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Борио сам
м се и то јее довољно.
Побееда је у Божиијим рукама.
Ђоррдано Бруно

1. Увод
Још
Ј
од даалеке 20066. повремен
но пишемо
о на стани
ицама порттала Нове
српске поллитичке миисли на тем
му Србије и Европскее уније (ЕУ
У).[1] Како
време
в
проотиче, стањ
ње је за Србију, наажалост, по
п том пи
итању све
тмурније
т
и смутније. Од Србијје се захтеева све виш
ше, а нуди јој се све
мање
м
и свве неповољ
љније. Оваај чланак је само наставак
н
прређашњих
расправа
р
и на ранијее обрађене теме осврћће се у најм
мањој могуућој мери.
Док
Д са једн
не стане вл
ласти у Срб
бији лаковеерно и скорро безглавоо срљају у
ЕУ,
Е дотле се у распраавама скоро потпуно запоставља исто толи
ико битна,
или
и још би
итнија другга страна исте
и
једначи
ине: у каквву се то ЕУ
У запутила
Србија и ш
шта се нуд
ди или доби
ија за узвраат од ЕУ?
У расправвама се преећутно преллази преко
о две изузеттно храбрее и неизвесн
не претпосставке, као
да оне не постоје. Прва
П
је да ћее ЕУ да постоји у слеедећих пет или 15 год
дина. Веровватно хоће
и је велика непознаниц
н
ца будућноост еврозон
не и будући
и садржај политика
п
и
у неком ооблику, али
обим члан
нства у ЕУ
У. Друга јее да ће ЕУ да остане и даље прривлачна да
д у њеном
м чланству
остану и опстану садашње зеемље члани
ице, а нове да јој сее прикључее. После увода,
у
овај
п
рассправу о лаковерноом срљањуу Србије у ЕУ на коју се надовезује
н
чланак почиње
дипломаттска алхеми
ија у поглед
ду одустајаања Србијее од Косоваа и Метохи
ије. Грчки проблем
п
и
сумрак евврозоне су
у обрађени
и у посебни
им поглављ
љима. Зајеедничка сп
пољна поли
итика ЕУ,
однос ЕУ
У према маалим земљ
љама, Еулеккс, управљ
љање Србијјом, прили
ив фондоваа из ЕУ и
страна уллагања су засебно
з
изн
нети пре закључка
з
д се Србијја безглавоо упутила на палубу
да
трећег раззреда на Ти
итанику.
2. Срљањ
ње у ЕУ
Приликом
м безглавог и лаковеерног срљаања Србије у "топли
и и пријаттељски" заггрљај ЕУ,
заборављаа се чињен
ница да је ЕУ у егзистенцијалн
ној кризи, да
д евро раазједињује земље ЕУ
уместо даа их зближаава и да је будућностт ЕУ неизвесна. Питаање је да ли
и ће ЕУ и да
д постоји
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после бри
итанског рееферендумаа 2017. и иззбора у Фрранцуској? Да ли вред
ди приступ
пати таквој
организац
цији и платтити горку и неповраттну цену?

Борис Таадић, тадаш
шњи предсседник Срб
бије, поручио је 201
12. противницима ин
нтеграције
Србије у ЕУ да ће Србија из "ината" постати
п
члааница ЕУ.[[2] Од дем
мократски изабраних
ује да разб
борито дел
лују у кори
ист доброб
бити државве и њенихх грађана.
државникка се очеку
Инат је поорив који би
б требало лечити и у околносттима младоости. За такко нешто постоје
п
чак
и средњош
школски пссихолози који
к
помажуу дечици да
д превазиђђу такве теш
шкоће и раазмишљају
зрело и разборито. Зорана Михајлови
ић, потпреедседник Владе
В
Срб
бије, изјави
ила је да
имо реформе и идемоо ка члансттву у ЕУ, сввидело се то
т некоме или
и не’.[3] Питање је
‘Спроводи
шта ако ссе од ЕУ илли њених држава
д
члааница Срби
ији испостаави врло веероватан об
бавезујући
рачун са високом ценом
ц
у поогледу једн
ностраног признавања
п
а независности државе Косово
штење Репуублике Српске и њеноо сливање са
с остатком
м Босне и Херцеговон
Х
не или чак
или униш
и нека вррста незави
исности Воојводине? Уз
У то су и питања границе
г
са Хрватском
м, "зелене
трансверззале", Рашкке области,,... Како ће такви захттеви да се свиђају
с
неккоме или нее, па чак и
инаџијамаа? Или је таакво понаш
шање ментаалитет самооубице који свесно сккаче у живи
и песак.
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У погледуу приступаања Србије ЕУ Ивицаа Дачић, тад
дашњи преемијер Срби
ије, изјавиоо је да ‘ми
прво треб
ба да уђем
мо па ћем
мо видети да изађем
мо ако је лоше.’[4] Слично јее поновио
"потребноо је ући у ЕУ,
Е а уколлико нам сее не свиђа, лако ћемоо изаћи".[55] Оваква изјава,
и
чак
државна политикаа, захтева озбиљноо објашњеење јер показује да му познавање
п
нисања ЕУ
У није јач
ча страна. Неколикоо битних непознани
ица треба да буду
функцион
разоткриввене:

