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С позицијом Русије да се не дозволи погибија мирног становништва у Либији упознате су
САД, изјавио је за новинаре руски министар одбране Анатолије Сердјуков.

  

„Нажалост, последњи догађаји показују да су у Либији започета реална борбена дејства,
у којима су настрадали цивилни објекти и погинули су мирни људи. То се није смело
дозволити,“ рекао је Сердјуков након сусрета у Москви с министром одбране САД
Робертом Гејтсом.

  

Са своје стране, челник Пентагона је изнео тврдњу да ће активна фаза војних дејстава у
Либији престати за неколико дана.

  

У СБ ОУН је планирано разматрање руске иницијативе за Либију

  

Позив за прекид ватре у Либији с којим је убрзо после почетка операције западне
коалиције у Џамахирији наступио МИП Русије може бити разматран на седници Савета
безбедности ОУН 24. марта. Ово мишљење је у уторак изразила званични представник
МИП Француске Кристин Фаж. Раније су чланови СБ ОУН већ изразили спремност да у
четвртак одрже састанак ради разматрања либијског проблема. Генерални секретар
Организације Бан Ки-Мун планира да изложи реферат о ситуацији у овој земљи.

  

Низ земаља је изразио забринутост због војне интервенције Запада у унутрашњи
либијски конфликт
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Савет безбедности ОУН ће у четвртак размотрити ситуацију у Либији. Уочи седнице
неке земље су изразиле став о неприхватљивости бомбардовања Либије, које је
предузела западна коалиција. Тако је Индија данас наступила с осудом војне акције, коју
спроводе САД, Канада, Катар и низ европских земаља. Кина, коју представља министар
иностраних послова, позвала је да се под хитно прекине ватра и заложила се против
прекомерног коришћења војне силе. Бразил је изразио жаљење због погибије људи у
ваздушним нападима. Већина држава инсистира на мирном дијалогу, који ће омогућити
да се избегне погибија мирног становништва.

  

(Глас Русије)
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