∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

«Ρωτήστε τον Χαβιέ Σολάνα»
Πλατφόρµα Ηλεκτρονικού ∆ιαλόγου για τη Νοτιοανατολική Ευρώπη

www.see-future.org
Το Κέντρο για τη ∆ηµοκρατία και τη Συµφιλίωση στη Νοτιοανατολική Ευρώπη (CDRSEE)
προσκαλεί τους πολίτες των ∆υτικών Βαλκανίων σε µια µοναδική ευκαιρία να συζητήσουν
τα προβλήµατα και τις προοπτικές της περιοχής µε τον Γενικό Γραµµατέα του Συµβουλίου
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ύπατο Εκπρόσωπο για την Κοινή Εξωτερική Πολιτική και την
Πολιτική Ασφάλειας (ΚΕΠΠΑ) Χαβιέ Σολάνα. Ο κ. Σολάνα έχει δεχτεί να λάβει ερωτήσεις
από τους πολίτες των ∆υτικών Βαλκανίων και να απαντήσει στα ερωτήµατά τους.
Οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει να επισκεφτούν την ιστοσελίδα www.see-future.org, να
επιλέξουν το σχετικό εικονίδιο και να καταχωρίσουν την ερώτησή τους. To CDRSEE θα
κάνει µια επιλογή και θα θέσει τις ερωτήσεις απευθείας στον κ. Σολάνα. Οι απαντήσεις του κ.
Σολάνα θα ανακοινωθούν στην Πλατφόρµα Ηλεκτρονικού ∆ιαλόγου (Internet Forum).
Αυτή η πρωτοβουλία αποτελεί συνέχεια µιας παρόµοιας ζωντανής συζήτησης στο ίντερνετ µε
τον Dr. Erhard Busek, Ειδικό Συντονιστή του Συµφώνου Σταθερότητας για τη
Νοτιοανατολική Ευρώπη, η οποία πραγµατοποιήθηκε στις 17 Νοεµβρίου 2003 και σηµείωσε
µεγάλη επιτυχία. Αν ενδιαφέρεστε να διαβάσετε το κείµενο της συζήτησης, επισκεφτείτε
http://www.cdsee.org/chat_busek.html
Το Φόρουµ ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2003 σαν µια πλατφόρµα για τη συζήτηση θεµάτων
της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, που οδήγησε στο διεθνές συνέδριο «Συµφιλίωση για το
Μέλλον» τον Απρίλιο του 2003 στη Θεσσαλονίκη. Το Φόρουµ υποστηρίζεται τώρα από την
Υπηρεσία ∆ιεθνούς Ανάπτυξης των Ηνωµένων Πολιτειών (USAID).
Τα ∆υτικά Βαλκάνια (Αλβανία, πΓ∆Μ, Κροατία, Σερβία-Μαυροβούνιο, Βοσνία-Ερζεγοβίνη)
είναι µια περιοχή η οποία ακόµα αντιµετωπίζει σοβαρές προκλήσεις όπως απουσία
πραγµατικής ειρήνης, υπανάπτυξη, ανεργία και βρίσκεται τελευταία στο επίκεντρο της
διεθνούς κοινότητας. Το Κέντρο στοχεύει να ευαισθητοποιήσει το κοινό αναφορικά µε τα
προβλήµατα της περιοχής και να µεταβάλει τις αντιλήψεις και τις νοοτροπίες, βοηθώντας
τους πολίτες της περιοχής να κτίσουν ένα καλύτερο µέλλον για αυτούς και τα παιδιά τους.
Για περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραµµα αυτό ή τα άλλα προγράµµατα και
δραστηριότητες του Κέντρου, επικοινωνήστε µαζί µας στο 2310-960-820, ή µε email στο
reconciliation@cdsee.org
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