
Алистер Кембел: Тачно је, плаћа ме Приштина, али не водим медијски рат против Србије
четвртак, 22 септембар 2011 10:22

Истина је да ме влада Косова и „Бритиш каунсил“ плаћају да саветујем Приштину око
комуникације, али мој рад није уперен против Срба и Србије - каже за Прес Алистер
Кембел, британски новинар и политички аналитичар, бивши саветник Тонија Блера, који,
како је наш лист писао - а британски медији пренели - предводи нови медијски рат
против Србије и председника Бориса Тадића.

  

Алистера је за то медијско спиновање против председника Тадића, како смо сазнали,
ангажовао косовски премијер Хашим Тачи.

  

Кембел признаје да је ове недеље боравио на Косову, и додаје да ће учинити то још
неколико пута, али наводи да је глупост што га оптужују за антисрпство.

  

- Мој посао укључује повремене посете Косову. Тамо саветујем високе чланове Владе о
томе како боље да комуницирају са тамошњим, али и са иностраним медијима. За тај
посао заједнички ме плаћају влада у Приштини и „Бритиш каунсил“. Питате ме да ли
водим медијски рат против Србије? То једноставно није тачно - изричит је човек који у
својој Британији има надимке „Краљ спиновања" и „Архитекта рата" и који се посебно
„прославио" убеђивањем британске јавности да је бомбардовање Србије 1999. било
неопходно да би се заштитили цивили. Чак је тврдио да НАТО не би испунио задатак -
бомбардовање - без њега за медијским уздама.

  

Да ли је ваш задатак и утицај на британске медије, како би се они потпуно окренули
против Србије?
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- Ни то није истина. Досад сам само анализирао медије на Косову и саветовао Приштину
какве им промене требају, и тренутно припремам исцрпан извештај о томе. Чујем и да
сам ја наводно „крив" за информацију о томе да ће се сусрести Хашим Тачи и Борис
Тадић, али ни то није истина - закључује Кембел.

  

Трговина органима

  

Кембел је, иначе, пре неколико месеци у једном интервјуу негирао да је близак са
Хашимом Тачијем, рекавши да га никада није ни упознао, али је и подвукао да би требало
истражити да ли је премијер тзв. државе Косово учествовао у трговини органима. Сада
су, по свему судећи, односи много приснији...

  

У међувремену, британски „Дејли мејл" преноси изјаву Теуте Базелике, заменика
директора „Брииш кансила“ у Приштини. Она је била изненађена што је човек који важи
за напраситог био толико љубазан током преговора са „Каунсилом“.

  

- Алистер је био тако шармантан... Ниједном није чак ни опсовао - одушевљена је Теута.

  

(Прес)
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