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Regionalna współpraca Ukrainy w ramach
Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie
w warunkach przemiany środowiska bezpieczeństwa
w regionie Europy Środkowo-Wschodniej
Przed państwami Środkowej i Wschodniej Europy powstały dziś nowe wyzwania
i zagrożenia spowodowane rozwiązaniem przez Rosję agresywnych działań, skierowanych na ponowny podział stref wpływu w regionie. „Wznowienie” rosyjskiej
obecności i pragnienie realizacji geopolitycznej dominacji w regionie spowodowały konieczność przemyślenia klimatu bezpieczeństwa i wypracowania prewencyjnych mechanizmów dla powstrzymania rozwoju konfliktu. Szczególną aktualność
sytuacja zyskała w ciągu 2016 r. i przyciągnęła uwagę analityków i środowiska ekspertów do dyskusji kwestia efektywności działalności struktur bezpieczeństwa.
Wśród nich szczególne miejsce posiadają NATO i Organizacja Bezpieczeństwa
i Współpracy w Europie. Jeżeli Sojusz Północnoatlantycki w poszukiwaniu formuły bezpieczeństwa potrafił uchwalić decyzję o umocnieniu obecności w regionie
Europy Środkowej i Wschodniej, to OBWE przekształciła się w nim w prawdziwą
arenę międzynarodowej walki o pokój. Dlatego kwestia współpracy Ukrainy z tą
strukturą bezpieczeństwa nie traci swojej aktualności i dziś.
Działalność Ukrainy w OBWE zabezpiecza równoprawne uczestnictwo państwa w omawianiu i rozwiązywaniu aktualnych problemów regionalnego i międzynarodowego bezpieczeństwa. Działalność Ukrainy w ramach OBWE jest
ważnym czynnikiem stabilności i bezpieczeństwa w regionie jej oddziaływania.
Szczególnego znaczenia nabywa OBWE w kontekście agresji wojskowej Rosji na
wschodzie Ukrainy i poprzedniej aneksji Krymu, co zakwestionowało istnienie
zasad prawa międzynarodowego oraz zasad funkcjonowania systemu stosunków
międzynarodowych w ogóle.
Celem niniejszego artykułu jest zbadanie i analiza efektywności współdziałania między Ukrainą i Organizacją Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie w ciągu 2015 i pierwszej połowy 2016 r.
Problematyka działalności instytutów bezpieczeństwa o zakresie regionalnym jest szeroko prezentowana w środkach masowego przekazu oraz w opiniach
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eksperckich centrów analitycznych, spośród których warto wyróżnić stały monitoring współpracowników Centrum Konwersji, Pokoju i Rozbrojenia (Kijów),
Centrum Geopolitycznych Badań Borysfen-Intel (Kijów), Centrum Bezpieczeństwa Międzynarodowego i Partnerstwa (Lwów) i innych. Wyróżnić należy także
prace Instytutu Polityki Zagranicznej Akademii Dyplomatycznej Ukrainy, Narodowego Instytutu Badań Strategicznych. Jednocześnie, pomimo takiego szerokiego zakresu publikacji, działalność Ukrainy rozpatrzono i przeanalizowano dosyć
fragmentarycznie. Warto podkreślić, że w 2015 r. Ukraina zacieśniła współpracę
z Biurem Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka, a także Biurem Koordynatora projektów OBWE na Ukrainie, Biurem Pełnomocnika Rady Najwyższej
Ukrainy ds. Praw Człowieka, a przede wszystkim ze Specjalną Misją Monitoringową i Trójstronną Grupą Kontaktową w Mińsku w zakresie uregulowania konfliktu na Donbasie.
Ze względu na to, że 2015 r. stał się okresem sprawdzenia na wytrwałość nie
tylko poziomu współpracy Ukrainy z OBWE, ale i możliwości Organizacji do
pełnowartościowego wykonywania funkcji gwaranta europejskiego systemu bezpieczeństwa i przestrzegania podstawowych zasad stosunków międzynarodowych, takich jak: zasada nienaruszalności granic i terytorialnej całości państwa
w warunkach trwającego konfliktu zbrojnego na wschodzie Ukrainy oraz braku
jego definitywnego zakończenia.
Przewodnictwo w OBWE w 2015 r. pełniała Serbia (w 2014 r. przewodniczyła
Szwajcaria). Podejmując próbę zaprezentowania głównych kierunków aktywności
Serbii jako państwa przewodniczącego, minister spraw zagranicznych Iwica Daczycz podczas obrad ministerialnych w Bazylei (Szwajcaria) 5 XII 2014 r. zaznaczył, że „sytuacja na Ukrainie zostaje priorytetem w działalności OBWE w ciągu
2015 r.”1. Kierownictwo resortu polityki zagranicznej Serbii wyraźnie oświadczyło
o zagrożeniach dla regionalnego systemu bezpieczeństwa rosyjsko-ukraińskiego
konfliktu zbrojnego, akcentując: „Ukraiński kryzys negatywnie wpływa na bezpieczeństwo i stabilność w regionie. Różne podejścia do możliwości jego uregulowania determinują utratę wiary i zaufania, i prowadzą do eskalacji konfliktu.
Ten problem potrzebuje bezzwłocznego rozwiązania”2. Dlatego uznano, iż rozwiązanie tego konfliktu powinno nastąpić wyłącznie na drodze dyplomatycznej.
Głównym priorytetem współpracy Ukrainy w ciągu 2015 r. z OBWE było
uregulowanie rosyjsko-ukraińskiego konfliktu zbrojnego. Przedłużenie pracy
Specjalnej Misji Monitoringowej OBWE na wschodzie Ukrainy, rozszerzenie jej
mandatu i zwiększenie ilości jednostek nie przyczyniło się znacząco do polepsze1

