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МЕКСИКО – Председник Мексика Фелипе Калдерон упозорио је да ће се крвопролиће у
рату против нарко картела повећати, иако је насиље са којим се суочавају Мексиканци
већ на алармантно високом нивоу.

  

Више од 28.000 људи је погинуло од када је Калдерон покренуо акцију против нарко
банди, по доласку на власт крајем 2006. године.

  

У акцији, коју су САД подржале са милионима долара, учествује више од 45.000 војника
и неколико хиљада припадника федералне полиције, које је Калдерон послао да се боре
против картела, који се међусобно боре за контролу над рутама за кријумчарење
наркотика у САД и све већа локална тржишта наркотика.

  

Насиље у вези са трговином наркотицима је у порасту, а све чешће се могу видети
напади као што је био протеклог викенда, када су четири обезглављена тела обешена
наопачке са моста у околини мексичке престонице.

  

"Не искључујем да ће, можда, бити више насиља чији смо очевидци и, шта више, победа
којој тежимо и коју ћемо оствартити незамислива је без више насиља", изјавио је
Калдерон мексичком радију.

  

"То је процес самодеструкције за криминалце", додао је мексички председник, а пренела
агенција Ројтерс.

  

Иако је уклоњено неколико нарко босова и ухапшено неколико десетина хиљада људи,
Калдерон се суочава са притиском због све веће несигурности, која одвлачи туристе и
стране инвеститоре и штети локалним бизнисменима.
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Већина Мексиканаца и даље подржава Калдеронов рат против нарко картела, али се,
због већег броја цивилних жртава и неуспеха владе да заустави ширење насиља у
градове, захтева промена стратегије.

  

Неки аналитичари тврде да за победу над нарко бандама није довољна војска, већ да ту
борбу морају пратити и реформе у правосуђу, полицији и затворским системима, где је
висок ниво корупције, навео је Ројтерс.

  

(Танјуг)
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