· ЕУ није експрес реесторан да се у њега улази и излази како се
с коме кад
д ћефне. Србија није
још увек п
почела прееговоре ни о првом пооглављу за приступањ
ње ЕУ, а нее зна се већћ годинама
када ће тоо почети.
· Како сее тешко приступа
п
Е
ЕУ,
тако се
с из ње тешко и излази. ЕУ
У не глед
да уопште
благонакллоно на моогуће напуш
штање ЕУ. Британији
и је из Бри
исела запрећено санкц
цијама ако
та земља н
напусти ЕУ
У.
· Главна ствар на коју
к
Дачић (и други који
к
тако мисле)
м
треб
ба да одговори је слеедећа: ако
д добије наазад своја уложена
у
срредства? Таај улог мож
же лако да
Србија наапусти ЕУ, да ли ће да
буде при
ихваћена независнос
н
ст Косова и Метохије; униш
штење Репуублике Сррпске као
администтративно-поолитичко-ттериторијаллне једини
ице; па пи
итања окоо Војводин
не, Рашке
области...
и
теледи
иригованосст може да
д се види
и и из друугих изјаваа српских
Заслепљеност ЕУ или
жаца. "Бивши предсеедник Срби
ије Борис Тадић
Т
траж
жио је у јаануару 20008. године,
властодрж
приликом
м потписиваања гасногг споразумаа Србије и Русије, да Руси помоогну Србијуу градњом
складиштта гаса у Тузли?!"[6]
Т
] И на краају, Тадић је искори
ишћен од Запада каоо папирна
марамицаа и пуштен
н је низ поллитичку вооду исто каао што је то
о био случ
чај са читаввим низом
других сррпских политичара и високих оф
фицира. Заа утеху, Тад
дић је доби
ио наградуу Квадрига
2008. Ниш
шта боље неће проћи ни садаш
шња гарни
итура на влласти у Сррбији. Ипак, највећи
успех Срп
пске напред
дне странкке је у томе што је покказала да суу партије на
н власти см
мењиве на
изборимаа. То још увек
у
није јаасно Бојан
ну Пајтићу којем још
ш увек вирее из џепа бодрумске
б
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авионске
карте
показанее
С
законодаввном телу Србије.

у

наајвишем

Својеврем
мено је Хилари
Х
Кллинтон, државни
д
секретар Сједињен
них Амееричких Држава,
Д
политтику
Срб
бије
и
похвалилаа
рекла
председни
ику Тади
ићу: "М
Ми верујеемо у
потенцијаале Србије. Апсолутн
но смо убеђђени да
Србија мооже бити не
н само члаан Европскке уније,
него и ли
идер у Евр
ропи."[7] Дејвид
Д
Мекалистер
(из Немаччке), известтилац Евроопског парл
ламента
за Србијуу каже да "Н
Немачка уввиђа значајј Србије
и види је као предводниц
п
цу у еврропским
ијама зап
падног Балкана".[8]] Која
интеграци
дивота за уши властти у Србији
и, власти која није
да организзује редовн
но суђење тајкунимаа (Мирославу Мишкковићу) или бившем
у стању д
министруу (Оливеруу Дулићу) или да см
места смен
ни директоора државн
не Високе пословне
школе у Н
Новом Садуу (Драгицуу Томић) зб
бог бећарскког расипањ
ња новца пореских
п
об
бвезника и
злоупотреебе служб
бене дужн
ности (а ту
т јој је још и суумња у оригинално
о
ост њеног
докторатаа).[9]
ЕУ је умоорна и исцррпљена збоог великог и тешког источног проширења
п
а 2004. и 20007, па јој
уопште ни
ије потребн
на у члансттву још јед
дна проблем
матична дрржава као што
ш је то Србија.[10]
С
ЕУ доброо зна да би
и Србија била
б
не до
оприносилаац "европсским вредн
ностима", већ
в њихов
потрошачч. Карл Би
илт, министар иносттраних поослова Швведске и европски
е
п
политички
"дугопруггаш" изјаввио је даа је "истоочно праввославље главна прретња циввилизацији
Запада."[111] Зато сее лествицаа за пристуупање ЕУ непрекидн
но помера на виши ниво.
н
Због
трновитогг искуства са источн
ним проши
ирењем ЕУ
У више нем
ма никакву
у стварну намеру
н
ни
могућностт да прими
и земље у неку
н
врсту забавиштаа ЕУ, већ саамо државее које могуу одмах да
упишу фаакултет у ЕУ. Норвеешка, Шваајцарска и Исланд су
с врло раззвијене демократске
државе кооје би билее доприноссиоци европским вред
дностима и фондовим
ма, али те земље већ
деценијам
ма избегаваају да присступе ЕУ иако
и
би ихх ЕУ врло радо видеела у свом чланству.
Исланд јее на кратко
о ‘флертоввао’ са ЕУ
У о приступ
пању, али је напусти
ио преговаарачки сто
2013.
њу сопствееног функц
ционисања Србија може и требаа да учини
Многе стввари у реоррганизовањ
сама. Алли постоје бар две области у којима притисак ЕУ мора да буде жесток и
бескомпромисан. Прве
П
областти су праввна државаа и образоовање. Најјбољи пример за ту
рбији је афеера "индеккс" из 2007.. за коју ни
ико није осууђен. Праввна држава
поразну ообласт у Ср
није у сттању да пр
ресуди ни после осаам година случај проодавања исспита и ди
иплома на
Правном факултетуу у Краггујевцу, а оптужени
и професо
ор Предрааг Стојаноовић је у
мену унапређен у деккана.[12] Да
Д ли "праввна државаа" Србија чека да оввај срамни
међуврем
случај засстари? На добром је путу. Са једне
ј
стран
не, на оваккав начин се
с не иде у ЕУ, а са
друге, нијје велика брига ЕУ и њених земаља чланиц
ца за оваквве ствари у Србији. Њих
Њ занима
првенствеено да се Србија штто пре одррекне својее косовске колевке па
п потом и подршке
Републиц
ци Српској. А од ЕУ
У ће за Сррбију бити
и шта будее у некој далекој
д
буудућности,
4

