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Mesajul lui Adrian Severin catre OSCE
Vineri, 20 noiembrie 2020, a avut loc Conferinta organizata de Adunarea
Parlamentara a OSCE, in colaborare cu Ministerul Afacerilor Externe al
Frantei, pentru aniversarea a treizeci de ani de la adoptarea Cartei de la Paris
(1990), cand, constatandu-se incetarea Razboiului Rece si cu credinta ca
„epoca confruntarilor si diviziunii Europei a luat sfarsit”, s-a decis
transformarea Conferintei pentru Securitate si Cooperare in Europa – in cadrul
careia fusese adoptat Actul final de la Helsinki (1975) si care a facut posibila
„destinderea” in raporturile dintre adversarii ordinii mondiale bipolare, blocul
comunist si cel capitalist – in Organizatia pentru Securitate si Cooperare in
Europa. Cu aceeasi ocazie s-a stabilit dotarea noii organizatii cu o Adunare
Parlamentara (OSCE-PA).
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in anii 2000-2002, am avut onoarea de a fi ales, in doua randuri, Presedinte al acestei adunari,
dupa care, in anii 2002-2004, am devenit Presedinte emerit. in aceasta calitate am initiat o serie
de reforme socotite a fi marcat istoria organizatiei. Este calitatea in virtutea careia am fost invitat
sa particip la lucrarile conferintei amintite.
in pregatirea evenimentului, plecand de la observarea faptului ca OSCE a intrat, in anii din urma,
intr-un con de umbra, complexul crizelor de tot felul, amplificate de Pandemia Covid 19, ducand
la scaderea dramatica a relevantei sale, ca de altfel a tuturor institutiilor internationale si a

multilateralismului in gasirea solutiilor pentru edificarea securitatii colective, OSCE-PA a luat
initiativa lansarii unui Manifest menit a mobiliza natiunile intr-un efort comun dedicat revitalizarii
organizatiei. Alaturi de alti fosti lideri ai OSCE am fost solicitat sa sustin aceasta chemare si sa
co-semnez manifestul, incercand sa ii conferim astfel ceva din autoritatea noastra politica si
morala. Ceea ce am si facut.
Manifestul, insusit de toate componentele institutionale ale OSCE, a fost prezentat Conferintei de
catre ambasadorul Lamberto Zannier. Adunarii i s-au adresat, printre altii, Ministrul francez
pentru Europa si Afacerile Externe, E.S. Jean-Yves Le Drian, Presedintele OSCE-PA, George
Tsereteli, fostul Presedinte al Confederatiei Elvetiene si actual presedinte in exercitiu al OSCE,
E.S. Didier Burkhalter, Ministrul adjunct pentru Europa si Afacerile Externe al Albaniei, in numele
precedentei presedintii in exercitiu a OSCE, E.S. Agron Tare, Ministrul Afacerilor Externe al
Suediei, in numele urmatoarei presedintii in exercitiu a OSCE, E.S. Ann Linde, fostul Prim
Ministru al Italiei si actual decan al scolii pentru afaceri internationale de la Paris, E.S. Enrico
Letta, si fostul presedinte al OSCE-PA, E.S. Joao Soares.
in acest context am adresat Conferintei aniversare un scurt mesaj care a fost citit de Secretarul
General al AP-OSCE, Roberto Montella, celor care au participat online la eveniment. Iata ideile
principale ale mesajului meu:
„Felicit AP OSCE nu numai pentru a fi decis sa sarbatoreasca cea de-a 30-a aniversare a nasterii
OSCE, respectiv a adoptarii Cartei de la Paris, ci si pentru a se fi asezat in fruntea luptei dedicate
revitalizarii acestei organizatii, a procesului menit a o face din nou relevanta.
Permiteti-mi sa va reamintesc ca OSCE este singura entitate internationala de acest fel, cu
exceptia ONU, unde se regasesc patru din cei cinci membri permanenti ai Consiliului de
Securitate al ONU si unde reprezentantii SUA, Rusiei si ai statelor UE pot delibera impreuna ca
membrii cu statut egal. Aceasta este o organizatie care agrega spatiile euro-atlantic si euroasiatic in efortul de a edifica securitatea colectiva. intr-un moment in care p
„ ax americana” apune
si „secolul Asiei” se iveste, OSCE este mai necesara ca niciodata.
De aceea cred ca Manifestul OSCE aprobat si co-semnat de fosti presedinti ai AP OSCE,
presedinti in exercitiu ai OSCE, secretari generali si sefi ai altor institutii OSCE, este o initiativa
excelenta si venita la timp. in acest context, as cere partilor interesate relevante si factorilor de
decizie sa ia in considerare convocarea unei noi Conferinte pentru securitate si cooperare in
Europa, poate de data aceasta si cu participarea Chinei, pentru a actualiza conceptul de
securitate europeana, tinand cont de faptul ca bazele actuale ale organizatiei au fost proiectate in
timpul Razboiului Rece si usor revizuite doar la inceputul ordinii mondiale post-bipolare. Cred cu
tarie ca intreaga idee ar trebui revizuita in lumina evolutiilor care au avut loc in ultimele trei
decenii, pentru a-i permite sa faca fata eficient provocarilor secolului XXI.
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