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""Свет под небеским
н
с
сводом
тежи да се ујед
дини послее дугог разд
добља разд
двојености,,
р
ујједињења, тежи да се раздвоји.""
али поссле дугог раздобља
Ром
манса три краљевинее
Луо
Л Гуанзххонг (1360))
омунизам, несврстано
ост, југослоовенство или Закон о
Као штто је то неккада био ко
удружееном раду,, политичарри већ некко време нууде народуу нову ставвку на том
м
пролазном спискуу пропалих
х замисли: Србију у Европској
Е
унији (ЕУ)). Каква сее
то нова "мачка у џаку" нуд
ди Србији као "надоккнада" за огромне
о
и суштинскее
нална пониж
жења?
уступкке и национ
ЕУ јее већ годи
инама повеезана са незапамћен
н
ном егзисттенцијалном кризом,,
незапосленошћу, бур
рним и дуготрајним уличним протестима
п
а, стезањем
м кајша, екксплозијом
м
жном емигграцијом из
и периферрних земаљ
ља (премаа Бразилу, Анголи и
државног дуга, снаж
чење имигррације), контролом тр
рансфера н
новца, а од
д
Швајцарсккој која уводи квоте за огранич
недавно и са конфиссковањем новца
н
са приватних
п
ш
штедних
рачуна. Еврро је требалло да будее
највећи усспех ЕУ, алли овај зајееднички ноовац уместо да уједињ
њује, он рааздваја ЕУ на север и
југ.[1] Најјгоре од свега је то што
ш је завлаадала општта безвоља јер је буду
ућност ЕУ суморна и
неизвеснаа, а јавно мњење у ЕУ
У никада у историји није
н
имало ниже повеерење у ЕУ
У него штоо
је то случаај сада.[2] Европски сан
с постајее за многе, чак већинуу, европскаа ноћна мора. Великее
наде за нееко видно побољшањ
ње у предсстојећих деесет годин
на нема јерр изостаје економски
и
раст. И ссам врх ЕУ
У јавно гоовори о могућем
м
рааспаду Уни
ије, поготоово еврозооне. Оскарр
Лафонтен, немачки министар
м
з финанси
за
ије који је увео
у
своју земљу у еврозону, саада говори
и
р
заједничку ваалуту јер "садашња п
путања води у пропасст".[3] ЕУ не
н зна штаа
да треба разбити
ће да рад
ди сама са собом. Само јој је сада још потребна једна проб
блематична земља у
чланству ккаква је то Србија.
Солидарноост и зајед
дништво каао основе интеграције
и
е у Европи налазе се на
н ниским гранама, а
супротно ЕУ духу јачају
ј
националне теенденције у свим зеемљама чланицама. У оваквим
м
у екстремисти и снаж
жно испли
ивавају на површинуу
мутним еввропским водама пррофитирају
историјски
и сукоби и увреде каао што је то рецимо између
и
Нем
мачке и Гр
рчке. ЕУ је заснованаа
баш на од
дстрањивањ
њу таквих сукоба
с
и наа неговањуу сарадње. Ретка лепаа вест у ЕУ
У је та штоо
је лане Ун
нија добилаа Нобеловуу награду заа мир, али н
не и за економију.
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Нико нијее срећан и задовољан
з
у ЕУ изузеев можда мале
м
врхуш
шке, тј. номенклатуре у Бриселу..
Од сјајне међународ
дне организзације која је служилаа за углед, у коју су многи
м
глед
дали као наа
светионикк који слуужи за прример и у коју су земље добровољно приступалле, ЕУ сее
преобрази
ила у мрежу дужничкког ропстваа из којег нема
н
лаког и брзог иззлаза. Дужници су заа
сада Грчкка, Кипар, Шпанија, Ирска и Португалија
П
а. Ове зем
мље су у омчи невиђђених мераа
штедње ккоје продуб
бљују криззу и стављ
љају их у подређен положај бар у следеећих десетт
година. Наметнуто снижење
с
јаавних расхоода за обраазовање, по
оготово у периферним
п
м земљамаа
ој заосталоссти и безнаађу. За ову
у групу зем
маља без еекономскогг
ЕУ, води ка њиховоој још већој
мају Словеенија, Италлија, па чакк и Францууска. Са дрруге странее
кисеоникаа успешно се припрем
су земље повериоци
и које могуу да изгубе на стоти
ине милијаррди евра ако
а дужниц
ци напустее
ЕУ. Безглааво срљањее Србије у овакву ЕУ
У је као жељ
ља за присступањем СФРЈ
С
1988..
