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досягла до березня 2008 року понад 2500 співробітників. Невеликими 
командами (від п’яти до двадцяти чоловік) ФРН брала участь в місіях 
ООН у Ліберії та Судані, а також у місії ЄС в Палестинській автономії. 

Власні завдання мають місії підтримки в прикордонних областях. 
На кордоні між Республікою Молдова та Україною ЄС відкрив в 
червні 2005 року Місію з прикордонної допомоги силами з близько 
200 поліцейських та службовців митниці з ЄС та інших держав. Вони 
повинні були підтримувати місцеві відомства в боротьбі з 
прикордонною злочинністю і сприяти тісної взаємодії прикордонних 
сил обох держав.  

Науковий консультант О. В. Чорноус 
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ПОЛІЦЕЙСЬКІ МИРОТВОРЦІ ООН НА ЗАХИСТІ БЕЗПЕКИ 

Більше семидесяти років Організація Об’єднаних Націй розгортає 
миротворчі місії в країнах, які потребують стабілізації миру і надання 
гуманітарної допомоги. Миротворчі сили ООН надають допомогу 
країнам, де виникли конфлікти, створюючи умови для тривалого 
існування миру. До складу миротворчого контингенту входять 
цивільні, поліцейські та військові підрозділи. 

Поліція ООН відіграє важливу роль у забезпеченні миру і безпеки 
у всьому світі, поліцейські надають допомогу у зміцненні та 
реформуванні місцевої поліції, стратегічному плануванні, створенні 
умов для миру і розвитку, проведенні кваліфікаційного оцінювання і 
підготовці, переробці службової документації та забезпеченні 
технічної підтримки. 

Кожен день правоохоронці ООН зміцнюють та встановлюють 
безпеку, здійснюють патрулювання в територіальних громадах, надають 
допомогу місцевій поліції, забезпечують відповідність міжнародним 
стандартам в галузі прав людини та відновлення правопорядку і 
підтримання громадської безпеки.  

В діяльності поліції ООН найголовніше місце займає попередження, 
виявлення і розслідування злочинів, захист осіб і майна, підтримання 
громадської безпеки і правопорядку. Поліцейські, виконуючи свої 
обов’язки, зобов’язанні поважати і захищати права людини, норми, 
етику і стандарти в попередженні злочинів, кримінальному 
судочинстві і права людини за міжнародним гуманітарним правом.  
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Поліцейські-миротворці ООН завжди готові припинити порушення 
прав людини і забезпечити захист цивільного населення. Відновлення 
за згодою громадськості правоохоронних органів на місцях є основним 
завданням поліції. 

Науковий консультант В. Л. Євко 
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БУНДЕСВЕР СКОРОЧУЄ ЧИСЕЛЬНІСТЬ ВІЙСЬК У КОСОВО 

З 1999 року бундесвер присутній в Косово. Після кривавої війни в 
Косово і втручання НАТО альянс направив до Косова значні 
стабілізаційні сили, в яких бундесвер задіяв 6500 чоловік. З роками їх 
присутність скорочувалася. І тепер Федеральний уряд хоче ще більше 
зменшити місію бундесверу в Косово. В перспективі місія НАТО в 
Косово закінчиться. 

Міністр оборони Урсула фон дер Ляйен (ХДС) і міністр 
закордонних справ Франк-Вальтер Штайнмайер (СДПН) повідомили в 
понеділок керівників своїх фракції в Бундестазі в письмовій формі про 
те, що в майбутньому році треба задіяти максимум 1350 солдатів в 
місії НАТО. Раніше ліміт становив 1850 солдатів.  

Згідно з листом, кабінет міністрів повинен прийняти рішення про 
зміну мандату Бундестагу. Бундестаг повинен це схвалити. Досі під 
час 16 консультацій парламент завжди підтверджував мандат місії в 
Косово, тільки ліві були проти місії бундесверу. 

В даний час тільки близько 750 німецьких солдатів задіяні в 
Косово. Однак бундесвер залишає в резерві для надзвичайних ситуацій 
війська в розмірі майже 700 осіб у Німеччині, вони можуть бути 
переведені протягом двох тижнів в район застосування. Починаючи з 
осені кількість солдатів в країні буде скорочена до 650 осіб. 

Тим не менш, участь Німеччини у місії НАТО і надалі можлива, 
пише Федеральний уряд, на цій випадок бундесвер, як і раніше, має 
достатню мобільність для швидкого реагування. 

З помітним зменшенням так званої верхньої межі мандата уряд 
регулює чисельність одного з найстаріших представництв за кордоном 
до сучасних умов. Внутріполітичне становище в Косово до сьогодні 
залишається крихким, постійно виникають бурхливі демонстрації. Для 
депутатів військова ситуація описана, як «в основному спокійна і 
стабільна». 