2

Ситуация в Украине останется приоритетом для ОБСЕ в 2015 году, http://korrespondent.net/ukraine/3452424-sytuatsyia-v-ukrayne-ostanetsia-pryorytetom-dlia-obse-v-2015
‑hodu (20 V 2017).
Ibidem.
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nia sytuacji w Donbasie. Mandat misji, co wyznacza jej uprawnienia, był ograniczony tylko do monitoringu sytuacji.
Podpisanie przez Ukrainę w lutym 2015 r. Porozumień Mińskich, dotyczących
uregulowania konfliktu na wschodzie Ukrainy, zapoczątkowało działalność Trójstronnej Grupy Kontaktowej (Ukraina, Rosja, OBWE). Uznać można za precedensową próbę koordynacji współpracy w zakresie uregulowania rosyjsko-ukraińskiego konfliktu w ramach ONZ i OBWE, o czym oświadczono podczas spotkania
zwierzchników tych organizacji – sekretarza generalnego ONZ Ban Ki-moona
i sekretarza generalnego OBWE Lamberto Zanniera 24 II 2015 r. Strony oświadczyły o wsparciu Porozumień Mińskich i zaakcentowały niezbędność osiągnięcia
stałego wstrzymania ognia i wycofania broni ciężkiej od linii rozgraniczenia.
Głównym zadaniem Trójstronnej Grupy Kontaktowej było przeprowadzenie
pod przewodnictwem OBWE konsultacji stron konfliktu w sprawie poszukiwania dróg jego uregulowania. Ukrainę reprezentuje w grupie kontaktowej drugi
eks-prezydent Leonid Kuczma, Rosję – ambasador Federacji Rosyjskiej na Ukrainie Michaił Zurabow, a od kwietnia 2015 r. – eks-ambasador w Syrii Azamat
Kulmuchametow. Podczas kolejnych obrad Trójstronnej Grupy Kontaktowej 6 V
2015 r. w Mińsku ogłoszono o osiągnięciu porozumień dotyczących utworzenia
czterech tematycznych roboczych podgrup z implementacji Porozumień Mińskich: do spraw bezpieczeństwa, do spraw politycznych, społeczno-ekonomicznych oraz zadań humanitarnych. Jednocześnie zaznaczono, że do kompetencji
żadnej z grup nie należy podpisywanie dowolnych dokumentów zobowiązującego charakteru, na nich pokłada się wyłącznie funkcje techniczną i doradczą3.
W skład podgrup z ukraińskiej strony delegowani zostali: eks-premier i były szef
Służby Bezpieczeństwa Ukrainy Eugeniusz Marczuk, dyrektor Instytutu Badań
Strategicznych i doradca prezydenta Ukrainy Wołodymyr Gorbulin, przedstawicielka ds. uregulowania konfliktu na wschodzie Ukrainy Irena Geraszczenko oraz
kierownik jednego z pododdziałów Administracji Prezydenta Igor Weremij.
Do kompetencji podgrupy ds. bezpieczeństwa należało szereg pytań w zakresie osiągnięcia reżimu wstrzymania ognia w strefie konfliktu wojennego, a także
kwestia rozmieszczenia misji pokojowej pod przewodnictwem ONZ i Unii Europejskiej z uwzględnieniem komponentu cywilnego i wojskowego.
Polityczna podgrupa jest zorientowana na przygotowanie i przeprowadzenie,
zgodnie z zasadami ukraińskiego ustawodawstwa, wyborów samorządowych na
tymczasowo okupowanych terytoriach wschodu Ukrainy, które mogą odbyć się
pod kontrolą OBWE. Główna dyskusja w działalności tej podgrupy rozwija się
wokół kwestii o charakterze technicznym i prawnym. To oznacza, że wybory
3

