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У какву се то ЕУ зап
путила Србијаа
После неввиђеног „ккилављења““ одређен је и дан зза отпочињ
њање прегговора о прриступањуу
Србије мррзовољној и скоро бан
нкротираноој ЕУ. Ствара се утиссак да послле „преговоора“ следи
и
приступањ
ње ЕУ. Би
иће то насттавак дикттата, а малло прегово
ора. Свакаа земља члланица ЕУ
У
понаособ може да мрцвари
м
С
Србију
не само
с
за поочетак, већ
ћ и за закљ
ључење свааког од 355
з
члааница х 2 - отпочињ
њање и закљ
ључење прреговора =
поглавља (35 поглаввља х 28 земаља
м
да се блокирају преговори
и са Србијоом на неодр
ређено врееме. Ако сее
1960). Толлико пута могу
томе додаа да свака земља
з
ЕУ мора
м
да раттификује сспоразум о приступањ
њу Србије ЕУ,
Е неке и
на национ
налном референдуму, краја том путу
п
нема.
У какву ссе то ЕУ заапутила Сррбија? ЕУ се преобраазила у груупу у којојј нико нијее срећан и
задовољан
н изузев вррхушке у Брриселу. Британија је на добром путу да наапусти ЕУ,, а то можее
да подстаккне сканди
инавске зем
мље да је следе.
с
Ислаанд је већ окренуо
о
лееђа ЕУ, а Украјина
У
јее
нашла при
имамљивији аранжмаан са Русијо
ом.
и новац битти чврст каао немачкаа
Обећање гграђанима земаља евррозоне билло је да ће заједнички
марка, да ће постојаати дисцип
плина у јаавној потроошњи, да ће
ћ то убрзати раст привреде
п
и
б
е становни
иштва, да ће
ћ се продуубити интегграција изм
мећу земаљ
ља ЕУ… И
повећати благостање
шта се дессило? Умессто да спаја земље, зааједнички новац
н
их раздваја на север и узааврели југ..
Половина младих у Грчкој и Шпанији
Ш
јее без послаа и без изглледа да га нађе.
н
Те зеемље су наа
ивици друуштвене прровалије, а приближавва им се Итталија, а заа њом и Француска. У поређењуу
са обећањ
њима, еврозона је прроузроковал
ла економску катасттрофу. Изл
лаз је или у распадуу
еврозоне, или у још
ш већој феедерализаци
ији ЕУ (заа то нема апетита) или
и
у бауљ
љању крозз
ц
распаада у будућћности.
постојећу маглу којаа повећава цену
д овакве ЕУ
У може да очекује саамо притиссак и уцен
не: још форрмалније п
признавањее
Србија од
независноости Косоваа, прекрајаање остаткаа Србије и затомљењ
ње РС. Штаа се добијаа заузврат??
Ако је суд
дити по исккуствима суседних зеемаља, то јее још већа незапослен
ност, повећћање увозаа
и вртоглааво задужеење у иносстранству и поред извесне
и
по
омоћи из буџета
б
ЕУ
У. Безглавоо
срљање у овакву ЕУ
У је као жееља за присступањем СФРЈ
С
19888. Највећи добитници
д
и од таквогг
ици ЕУ. Приступање
П
е таквој ЕУ
Е је улазаак у кабин
ну трећег рразреда наа
срљања суу званични
Титанику.. На крају испада
и
да смо се беспотребно излагали
и
неежељеном трошку и гужвама и
да смо џаб
бе мењали онако лепее таблице на
н возилимаа.
в Н. Јован
новић, редоовни члан Матице ср
рпске у Ноовом Садуу
Мирослав

