnosne provjere aktivista nevladinih organizacija
-Neprihvatljivo je da se to događa. Nisam sretan zbog toga. Očito je da se mora još puno
napraviti na kontroli sigurnosno-obavještajnih službi. Udruge su vrlo respektabilni dio
hrvatskog društva, i mi s njima uspješno surađujemo.