Состоялась видеоконференция контактной группы по Донбассу, http://korrespondent.
net/ukraine/3509746-sostoialas-vydeokonferentsyia-kontaktnoi-hruppy-po-donbassu (23 VI
2016).
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mogą odbyć się na zasadach otwartej konkurencyjności pod warunkiem wolnego
dostępu do kampanii wyborczej, tak wszystkich ukraińskich partii politycznych,
jak i środków masowego przekazu oraz obserwatorów z różnych organizacji międzynarodowych.
Działalność podgrupy humanitarnej przewiduje pomoc poszkodowanym
wskutek konfliktu zbrojnego, przy czym za jedno z głównych zadań uznano pełną kontrolę nad tzw. „konwojem humanitarnym” z Rosji, który wykorzystywano
dla wywożenia z terenów okupowanych zdemontowanych urządzeń i maszyn
z przedsiębiorstw należących do sektora wojskowego.
Podgrupa ds. socjalno-ekonomicznych odpowiada za przygotowanie decyzji
w sprawie odbudowy zrujnowanego Donbasu.
W dniu 6 V 2015 r. w wyniku obrad podgrupy ds. bezpieczeństwa powstał
przygotowany dokument dotyczący wstrzymania ognia i wyprowadzenia od linii
rozgraniczenia broni ciężkiej (kaliber ponad 100 mm). Ukraińska strona oświadczyła o konieczności przedłużenia negocjacji w kwestii obniżenia kalibru broni
ciężkiej oraz aktywne zaprowadzenie reżimu wstrzymania ognia, a także likwidacji nielegalnych ugrupowań zbrojnych na tymczasowo okupowanych terytoriach4.
Podpisanie Porozumień Mińskich w lutym 2015 r. spowodowało zauważalne
dyskusje w środowisku eksperckim. Aktywność dyskusji wywołana została przez
treść i algorytm wykonania Porozumień, ponieważ przedstawiono je w taki sposób, że w pewnych warunkach dawało to podstawy do możliwości manipulowania sytuacją przez Federację Rosyjską. W ciągu 2016 r. Rosja oświadczyła, że nie
jest ona stroną Porozumień, a tylko pełni funkcje obserwacyjne. Dlatego przed
władzami Ukrainy powstało pytanie zagwarantowania efektywnej działalności
Specjalnej Misji Monitoringowej OBWE na Ukrainie oraz doniesienia wszechstronnej informacji odnośnie sytuacji na wschodzie kraju do wspólnoty światowej. Liczebny i jakościowy skład misji monitoringowej, sformowanej na zasadach przedstawicielstwa państw-członków OBWE wyznaczyli rosyjscy wojskowi
eksperci, którzy wykorzystywali działalność tej Misji w celach wywiadowczych
i przekazywania informacji przedstawicielom rosyjskiego dowództwa wojskowego oraz nielegalnym wojskowym ugrupowaniom na tymczasowo okupowanych
terytoriach. Na podstawie wyników badań działalności Misji Monitoringowej
wywnioskować można, że takie fakty miały charakter systemowy, a przypadki
wykorzystania środków transportu OBWE w celach nie związanych z bezpośrednimi zadaniami, miały negatywny wpływ na reputację tej organizacji międzynarodowej. W dniu 2 XII 2015 r. w Mińsku odbyły się zamykające rok obrady Trójstronnej Grupy Kontaktowej, zaś w porządku dziennym tych obrad znalazły się
4

