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Cuộc khủng hoảng tại Ukraina và các khu vực lân cận đang tiếp tục đe dọa phá vỡ nền an ninh
trong toàn châu Âu. Chủ tịch Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) - Ngoại trưởng
Slovakia Miroslav Laichak tuyên bố tại kỳ họp lần thứ 18 Đại hội đồng Nghị viện các nước
thành viên của tổ chức này, diễn ra tại Vien (Áo).

Chủ tịch OSCE - Ngoại trưởng Slovakia Miroslav Laichak

Ông Laichak nhấn mạnh, trong các cuộc khủng hoảng, chính những người dân vô tội là những
nạn nhân phải trả giá đắt nhất.

Theo lời ông cho biết, trong thời gian thăm Ukraina năm ngoái, ông đã tổng hợp ý kiến của các
quan sát viên OSCE làm việc tại đây và kêu gọi các đối tác Ukraina tích cực hành động để
chấm dứt xung đột.
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Ông cũng cho biết đã thăm Moskva vào thứ ba vừa qua và chuyển thông điệp tương tự đến các
đối tác Nga.

Ông tuyên bố, một trong những mục tiêu hàng đầu của Slovakia trong nhiệm kỳ chủ tịch luân
phiên OSCE là sử dụng hiệu quả và phát triển các công cụ của tổ chức này để ngăn chặn, làm
dịu và giải tỏa xung đột.

Đương kim Chủ tịch OSCE cũng nhấn mạnh về tầm quan trọng của quan hệ đối tác chiến lược
giữa Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu với các tổ chức quốc tế khác, cụ thể là Hội đồng châu
Âu và Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Ông thông báo, sang tuần sau ông sẽ thăm Hội đồng
châu Âu và Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, để điều phối và tối ưu hóa các nỗ lực chung giữa
OSCE và hai tổ chức này.

Quốc Thành. Theo Ukrinform.
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