евро или Е
године. Наајвећи доби
итници од таквог срљ
љања су звааничници Уније
У
у Брриселу који
и сада личи
и
на Беч 19112. године. Ови звани
ичници моггу да се буссају у прса и кажу да има и такввих земаљаа
које желе да приступ
пе чак и овааквој ЕУ. Њима
Њ
је у опису
о
радно
ог места и плаћени суу да говорее
ли приступ
пање данаш
шњој ЕУ јее као улазаак у кабин
ну трећег разреда
р
наа
позитивноо о ЕУ, ал
Титанику..
У ЕУ не могу
м
да се сложе
с
већ дуго
д
времеена готово ни око чегга:
монетарнаа и фискална пи
итања, бан
нкарске и
институције,
енергетскаа политикаа, гас из шкриљаца,
ш
запошљаваање, односси
са Русијоом, питањ
ње Косова и Метоххије, патен
нтно право,
генетски модификоована храана, напад
д на Либ
бију, помо
оћ
ицима у Сирији,
С
прроширење ЕУ,... паа се стварри
побуњени
импровизи
ију и решаавају на паарче. Постооје и проширују се свве
дубље и оотворене разлике
р
изм
међу Немаачке и Фраанцуске окко
темеља и функциоонисања Е
ЕУ као што
ш
је то на примеер
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монетарнаа политикаа. Немачка оптужује Францускуу да је "наајвеће евро
опско проб
блематичноо
дете".[4]
могућем расспаду ЕУ имају
и
извессног основа, али не превеликог.
п
. ЕУ ће посстојати и у
Приче о м
будућностти, али ће њен садрж
жај у погл
леду члансства и разн
них полити
ика бити и
измењен у
следећој декади.
д
Безз обзира како
к
ће да се заврши дубока кр
риза ЕУ, решење
р
сиггурно нећее
бити ни сллатко ни сл
лавно. Нијее никакво чудо
ч
што Брританија намерава даа напусти ЕУ,
Е али акоо
Британијаа оде, она може
м
да повуче
п
за собом
с
и сккандинавскее земље. Излазак,
И
чаак бекство,,
Британијее из ЕУ би
ио би неввиђен удар
рац за ЕУ.. Није ни чудо што
о се упућуују претњее
Британији
и ако жели да изађе из
и ЕУ. Моогуће казнее укључујуу увођење санкција
с
у трговини,,
финансијаама,... Изуззетно је теш
шко пристуупити ЕУ, али
а је тешкко и сложено из ње и иступити,,
јеер преговорри о иступаању могу да
д трају год
динама.
Ако се зам
А
мрзне посттојећи про
облем и сукоб
с
око Косова и
М
Метохије
и Србија иззрази својуу вољу да не
н жели даа приступи
и
Е као пун
ЕУ
ноправни члан,
ч
тада постоје баар две стваари. Прво,,
н
наведени
пр
роблем је ""на столу" вековима и неразумн
но је да сее
м
може
"реши
ити" у краттком року изузев
и
ако је у питањ
њу потпуни
и
п
пораз
једнее стране. Србија
С
треб
ба да сачеека повољн
није времее
к
када
се још
ш више прромени одн
нос снага на светскоој сцени у
њ
њену
корисст јер на Заападу савезника немаа. Срљање у решењее
п
проблема
заа кратко врреме је скаккање Србиј
ије над проввалијом поо
трулој дассци. Није никакво чуд
до што Нем
мачка и прееко ЕУ при
итиска Срби
ију да што пре пружи
и
"независност" Косовву и Метоххији, јер ЕУ
Е не зна ккакву ће мршаву
м
пун
нуду моћи
и да пружи
и
бије се траажи да неп
повратно пружи
п
нештто ни за шта
ш или заа
Србији у будућностти. Од Срб
у
у новве уцене. Нема
Н
више никаквог спомињањ
ња трговинее људским
м
нешто штто је само увод
органима заробљен
них Срба на Косову
у и Метоохији (а нови
н
сведооци су грромогласноо
ј међунарродна истраага дубоко загазила већ
в у другуу деценију..
најављиваани у Беогрраду), док је
Да ли је и заташкаваање таквихх злочина према
п
Срби
има један од
о услова ЕУ
Е за приступање? А
време ће ускоро
у
покказати да ли
л је албансски етничкки простор сада теритторијално и државноо
заокружен
н и чист или ту има јоош доста 'незавршеног посла' у околини.
