
Либијски специјалци напали демонстранте, према тврдњама ХРВ, до сада погинуло више од 80 људи
субота, 19 фебруар 2011 14:48

Либијске специјалне снаге упале у камп демонстраната у  источном граду Бенгазију и
напале више стотина антивладиних  демонстраната. Више од 80 људи погинуло у
протекла три дана, саопштио  "Хјуман рајтс воч". Интернет везе у прекиду.

  

Специјалне снаге у Либији упале су рано јутрос у камп  демонстраната у источном граду
Бенгазију и напале више стотина  антивладиних демонстраната, који се већ два дана
налазе испред зграде  суда.

  

Један од демонстраната рекао је за АП  да су припадници специјалних снага употребили
сузавац и рашчистили тај  део града пошто су многи окупљени побегли, носећи мртве и
повређене.

  

Становници  овог, другог по величини града у Либији су само неколико сати пре  напада
специјалних снага рекли да је ситуација веома напета, пошто су  демонстранти запалили
неколико полицијских станица и зграда владе и  преузели локалну радио станицу.

  

У тродневним антивладиним  протестима у Либији погинуле су 84 особе, саопштила је
међународна  хуманитарна организација "Хјуман рајтс воч"

  

Процене ове  организације заснивају се на изјавама болничког особља и сведока који 
тврде да полиција и снаге безбедности против демонстраната користе праву  муницију,
јавио је АП.

  

Већина протеста одржава се на  истоку земље, у најмање пет градова, где је слаба
подршка либијском  лидеру Моамеру Гадафију, који се на власти налази 42 године.
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У  Бенгази, Бејиду и неколико других градова стигли су припадници елитне  војне
бригаде Камис, наводе грађани, од којих неки тврде да се међу овим  снагама налазе
припадници паравојних формација, међу којима су и страни  плаћеници.

  

Бригаду предводи најмлађи Гадафијев син Камис Гадафи,  а америчке дипломате су ове
снаге у једној поверљивој депеши која је  обелодањена назвале "најобученијим и
најопремљенијим снагама у Либији".

  

Прекинуте Интернет услуге

  

Америчка  компанија за праћење и безбедност Интернет мрежа "Арбор нетворкс" 
саопштила је да су јуче у Либији нагло прекинуте Интернет услуге, јер  режим настоји да
спречи демонстранте да се организују и међусобно  комуницирају.

  

Америчка агенција јавља да се информације у Либији  строго контролишу, да новинари
не могу слободно да раде, а да је  Интернет онемогућен у више делова на истоку земље.

  

У либијској  луци Бенгазију око 100.000 демонстраната тражило је веће политичке 
слободе, окончање корупције и више од четири деценије владавине Муамера  ел
Гадафија.

  

Учесници протеста запалили су седиште локалне радио  станице, пошто се претходно
полиција повукла, наводе сведоци и један  неименовани званичник, који је рекао да се
ради о "злочину против  безбедности и стабилности земље".

  (РТС)
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