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ЊУЈОРК - Комитет за санкције Савета безбедности Уједињених нација усвојио је
амерички предлог да се одмрзне 1,5 милијарди долара либијских средстава, која ће као
бити упућена као хуманитарна и друга помоћ Либији.

  

Одлука, за коју је неопходна једногласност, донета је пошто се са њом сагласила Јужна
Африка.

  

На захтев те земље, текст предлога је унеколико измењен, и у њега унета формулација
да ће се та средства расподелити релевантним властима, уместо изричитог помињања
Прелазног националног савета.

  

Јужна Африка не признаје побуњеничку владу Либије, која још није добила признање
свих држава чланица Афричке уније.

  

САД су претходно запретиле да ће заобићи Комитет за санкције Либији и да ће Савету
безбедности УН директно предложити резолуцију, са истим текстом. Амерички
дипломати су изражавали уверење да би у том случају имали неопходну већину од девет
гласова чланица тог тела УН.

  

Од тих одмрзнутих средстава, која се ионако налазе у америчким банкама, око пола
милијарде намењено је међународним хуманитарним организацијама, још толико за
куповину горива и других добара за цивилне сврхе, а од преосталог новца, око 400
милиона је намењено за кључне социјалне услуге, као што су школство и здравство, док
ће око 100 милиона бити потрошено на храну и друге хуманитарне потребе.
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САД истичу да су предлог саставиле у сарадњи са Прелазним националним саветом и
да ништа од тих средстава неће бити употребљено за војну опрему или активности.

  

Италијански премијер Силвио Берлускони изјавио је данас да је наложио  одмрзавање
прве транше блокираних либијских средстава у висини од 350  милиона евра, после
састанка са другим човеком либијских побуњеника  Махмудом Џибрилом у Милану.

  

Средства ће већ идуће недеље бити упућена политичком телу побуњеника  Прелазном
националном савету, рекао је италијански министар иностраних  послова Франко
Фратини.

  

(Танјуг-Дојче веле)
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