о
Друго, Сррбија би требало да иззрази намееру да не жели
ж
пристуупи ЕУ и да
д јој је доовољан још
ш
увек пет ггодина нераатификован
н Споразум
м о стабили
изацији и придружив
п
вању. Када ће да будее
ратификовван у потпуности у ЕУ,
Е то се не
н зна! У сллучају да Србија
С
не жели
ж
у члаанство ЕУ,,
тада би званичници ЕУ
Е облеталли Србију и нудили јоој веће поггодности у намери да је приволее
к што суу то учини
или 19.4.2013 током "путујуће
"
приредбе"
п
у Бриселу..
на приклаањање ЕУ као
Јасна намеера ЕУ билла је да се Србија
С
одвррати од при
ијатељских
х земаља саа истока.
Србија, ккао озбиљн
на држава, треба даа спроводи
и наведени
и и још увек нераттификован
н
"Ђелићев"" споразум
м са ЕУ изз 2008. год
дине иако он
о има погубне послледице на економијуу
Србије у погледу зааштите дом
маће произзводње, заапослености
и, губитка прихода од
о царина,,
ња у ино
остранству,, продаје земље сттранцима, као и појединих
п
сумњивихх
задуживањ
'заједничкких коракаа' у спољн
ној полити
ици који ремете
р
одн
носе Срби
ије са при
ијатељском
м
земљама ккоје јој пру
ужају подрршку и не отимају деео територије. Потребно је поп
правити тај
Споразум са ЕУ.
3

Чему уоп
пште служ
же истоврем
мене изјавве српскихх званични
ика: "Никаад нећемо признати
и
независноост Косова и Метохиј
ије" и "Наш
ш циљ је п
приступањее Србије ЕУ"?
Е
Многее велике и
битне зем
мље ЕУ неедвосмислеено и јавно говоре да
д нема прриступа Сррбије ЕУ без јасногг
признавањ
ња независн
ности јужн
не покрајин
не. Под честтим изјавам
ма да је Воојводина "ллокомотиваа
Србије" каа ЕУ (навоодно "остаттак Србије је кочи наа путу ка блиставој
б
Е
ЕУ")
не мож
же уопштее
више да ссе прикријее тиха подрршка сепар
ратизму коојег "на среећу нема" у Војводин
ни. Али каа
каквој се то ЕУ пуузи? Ка Унији
У
чијаа се садаш
шња архитеектура уруушава, у којој
к
немаа
их, а вођствво преузим
ма Немачкаа. Са Немци
има је увекк најбоље радити.
р
За разлику
р
од
д
задовољни
многих дрругих, са Неемцима сагговорник увек
у
зна на чему је.
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Премијер Србије Даачић изјави
ио је да је потребно
п
ућћи у ЕУ, "аа уколико нам се не свиђа
с
лакоо
нарска и хр
рабра. Проб
блеми су у томе штоо
ћемо изаћћи".[5] Навеедена изјавва је изузеттно визион
се не зна како ће да
д изгледа ЕУ у буд
дућности и шта ће бити
б
са "п
повраћајем уложенихх
ња" укључ
чују пуну независност
н
т Косова и Метохије,,
средстава"" за пристуупање ЕУ? Та "улагањ
па лако м
могу да укљ
ључе и неззависност Војводине,
В
, па Рашкее области, па притисаак и уценее
Србији даа се уништи
и Републикка Српска, па
п плаћањее ратне одш
штете Косо
ову и Метоххији (можее
бале Дунавва Хрватскоој, ... списаак за уценее нема крајаа. Да ли ћее
и на рате), па уступаање леве об
на средства бити враћена Срб
бији ако јоој се не бу
уде свиделло у ЕУ? О томе сее
та уложен
премијер није изјасн
нио. И да не забораавимо да иступање
и
и ЕУ уопш
из
ште није ни
н лако ни
и
једноставн
но. Присеттимо се преетњи упућеених Бритаанији. Теш
шка је заблу
уда да ће ЕУ
Е и Запад
д
оставити С
Србију на миру
м
послее отмице Ко
осова и Меетохије. Та ЕУ хидра је
ј незаситаа и у стањуу
пред ропц
цем не преза ни од чега
ч
као штто је то конфискација новца саа приватнихх штеднихх
рачуна (К
Кипар је саамо почетаак). Уместоо да призн
на грешку у финанси
ијском систтему (грби
и
темељи евврозоне), владајућа
в
елита конфискује део приватне штедње заа сада у маалој земљуу
зарад "оп
пштег добрра". Ово се
с догађа у демократској ЕУ
У у којој је
ј приватн
на својинаа
заштићенаа. Све то личи
л
на нассилну колеективизаци
ију пољопрривреде "заарад општеег добра" у
доба Стаљ
љињизма.
