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Русија је спремна да буде посредник у регулисању ситуације око Либије, изјавио је
у понедељак новинарима председник Дмитриј Медведев. Једино питање: са ким да
се преговара. Моамер Гадафи је изјавио да не заузима никакву дужност, али Запад
са њим неће разговарати.

  

Руски председник сматра резолуцију СБ УН 1973 о увођењу зоне забрањене за летове
изнад Либије исправном. Упоредо са тим он позива да се не допусти ширење конфликта
по територији Африке. Као што се зна, мере које је применила западна коалиција против
Џамахирије биле су непропорционално жестоке и изазвале су незадовољство читавог
арапског света. СБ УН намерава поново да се окрене ситуацији у Либији у најскорије
време. Повод за консултације било је обраћање владе Либије. Захтев о томе да војна
акција против Либије одговара статуту УН у Њујорк је упутила Русија.

  

Москва је прво хтела да се регулисање унутрашњег проблема Либије дешава мирним
путем, истакао је Дмитриј Медведев.

  

„При томе максимално брижљиво смо пратили ситуацију и беспоговорно осудили дејства
руководства Либије и руководилаца либијске револуције против сопственог народа.
Руководећи се управо тим разлозима, Русија је подржала резолуцију СБ 1970 и
пропустила резолуцију 1973. Управо у циљу заштите цивила и недопуштања ескалације
конфликта. Али несумњиво полазили смо од тога да прихватање било каквих резолуција
у СБ, УН, треба да буде усмерено на јачање мира, на прекид грађанског рата, на
спречавање ескалације конфликта и недопуштање погибије цивила. То како се сада
развијају догађаји сведочи о томе да су нажалост започела реална борбена дејства. То
се, наравно, не може допустити.“

  

Председник је изразио наду да све државе које учествују у операцији затварања
ваздушног простора и примењују своје оружане снаге полазе од схватања да се све то
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чини у име либијског народа. Ради тога да се не допусти даља погибија људи и
дезинтеграција Либије као државе. При томе сви треба да схватају да је повод за
усвајање резолуције било жестоко деловање либијских власти на гушењу масовних
народних протеста против владајућег режима. Управо зато се Русија заложила за једну
резолуцију СБ и није блокирала усвајање друге.

  

Између осталог, каснији догађаји су показали да решења овакве врсте треба да се прате
одмереним консултацијама и неопходношћу схватања да коришћење силе треба да буде
пропорционално ономе што се дешава у реалности, подвукао је Медведев.

  

Између осталог, по неким подацима, у Либији у дејствима међународне коалиције већ је
погинуло на десетине цивила. Тешко да су то очекивали чланови СБ УН када су гласали
за резолуцију 1973.

  

(Глас Русије)
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