Кучма назвал приоритетные пункты минских договоренностей, http://korrespondent.
net/ukraine/3512001-kuchma-nazval-pryorytetnye-punkty-mynskykh-dohovorennostei
(25 VI 2016).
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kwestie dotyczące kontynuowania działalności, która zależała od decyzji przedstawicieli władz krajów Czwórki Normandzkiej.
Należy podkreślić, że dosyć specyficzne zawarcie Porozumień Mińskich wywołało wątpliwość legitymizacji uczestnictwa Rosji jako ich strony. Takie podejście dało możliwość przedstawicielom władz rosyjskich do oświadczenia o braku udziału Rosji w tym konflikcie. Jest to typowa rosyjska retoryka w sprawie
konfliktu na Ukrainie czy kryzysu politycznego, ignoruje się przy tym całkowicie
kwestię uczestnictwa Federacji Rosyjskiej w konflikcie. W powyższym kontekś
cie warto przywołać oświadczenie sekretarza prasowego prezydenta FR Dmitrija
Pieskowa, który 11 IX 2015 r. nie krył zaskoczenia w sprawie konieczności wykonania przez Rosję Porozumień Mińskich: „Uważamy za absurdalne jakiekolwiek
zarzuty pod adresem Moskwy, sugerujące niewykonanie przez Moskwę Porozumień Mińskich, Moskwa nie jest stroną, która powinna wykonywać Porozumienia Mińskie”. Pieskow dodał, że alternatywy dla Porozumień nie ma i wykonać je
„lepiej późno, niż wcale”5.
Takie tradycyjne pozycjonowanie się Federacji Rosyjskiej wobec konfliktu
zbrojnego oraz stałe wsparcie organizacji terrorystycznych Ługańskiej Republiki
Ludowej i Donieckiej Republiki Ludowej, tak zasobami ludzkimi, jak i najnowszym uzbrojeniem, determinowała niejednokrotne oświadczenia przewodniczących OBWE z wymaganiem wstrzymania działań bojowych. W dniu 23 III 2015 r.
szef serbskiej dyplomacji Daczycz wezwał strony konfliktu do bezwzględnego dotrzymania wstrzymania ognia i przedłużenia wykonania Porozumień Mińskich,
zgodnie z kompleksem działań, uzgodnionych 12 II 2015 r. W ciągu następnego
miesiąca odnotowano poprawę sytuacji dotyczącej bezpieczeństwa, strony, które
zobowiązały się wstrzymać działania bojowe w celu zapobiegania ofiarom ludzkim, zobowiązane są do zagwarantowania wstrzymania wymiany ognia. OBWE
będzie dokładało wszelkich starań, aby sprzyjać obniżeniu napięcia i normalizacji
sytuacji.
Współpraca Ukrainy z OBWE charakteryzuje się częstymi kontaktami ze Specjalną Misją Monitoringową (Memorandum wzajemnego porozumienia między
Rządem Ukrainy i OBWE w sprawie ulokowania Specjalnej Misji Monitoringowej OBWE z 14 IV 2014 r.). Wskaźnikiem aktywnej działalności Ministerstwa
Spraw Zagranicznych i stałego przedstawicielstwa Ukrainy w międzynarodowych
organizacjach w Wiedniu (Austria) jest przedłużenie mandatu Specjalnej Misji
Monitoringowej, pomimo próby Przedstawicielstwa FR ograniczenia zakresu jej działalności. Rozszerzenie mandatu Misji do monitoringu całej rosyjsko
‑ukraińskiej granicy jest niemożliwe. Brak możliwości dostępu przedstawicieli Misji do miejscowości zamieszkiwanych na tymczasowo okupowanych terytoriach
5

