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 Америчка хуманитарна организација “Mercury one” спремна је да финансира пројекат
превоза, смјештаја и едукације авганистанских миграната у Црној Гори, вриједан 35
милиона долара.

  Њихов представник за Балкан Адмир Барчић тврди да би боравак миграната био
временски ограничен (најдуже 90 дана), на локацији коју одреди Влада, и да државу не
би коштао ни цент.   

Барчић годинама живи у Будви, а за “Вијести” каже да је раније више од деценију био
ангажован на разним пословима у Авганистану.

  

Наводи да је током авганистанске кризе протеклих мјесеци самоиницијативно
организовао евакуацију готово неколико хиљада људи, након доласка талибана на
власт...
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Он је испричао да су га контактирали из агенције “Mercury one”, која је, како тврди,
спремна да за хуманитарну мисију издвоји 35 милиона долара.

  

Предлог америчке агенције долази само неколико дана након што је Влада усвојила
Информацију о ситуацији у Авганистану и активностима у циљу разматрања пријема
избјеглица. Имајући у виду да је Црна Гора, како је саопштено из Владе, посвећена
активном учешћу у глобалним одговорима на хуманитарном плану, потврђујући да је
кредибилан и поуздан партнер међународној заједници, одлучено је да се формира
Међуресорска радна група ради разматрања могућности за одговор на актуелну
хуманитарну кризу и евентуалних капацитета за пријем ограниченог броја избјеглица,
сходно пракси осталих чланица НАТО које су биле ангажоване у Авганистану...

  

Барчић је у разговору за “Вијести” нагласио да “Mercury one” тражи балаканску земљу
која би била спремна да обезбиједи привремену зону за даље кретање авганистанских
избјеглица ка земљи у коју ће бити пресељени.

  

”То државу Црну Гору не би коштало ни цент, и то кажем јер неријетко се овакве мисије
погрешно тумаче у јавности. Потребно је да нам се каже локација, било да је то касарна,
неки камп, хотел… Ми смо спремни све да финансирамо. Уз ангажовање локалне
невладине организације, након што добијемо зелено свјетло, биће реализован цијели
пројекат, који подразумијева опремање локације, организовање едукације избјеглица, до
њихове вакцинације, али и обезбјеђивања и свих основних средстава, од хране до
хигијене. Ми смо ти који ће водити све, на Влади је да се, пошто је показала спремност,
прикључи овој мисији и одобри локацију, одреди број избјеглица који су спремни да
приме. Понављам, ти људи биће ту највише 90 дана, колико је потребно да се заврши
процедура око добијања виза, едукацја… Ово није исти случај као са Сиријом, овдје је
ријеч о људима који морају да буду привремено смјештени, те након добијања визе буду
пресељени у жељене земље”, нагласио је он.

  

Барчић је истакао да јавност мора да зна да избјеглице неће остати у Црној Гори, чак ни
излазити из кампа.

  

”Гдје ће наши људи радити све оно што је потребно како би се припремили за
пресељење. Нама је само потребна земља која ће прихватити број избјеглица који
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одреди, како би људе који чекају на евакуацију што прије извукли из Авганистана. Својим
пристанком да учествује у мисији, Црна Гора би, као земља чланица НАТО, показала
хуманост према авганистанском народу, у тренутку када је то најпотребније”.

  

Поновивши да држава не би сносила никакве трошкове, Барчић је рекао да би
представили план који би “стимулисао локалну економију кроз директно убризгавање
средстава која ће се потрошити на локалне продавце”.

  

”Ово ће помоћи у очувању повјерења шире јавности и претварања сваког примаоца
средстава (локалног власника продавница, предузећа, пружаоца услуга) у ‘повјереног
партнера’ који затим постаје ‘локални амбасадор’ циљева мисије”, истакао је Барчић и
навео да је тренутно у Будви и Гено Гарсха, представник “Mercury one”, с циљем
организовања мисије.

  

Упркос томе што је је Авганистан под контролом талибана, како каже Барчић, он и многи
његови пријатељи, попут америчке организације “Mercury one”, “интен зивно раде на
спасилачким евукуацијама”.

  

Снимке успјешне недавне евакуације 32 авганистанске фудбалерке, које је спровела
“Mercury one”, обишле су свијет, истиче он.

  

”Mercury one је до сада евакуисао око 2.000 људи. Тренутно хиљаду људи чека у
авганистанском граду Мазари Шерифу да напусте ту земљу. Имамо четири авиона и
дозволу да полетимо, како би те људе евакуисали, зато нам је потребна земља гдје
можемо да их сигурно привремено смјестимо, како би прошли све припреме и били
пресељени у САД”.

  

Људе крију од талибана, многи Американци би да помогну

  

Барчић истиче да много људи жели да помогне Авганистанцима и да су активно
укључени у, како је рекао, акције евакуације.
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”Свакодневно добијамо позиве људи за помоћ. Судбине тих људи су потресне, успјели
смо многе од њих да спасимо. Направили смо мрежу од готово 200 авганистанских
породица, код којих скривамо људе, све док их не евакуишемо. Свакога дана смо са
њима у контакту, моле да им се помогне јер су у немилости талибана. Нашу мисију
подржао је велики број људи у САД - у незадовољни начином на који се та земља
повукла из Авганистана. Много од њих сматрају да су изневјерили Авганистанце… Ту је
велики број активних, али и пезнионисаних припадника Стејт департмента, сенатора и
гувернера, људи из Министарства одбране, Конгреса... Ту су да помогну и прикључили
су се ‘Mercury one’”.

  

(Вјести)
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