
Putin incaleca Basarabia
Reuniunea ministeriala a Organizatiei pentru Securitate si Cooperare in Europa, desfasurata la
Maastricht, s-a incheiat fara ca participantii sa fi ajuns la un consens in ceea ce priveste cele mai arzatoare
probleme aflate pe agenda discutiilor, respectiv situatia din Moldova si Georgia. Este pentru prima oara in
ultimii trei ani cind reprezentantii statelor membre OSCE nu reusesc sa se puna de acord asupra unei
declaratii finale, ceea ce subliniaza gravele divergente existente. Secretarul american de stat Colin Powell
a criticat Rusia pentru nerespectarea termenului-limita convenit in privinta retragerii trupelor sovietice din
Georgia si din Republica Moldova (Moscova s-a angajat sa finalizeze retragerea efectivelor militare din
Transnistria pina la 31 decembrie 2003). Demnitarul american a cerut Moscovei sa-si indeplineasca
aceasta obligatie cit mai curind posibil. Pe de alta parte, Powell a cerut constituirea unei forte
internationale de pace pentru Moldova, cu un mandat limitat ca obiectiv si durata. O pozitie similara a
avut si ministrul de externe al Republicii Moldova, Nicolae Dudau, potrivit caruia un aranjament
multinational de consolidare a pacii in Transnistria ar putea contribui la asigurarea securitatii necesare
pentru reconcilierea si reintegrarea teritoriala a tarii. O astfel de cerinta nu a putut fi inclusa intr-o
declaratie finala deoarece o parte a celor 55 de membri ai OSCE s-au opus acestei initiative, dupa cum a
explicat ministrul olandez de externe, Jaap de Hoop Scheffer, care detine presedintia rotativa a
organizatiei. Adoptarea unei declaratii comune la finele reuniunii OSCE de la Maastricht a fost blocata
chiar de Rusia, in dezacord cu ceilalti participanti in ceea ce priveste retragerea trupelor sale din Gerogia
si Moldova. Numai Federatia Rusa s-a opus proiectului de declaratie. Nu a avut alti aliati, a precizat
ministrul de exterene olandez Jaap de Hoop Scheffer. Presedintele OSCE a trebuit sa incheie lucrarile
Consiliului Ministerial al organizatiei printr-o declaratie care precizeaza pozitia majoritatii tarilor
participante in problema Georgiei si Moldovei. 
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