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Дробљењуу Срба и Србије немаа краја, а ЕУ
У се са друуге стане урушава. Прредседник Европскогг
парламентта Мартин
н Шулц јее само јед
дан у дуггачком низзу највиших званич
чника који
и
изјављује:: "ЕУ је зааиста под претњом неуспеха. Мислим да
д не треба да подцеенимо овуу
драматичн
ну реалносст."[6] Чакк ни највећ
ћи занесењ
њаци у ЕУ
У не говоре о њеној блиставој
будућностти. Једини који се тооме надају су полити
ичари у Ср
рбији који пословичн
но касне заа
догађајима у ЕУ бар једну децеенију, ако не
н и генераацију, и раззни лобисти
и и манипуулатори.
Коме вероовати? Да ли "вероваати на реч" поготовоо политичаарима из ЕУ који "суутра" вишее
неће бити
и на сцени?? У Хелсин
нкију је 19975. годинее потписан
н споразум о неповреедивости и
непроменљ
љивости грраница, а такође
т
и о немешању
н
у унутраш
шње ствари
и држава. И шта је од
д
тог потпи
исаног међђудржавногг документта остало? Да ли се неко при
идржава таако важногг
писаног м
међународн
ног спораззума? Држ
жавници изз ЕУ обећ
ћали су мн
ноге стварри бившем
м
председни
ику Србијее Борису Тадићу
Т
ако
о учини брројне тешкке уступке. А када јее то он тоо
послушноо учинио, шта
ш су му испунили
и
од
д датих обеећања? Или
и су га "пуустили низ воду" кадаа
им је одраадио то што
о су од његга тражили
и? Слично је
ј било са низом
н
поли
итичара и војсковођа.
в
.
Нема никаакве сумње да ће и садашња
с
в
владајућа
гарнитура у Србији проћи
п
на иссти начин..
Биће изигграна, а на трговину људским
љ
ор
рганима зааробљених Срба пашћће још већа европскаа
шке речи, неема никакввих изгледаа да Србијаа
прашина и магла. Беез обзира наа мрке поглледе и теш
надмудри дипломатсску и прегооварачку машинерију
м
у ЕУ. Никааквих. Зато
о треба дићћи руке од
д
ња ЕУ.
приступањ
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Ако се неешто не прромени, спррема се наставак деп
портације Србије
С
у мррзовољну ЕУ чија јее
будућностт тмурна и неизвеснаа. Нико нее зна како ће да изгл
леда ЕУ заа пет, 10, 15 или 200
година и д
да ли ће би
ити привлаачна садашњ
њим земљаама чланиц
цама да у њој
њ остану и опстану..
Ипак, треб
ба се припрремити и заа Европу у којој ће ЕУ
У да има безначајну
б
или
и негати
ивну улогу,,
или уопш
ште неће би
ити ЕУ (поост-ЕУ Евр
ропа). Да ли
л ово зван
ничници Ср
рбије схваттају? И наа
крају испаада да смо
о се беспоттребно излаагали нежеељеном троошку и гуж
жвама и даа смо џабее
мењали он
нако лепе и разумљивве таблице на возилим
ма.
Аутор је рредован чллан Матицее српске у Новом
Н
Садуу
Скраћена верзија овоог чланка објављена
о
је у НИН-уу 9.5.2013.
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Би
ило је леепо док је трајаало
Б
Безглаво срљ
љање у оваакву ЕУ је као
к жеља за
з приступ
пањем СФР
РЈ 1988.
П
Приступањ
ње таквој ЕУ
Е је улазакк у кабину трећег
т
разрреда на Ти
итанику
Као ш
што је то некада био коомунизам,
несврсстаност или
и Закон о удруженом
у
м
раду, политичари
п
и сада нудее народу наа
том прролазном списку
с
зами
исли Србијју
у ЕУ. Каква се тоо нова „мач
чка у џаку““
С
каоо надокнадаа за уступкке
нуди Србији
и наци
ионална по
онижења?