Пєскову здається абсурдним, щоб Росія виконувала Мінські угоди, http://www.pravda.
com.ua/news/2015/09/11/7081016/ (25 VI 2016).
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i swobodnego dostępu do wszystkich odcinków granicy w celu monitoringu dotrzymania reżimu wstrzymania ognia, istotnie komplikuje wykonanie mandatu
OBWE. Równolegle, konsekwentna współpraca w sprawie pokojowego uregulowania i dołączenia do tej współpracy większości struktur OBWE daje możliwość
pozytywnej oceny poziomu wzajemnych relacji. Ważną współpracę na poziomie
instytucjonalnym zabezpieczało Ministerstwo Spraw Zagranicznych i Ministerstwo Polityki Informacyjnej Ukrainy, w ramach której na spotkaniach poruszano
kwestie dotyczące stanu i perspektywy działalności Specjalnej Misji Monitoringowej. M.in. w wyniku takiej współpracy było możliwym osiągnięcie porozumienia
i przekazanie Specjalnej Misji Monitoringowej 1 X 2015 r. przez przedstawicieli
Sił Zbrojnych Ukrainy i tzw. Ługańskiej Republiki Ludowej informacji dotyczącej niektórych miejsc stałego magazynowania uzbrojenia i planu wycofania broni ciężkiej oraz listę z informacją o ilości czołgów, włączając ich typ i numery
seryjne6.
Nie zmieniły się priorytety OBWE i w 2016 r. Wygłaszając program działalności Republiki Federalnej Niemiec jako państwa przewodniczącego w 2016 r.,
minister spraw zagranicznych Frank-Walter Steinmeier oświadczył:
Dążenie do osiągnięcia politycznej drogi rozwiązania konfliktu na Ukrainie oraz
wokół Ukrainy w 2016 r. pozostaje priorytetem OBWE. W ubiegłe dwa lata zobaczyliśmy, że OBWE zabezpiecza rozstrzygające mechanizmy wsparcia deeskalacji
i dialogu. Powinniśmy kontynuować tę drogę. Niemcy będą dokładali wszelkich
starań z całą stanowczością i wszystkimi swoimi możliwościami7.

Na 24 letniej sesji Zgromadzenia Parlamentarnego OBWE (5-9 VII 2015 r.)
państwa członkowskie uchwaliły Deklarację Helsińską, która uwzględnia, m.in.
dwie rezolucje w sprawie poparcia Ukrainy: Przedłużenie oczywistych, brutalnych
i niedopuszczalnych naruszeń przez Federację Rosyjską zobowiązań w ramach
OBWE i zasad międzynarodowych oraz W sprawie uprowadzonych i niezgodnie
z prawem przetrzymywanych w Federacji Rosyjskiej ukraińskich obywateli. Sukcesem ukraińskiej dyplomacji stało się rozpowszechnienie na arenie międzynarodowej informacji dotyczącej wsparcia przez FR działalności organizacji terrorystycznych Ługańskiej Republiki Ludowej/Donieckiej Republiki Ludowej oraz
stosowaniem przez Rosję praktyk niezgodnych z prawem międzynarodowym
wobec ukraińskich obywateli. W centrum uwagi ukraińskiej dyplomacji pozostaje kwestia rozmieszczenia na terytorium Ukrainy policyjnej misji zbrojnej OBWE
6

