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Некадашњи амбасадор Србије у Либији Душан Симеоновић изјавио је данас да не верује
да би америчку логику разрачунавања са терористима зауставило било шта, па и
присуство цивила у кампу у Либији, где је погинуло и двоје држављана Србије.

  

  

Симеоновић је за ТВ Пинк рекао да америчку администрацију, уколико је дошла до
закључка да тај камп угрожава безбедност и интересе САД, не би ништа зауставило у
бомбардовању.

  

Он указује на општи хаос у Либији која је премрежена паравојним организацијама,
милицијама, криминалним, терористичким, џихадистичким јединицама, наводећи да
сваки амбасадор треба да зна констелацију снага у држави у којој је намештен.

  

Коментаришући писања медија да је права мета био амбасадор Србије Оливер
Потежица, Симеоновић је казао да му је тешко да спекулише, али да је чудно што се
амбасадор није налазио у аутомобилу у коме се иначе возе амбасадори.

  

- Знак питања је и зашто се пошло на такав један пут. Амбасадор је требало да обевести
Министарство спољних послова, Министарство спољнијх послова Либије, али и
безбедносни центар у Сабрати - рекао је некадашњи амбасадор у Либији и додао да је
било крајње чудно и непримерено писмо Потежице државном врху у новембру и такав
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начин комуникције.

  

Симеоновић је рекао да је питање затварање амбасаде није на амбасадору, већ на
министарству и влади, јер је амбасадор дужан да предочи прецизне податке,
министарство их анализира и предлаже влади.

  

- БИА је имала добре професионалне податке о безбедносном стању у Либији. Министар
спољних послова не предлаже амбасадору затварање, он му наредјује. Амбасадор је
рекао да је са колективом дошао до закључка да амбасада не треба да се затвори -
рекао је Симеоновић.

  

На питање да ли ће извештај комисије бити доступан јавности, Симеоновић је рекао да
би бар обриси тог случаја требало да буду познати.

  

Упитан да ли је држава дала максимум у овој талачкој кризи, он је рекао да не зна с ким
су наше службе контактирале, али да верује да је с наше стране учињен максимум у
покушају да спасу наши људи.

  

Професор ФПН Драган Симеуновић рекао је да ће се вероватно, с обзиром на ситуацију
у Либији и оно што се догодило, ићи ка затварању амбасаде.

  

Он је рекао да има логике у томе што амбасада још пре напада није затворена, јер није
била мета напада, нити је то у овом тренутку, већ се десила отмица на терену.

  

- Али с обзиром на радикализацију и исламизацију, наравно да сви хришћани постају
мете - рекао је Симеуновић.

  

Он је, такође, рекао да верује да америчке снаге нису знале да су се у објекту налазили
цивили, јер би у супротном то рекли.
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- Мислим да би рекли да су знали, Американци се не плаше никога. Или нису знали или је
у последњем моменту дошло до премештања цивила из кампа у камп - рекао је
Симеуновић.

  

Симеуновић сматра да би отети градјани Србије били ослободјени да се није догодило
бомбардовање.

  

- Да су хтели да их убију, убили би их одмах. Очигледно су их отели због новца. Моје
осећање је да би они њих ослободили да је било прилике, али десило се бомбардовање -
рекао је Симеуновић.

  

(Танјуг) 
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