Anteckningar från möte med OSSE-ambassadören Fredrik Löjdquist den 18 oktober 2016
Vid detta möte närvarade tre från OSSE-nätverkets styrelse och tre från nätverket samt OSSE-ambassadören Fredrik Löjdquist och departementssekreterare Sofia Larsson.
Anki Wetterhall hälsade alla välkomna och efter en kort presentation av samtliga informerade Fredrik oss om aktuella frågor inom OSSE. 
Han började med att nämna OSSE:s grundläggande principer d v s den breda säkerhetsaspekten inklusive mänskliga rättigheter. Han betonade särskilt civilsamhällets roll i detta sammanhang. 
För OSSE är det en svår situation nu, en trippelkris. Grundprincipen för OSSE har brutits. Han förklarade detta med tre punkter
1. Rysslands kränkning av gränser och territorer med militärt våld
2. En negativ trend inom mänskliga rättighetsområdet; Ryssland, Azerbaijan, Centralasien och Turkiet,
3. Länder som Ryssland som ifrågasätter hela säkerhetsbegreppet och som vill komma ifrån "interna angelägenheter".
Rysslands agerande inom OSSE är defensivt. De är mycket konsekventa i sin syn på Ukraina.
Fredrik nämnde vidare att Ryssland motsätter sig alla nya kandidater till olika poster inom OSSE t ex mediarepresentanten. Nio kandidater har presenterats och Ryssland har blockerat hela proceduren. Minoritetskomissarien Astrid Thors förordnande går ut. Ny Generalsekretare för OSSE ska tillsättas före 1 april 2017. Även ny ODIHR chef och ytterligare fyra nyckelpositioner ska tillsättas. Ryssland ifrågasätter OSSE-institutionerna eftersom de borgar för viss självständighet.
För OSSE upptar förstås Ryssland-Ukrainafrågan mycket tid. 
Fredrik nämnde också Normandiefördraget (Tyskland, Frankrike, Ryssland och Ukraina) en grupp som också arbetar med att försöka nå en lösning av krisen i östra Ukraina. Det sker alltså vid sidan om OSSE:s arbete. Denna grupp har ett toppmöte nu 19 oktober i Berlin.
En fråga ställdes om sanktionerna. Sanktionsdebatten har stannat av men kommer att finnas kvar. Dels är det sanktioner p g a Krim dels sektorsvisa sanktioner från EU och USA. Målet med sanktionerna är förstås att Ukraina ska återfå kontrollen över sitt område. Rysslands agerande i Syrien påverkar också diskussionerna även om OSSE inte arbetar med Mellanöstern.
Fredrik betonade särskilt vikten av  civilsamhället och hur betydelsefullt det är att även civilsamhällsorganisationer från väst deltar i t ex HDIM- möten för att skapa kontakter med organisationer från Ryssland och f d sovjetstater och även ge dem stöd i deras arbete mot förtryck. Han nämnde också CSP som har en viktig roll inför ministerrådsmötet genom att CSP då förbereder material från civilsamhällsorganisationer som presenteras vid mötet. 
En fråga om Turkiet kom också upp. Turkiet är en fråga för Europarådet och behandlas inte inom OSSE. På frågan om Turkiet agerar som Ryssland i t ex tillsättandet av mediarepresentanten svarade Fredrik att de har en skenbart öppen  attityd och skickligare taktik.
Ett påpekande från en av deltagarna var att annekteringen av Krim bryter mot alla tänkbara överenskommelser inom internationell rätt d v s FN - stadgan, Helsingforsavtalet, bilaterala överenskommelser.
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