7

ОБСЄ отримала розклад відведення озброєнь та координати складів зброї на Донбасі,
http://gazeta.ua/articles/donbas/_obse-otrimala-rozklad-vidvedennya-ozbroyen-ta
‑koordinati-skladiv-zbroyi-na-donbasi/650944 (23 IV 2017).
Головування Німеччини в ОБСЄ: Україна – один з пріоритетів, http://www.dw.com/uk/a18953718 (23 IV 2017).
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w celu zagwarantowania bezpieczeństwa ukraińskim obywatelom. W ukraińskim
środowisku eksperckim toczą się dyskusje dotyczące celowości ulokowania takiej
misji w kontekście współzależności pozytywnych skutków i wyzwań oraz zagrożeń, które mogą być konsekwencją takiej decyzji8. Jednak w politycznym sensie,
przede wszystkim na poziomie międzynarodowym, problem rozpatrywany jest
w kontekście zagwarantowania bezpieczeństwa. Pod koniec lipca 2016 r. Daniel
Bear – przedstawiciel USA przy OBWE oświadczył:
Skupienie się na razie na wznowieniu wstrzymania ognia, co jest warunkiem dla
wszystkiego innego… Następnie koniecznym będzie ocena, jakie jeszcze rozszerzenie środków bezpieczeństwa będzie niezbędnym, aby móc przeprowadzić wolne i uczciwe wybory, lecz najpierw – wstrzymanie ognia9.

Warto przy tym zauważyć, że stworzenie i zabezpieczenie działalności takiej
misji dla OBWE wyniesie koszt ok. miliarda USD10. Uwzględniając powyższe,
otwartym pozostaje kwestia źródeł finansowania właśnie działalności takiej misji,
przede wszystkim w warunkach niestałego reżimu wstrzymania ognia.
W 2015 r. trwała współpraca z Biurem Wysokiego Komisarza OBWE ds. mniejszości narodowych i Biurem Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka
OBWE. Warto zwrócić uwagę na wizytę przedstawicieli tych struktur na Ukrainie
6-18 VII 2015 r., na zaproszenie rządu Ukrainy, wynikiem którego było wspólne
sprawozdanie zaznaczonych instytucji odnośnie przestrzegania praw człowieka
w tymczasowo okupowanej Autonomicznej Republice Krym. W sprawozdaniu
przedstawiono naruszenie praw człowieka na Krymie, nazwano Rosję de facto
władzą, przywołując ją, by zapewniła prawa człowieka. Oprócz tego odbyła się
implementacja projektu Wsparcie dialogu narodowego dla reform, sprawiedliwości
i rozwoju, zainicjowanego przez Biuro Przedstawiciela OBWE ds. wolności słowa
i Biuro Koordynatora Projektów OBWE na Ukrainie11.
Pod przewodnictwem Biura Koordynatora Projektów OBWE trwała praca
w ramach narodowego mechanizmu współdziałania nad projektem w zakresie
okazania pomocy osobom, poszkodowanym wskutek handlu ludźmi. Zwiększenie efektywności procedury ustalenia statusu osoby poszkodowanej wskutek handlu ludźmi potrzebuje udoskonalenia wymiany informacji pomiędzy służbami
socjalnymi i przedstawicielami służb porządku publicznego (policją). Do takiego
8

