Проект «Національний діалог» в Україні: основні факти
20 березня 2014 року Організація з безпеки та співробітництва в Європі розпочала
відправку до України команди з 15-ти міжнародних експертів в рамках проекту
«Національний діалог».
Чому ОБСЄ направляє до України групу в рамках проекту «Національний
Діалог»?
Нещодавні події в Україні посилили тиск на соціальну та політичну цілісність
українського суспільства. Держави-учасниці ОБСЄ, найбільшого регіонального
об’єднання з питань безпеки, закликали Організацію надати Україні допомогу та
підтримку.
Хто вирішив направити групу в рамках проекту «Національний Діалог»?
Групу направлено у відповідь на запит, що надійшов до ОБСЄ від України. Проект
виконуватиметься Координатором проектів ОБСЄ в Україні, який вже кілька років
займається проектною діяльністю в різних сферах на запит від українських органів
влади.
Що є метою проекту «Національний Діалог»?
Проект має допомогти зменшенню напруги шляхом визначення сфер подальшої
цілеспрямованої діяльності ОБСЄ щодо підтримки діалогу між різними частинами
українського суспільства. Метою проекту є посприяти розв’язанню проблемних питань,
що турбують громадян та громад в різних регіонах країни.
Чим займатиметься Група?
Група збиратиме інформацію про проблемні питання, вирішенню яких слід сприяти
шляхом підтримки діалогу, особливо таких сферах, як соціальна, гуманітарна та
питання, пов’язані з національними меншинами.
Група складається з неозброєних цивільних експертів.
Хто входить до складу Групи?
Група складається з 15 міжнародних експертів на чолі з Керівником групи, Послом Хідо
Бішчевичем з Хорватії. Підтримку групі надаватиме команда з десяти працівників
адміністративного персоналу, перекладачів та водіїв. Експертів Групи розділять на
п’ять команд. Починаючи з 27 березня і на наступні три тижні вони вирушать до різних
регіонів, визначених Керівником групи за погодженням з урядом України.
Група також співпрацюватиме з інституціями ОБСЄ та іншими міжнародними
організаціями, такими як ООН та Рада Європи.
Як довго триватиме проект?
Проект, як очікується, триватиме чотири тижні.
Кому звітуватиме Група?
Група надасть фінальний звіт з конкретними рекомендаціями зодо того, яким чином
ОБСЄ може підтримати діалог та посприяти відновленню довіри в Україні на
місцевому, регіональному та загальнонаціональному рівнях.
Група звітуватиме Керівнику групи щодо будь-яких обмежень відносно свободи свого
пересування чи інших перешкод виконанню її завдань.
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Яка різниця між Національним Діалогом та Спеціальною Моніторинговою Місією
ОБСЄ?
Цілі: Спеціальна Моніторингова Місія виконуватиме всебічне спостереження за
ситуацією на місцях, тоді як «Національний діалог» є проектом оцінки потреб який має
підтримати діалог в суспільстві та створити умови для подальшої роботи ОБСЄ в
Україні.
Розмір та обсяги: Спеціальна Моніторингова Місія є набагато масштабнішою
ініціативою (передбачається робота до 500 спостерігачів в десяти місцях протягом
шести місяців), ніж «Національний діалог» (15 експеертів у п’яти місцях протягом
чотирьох тижнів)
Виконання завдань: Спеціальна Моніторингова Місія є результатом консенсусного
рішення, ухваленого всіма державами – учасницями ОБСЄ. Започаткування проекту
«Національний діалог» не потребувало консенсусного рішення – його виконуватиме
Координатор проектів ОБСЄ в Україні, мандат Координатора передбачає планування,
виконання та моніторинг проектів між органами влади України та ОБСЄ.
Чи відрізняється «Національний діалог» від візиту військового персоналу з
метою перевірки, який відбувався в рамках ОБСЄ?
Так, група військових та цивільних експертів з держав-учасниць ОБСЄ, яка відвідала
південь та схід країни в період з 5 по 20 березня, була відправлена з метою перевірки
на запит органів влади України. Цей візит відбувався згідно Глави ІІІ Віденського
Документу ОБСЄ 2011 року, який передбачає добровільне прийняття візитів
державами – учасницями ОБСЄ для розвіювання підозр про незвичну військову
діяльність.
Склад учасників візиту з метою військової перевірки та проекту «Національний діалог»
буде різним.
Чи буде Група здійснювати спостереження за достроковими виборами
президента у травні?
Ні. Місія зі спостереження за виборами від Бюро з демократичних інститутів та прав
людини (БДІПЛ ОБСЄ) вже в Україні для спостереження за підготовкою та
передвиборчою кампанією напередодні дострокових виборів президента, що
відбудуться 25 травня 2014 року. Місія зі спостереження за виборами була
відправлена в країну у відповідь на запит від органів влади України.
БДІПЛ ОБСЄ – спеціалізована інституція, яка має справу з питаннями виборів, прав
людини та демократизації, Бюро слідкує за проведенням виборів у всіх країнах-членах
ОБСЄ на предмет їх відповідності зобов’язанням в рамках Організації та іншим
міжнародним стандартам у сфері демократичних виборів, а також відповідності
національному законодавству.
Група проекту «Національний діалог» не спостерігатиме за проведенням виборів.
Ані ця Група, ані жодна інша місія чи ініціатива ОБСЄ не здійснювала спостереження
за так званим референдумом в Криму 16 березня 2014 року.
Для ЗМІ
Регіональний Радник Конста Акселі Хейккіла (Konsta.Heikkila@osce.org) координує
роботу щодо запитів від журналістів. Група зможе надавати коментарі щодо цілей та
перебігу роботи в рамках проекту. Проте, члени групи в своїх коментарях не
даватимуть оцінок політичної, соціальної чи безпекової ситуації в країні.
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