на са
ЕУ је већ годинаама повезан
егзисттенцијалном кризом,
незапоосленошћуу, протестим
ма,
стезањ
њем каиша,, емиграцијјом из
периф
ферних земааља, контролом
трансф
фера новцаа, а однедаввно и са
конфи
исковањем новца са приватних
п
штедн
них рачуна. Евро је трребало да
буде највећи
н
усп
пех ЕУ, али
и овај
заједн
нички новац
ц цепа ЕУ на север и
југ. Наајгоре од сввега је то што
ш је
завлад
дала општаа безвољност јер је
б
будућност ЕУ
Е суморнаа. Велике наде
н
за неко видно по
обољшање у
п
предстојећи
их десет год
дина нема јер
ј изостаје економскки раст. И сам
с врх ЕУ
У
гоовори о мо
огућем расп
паду, поготтово еврозооне.
Н
Нико није срећан
с
и зад
довољан, изузев
и
можд
да мале врх
хушке у Брриселу. Од
сјјајне орган
низације, у коју су мно
оги гледали
и као на свветионик и у коју су
зеемље добровољно приступале, ЕУ
Е се преообразила у мрежу
м
дуж
жничког
рропства из којег
к
нема лаког и брззог излаза. Грчка, Кип
пар, Шпани
ија, Ирска и
П
Португалијаа су у омчи
и невиђенихх мера штеедње које продубљују
п
у кризу и
сттављају ихх у подређеен положај бар у следеећих десет година. Нааметнуто
снижење јаввних расхоода за образзовање, погготово у пеериферним земљама,
ш већој заоссталости и безнађу.
б
води ка још
ЗЗа ову групуу земаља без
б економсског кисеон
ника успеш
шно се прип
премају
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Словенија, Италија, па чак и Француска. Са друге стране су земље
повериоци које могу да изгубе на стотине милијарди евра ако дужници
напусте ЕУ. Безглаво срљање у овакву ЕУ је као жеља за приступањем
СФРЈ 1988. Приступање таквој ЕУ је улазак у кабину трећег разреда на
Титанику.
Приче о могућем распаду ЕУ имају извесне основе, али не превелике. ЕУ
ће постојати и у будућности, али ће њен садржај у погледу чланства и
разних политика бити измењен, а решење неће бити ни слатко ни славно.
Није никакво чудо што Британија намерава да напусти ЕУ, али ако
Британија оде, она може да повуче за собом и скандинавске земље
Ако се замрзне постојећи проблем и сукоб око Косова и Метохије и Србија
изрази своју вољу да не жели да приступи ЕУ као пуноправни члан, тада
постоје бар две ствари.
Прво, наведени проблем је „на столу“ вековима и неразумно је да се може
„решити“ у кратком року изузев ако је у питању потпуни пораз једне
стране. Србија треба да сачека повољније време када се још више промени
однос снага на светској сцени у њену корист. Срљање у решење проблема
за кратко време је скакање над провалијом по трулој дасци. Није никакво
чудо што Немачка и преко ЕУ притиска Србију да што пре пружи
„независност“ КиМ, јер ЕУ не зна какву ће танку понуду моћи да пружи
Србији у будућности. Од Србије се тражи да неповратно пружи нешто ни
за шта.
Друго, Србија би требало да изрази намеру да не приступи ЕУ и да јој је
довољан још увек нератификован ССП. Када ће ЕУ да га ратификује у
потпуности, то се не зна, али тај споразум има погубне последице на
економију Србије у погледу заштите домаће производње, запослености,
губитка прихода од царина, задуживања… У случају да Србија не жели у
ЕУ, тада би званичници ЕУ облетали Србију и нудили јој веће погодности
у намери да је приволе на приклањање ЕУ.
Чему уопште служе истовремене изјаве политичара: „Никад нећемо
признати независност КиМ“ и „Наш циљ је приступање Србије ЕУ“? Многе
велике и битне земље ЕУ јасно и јавно говоре да нема приступа Србије без
јасног признавања независности јужне покрајине. Уз то, иза честих изјава
да је Војводина „локомотива Србије“ ка ЕУ не може више да се прикрије
тиха подршка сепаратизму којег „на срећу нема“ у Војводини. Али ка
каквој се то ЕУ пузи? Ка Унији чија се садашња архитектура урушава, у
којој нема задовољних, а вођство преузима Немачка.
Ако се нешто не промени, спрема се депортација Србије у мрзовољну ЕУ
чија је будућност неизвесна. Нико не зна како ће да изгледа ЕУ за пет, 10,
15 или 20 година и да ли ће бити привлачна садашњим земљама чланицама
да у њој остану и опстану. Ипак, треба се припремити и за Европу у којој ће
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ЕУ да има безначајну или негативну улогу, или уопште неће бити ЕУ. Да
ли ово државници схватају?
Мирослав Н. Јовановић, редовни члан Матице српске у Новом Саду
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