9

10

11

Для чого Україні поліцейська місія ОБСЄ?, http://my.obozrevatel.com/politics/25894-dlya
‑chogo-ukraini-politsejska-misiya-obse.htm (23 IV 2017).
В ОБСЄ назвали умову розміщення поліцейської місії на Донбасі, http://www.pravda.com.
ua/news/2016/07/31/7116430/ (23 IV 2017).
Марчук: Поліцейська місія ОБСЄ на Донбасі обійдеться в $1 млрд, http://www.pravda.
com.ua/news/2016/06/18/7112235/ (23 IV 2017).
Українська призма: зовнішня політика 2015, http://library.fes.de/pdf-files/bueros/ukrai
ne/12427.pdf (21 IV 2016).
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wniosku doszli uczestnicy obrad grupy roboczej ds. narodowego mechanizmu
współdziałania, które odbyło się w Kijowie 9 IX 2015 r.12. Grupa przeanalizowała istniejące praktyki w zakresie ujawnienia ofiar handlu ludźmi, możliwe drogi polepszenia dostępu do państwowej pomocy, a także możliwości polepszenia
skierowywania ofiar, tak do organizacji pozarządowych, jak i do instytucji państwowych. Uwzględniając dwuletni monitoring sytuacji w zakresie przeciwdziałania handlu ludźmi, specjalny przedstawiciel i koordynator OBWE ds. przeciwdziałania handlu ludźmi Madina Jarbusinowa w sierpniu 2016 r. oświadczyła
o wzroście ilości ofiar po rozpoczęciu konfliktu w Donbasie. Również zaznaczyła,
że Ukraina w dalszym ciągu będzie zostawała w polu docelowej uwagi OBWE13.
Dlatego dla państwa ukraińskiego ta kwestia pozostaje jedną z priorytetowych.
Ukraiński resort polityki zagranicznej aktywnie wykorzystuje jeden z ważnych elementów upowszechniania informacji o Ukrainie kanałami OBWE. Do
sukcesów ukraińskiej dyplomacji można zaliczyć uchwalenie przez Zgromadzenie Parlamentarne OBWE rezolucji Naruszenia praw człowieka i podstawowych
wolności w Autonomicznej Republice Krym i Sewastopolu, w której zadeklarowano
apele do FR o wstrzymaniu okupacji Krymu i przestrzeganiu prawa i wolności
człowieka na okupowanych terytoriach14.
Podejmując próbę pozytywnej oceny działalność Ukrainy w ramach OBWE,
koniecznym jest zwrócenie uwagi na szereg kwestii o charakterze organizacyjnym, które determinują konieczność zwiększenia aktywności Ukrainy w ramach
samej Organizacji. Niedostatecznie efektywnym wydaje się mechanizm podjęcia decyzji (konsensus), który w sytuacji wzrostu napięcia w regionie odpowiedzialności OBWE powoduje bezsilność instytucji w podejmowaniu decyzji oraz
w pełną ich implementację. Mimo iż OBWE pozostaje formalną strefą negocjacji,
brakuje jej jednak mechanizmów w uchwaleniu zobowiązujących decyzji i bronieniu swoich zasad. Koniecznym jest również rozwiązanie problemu reform
OBWE przez wprowadzenie nowych mechanizmów kontroli wykonania decyzji. Zwróćmy m.in. uwagę na aktywizację „ofensywnej” działalności ukraińskiej
służby polityki zagranicznej w aparacie OBWE oraz przeprowadzenie i realizację
na Ukrainie projektów pod jej kierownictwem. Ze względu na to, że regionalne
bezpieczeństwo jest dzisiaj rozpatrywane jako zjawisko łączące liczne komponenty, determinuje ono wypracowanie i realizację nietypowych rozwiązań w celu
zagwarantowania narodowych interesów Ukrainy.
12

13

14

Робоча група, що працює за підтримки ОБСЄ, наголошує на потребі вдосконалити
обмін інформацією про жертв торгівлі людьми, http://www.osce.org/uk/ukraine/181356
(21 IV 2016).
ОБСЕ: Количество жертв торговли людьми в Украине растет, http://www.pravda.com.
ua/rus/news/2016/08/5/7116922/ (21 IV 2017).
ОБСЄ декларацією закликала Росію припинити окупацію Криму, http://www.pravda.
com.ua/news/2016/07/5/7113757/ (21 IV 2017).
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