професори ће бити у пензији, а од њих об
бучени праавници на власти.
в

Друга облласт је зашттита животтне околин
не у Србији
и. Спровођеење стандаррда ЕУ у тој области
може да стаје Срби
ију око €122 милијард
ди. То је веелика могуућност и заа запошљаавање и за
ивота грађаана. То су огромна срредства и свака помооћ је у тој
битно поввећање кваалитета жи
области д
добродошлаа. ЕУ можее и треба туу да помогн
не чисто изз сопственее користи, па
п било да
је Србија у пуноправвном члансству ЕУ ил
ли не.
Лаковерни занесењааци у поглледу пристуупања Срб
бије ЕУ ни
ису способни ни да чују
ч
ни да
схвате виш
ше пута јассно поновљ
љену ствар са највиших врхова ЕУ да до краја
к
текућее деценије
нема прош
ширења ЕУ
У.[13] У прилог овомее говори и јасна
ј
чињееница да је 2014. укин
нуто радно
место ком
месара за проширење
п
е у Европсккој комисијји. ЕУ је зааокупљенаа битним соопственим
унутрашњ
њим проблеемима као што су то неизвесна будућност еврозоне, уврежена економска
е
стагнација, незапоссленост, теероризам, имиграција
и
а, енергијаа, односи са
с Русијом
м, тако да
ње ЕУ не представља
п
а никакав приоритет ни интереес за ЕУ јоош дуги ни
из година.
проширењ
Ово је поојачано чињ
њеницом да
д је Србијја проблем
матична држ
жава. Другга је стварр што се у
Србији п
питање при
иступања ЕУ надувава до неезаслужени
их размераа и предсттавља као
политичко питање "живота или
и смрти". Уз
У то, велико је питањ
ње како ће да изгледаа ЕУ за пет
с
и чланство у то времее и да ли ћее садашње
или вишее година, кооја ће да бууде њена садржина
земље члаанице да бууду чиле и орне у поггледу даљегг чланства у ЕУ.
3. Збрзати
и "наивнуу" Србију по
п питањуу Косова и Метохије[14]
Дипломаттско-политичка алхем
мија којој је изложен
на Србија може да се
с види из неколико
примера. Амбасадорр ЕУ у Срб
бији Мајклл Девенпорт изјавио је следеће: "Позицијаа Европске
н став: од Србије
С
се не
н тражи даа призна неезависност
уније је јаасна и ЕУ о томе има јединствен
Косова. О
Од Београд
да и Приш
штине се очекује
о
даа доследно
о спроведу у дело све што је
договорен
но и да допринесу зааједничком
м циљу свееобухватне нормализаације однооса."[15] У
наведеном
м дипломаатском ставву треба деешифроватти бар две танко скрривене порууке, јер је
"ђаво увеек у детаљима". Нијее увек у поолитици и дипломати
ији битно шта се кааже, већ је
често важ
жније оно што
ш се не изјави. Пррво, "ЕУ о томе имаа јединствеен став" тоо је можда
тачно. Орргани ЕУ са
с којима се преговарра о члансттву Србије у ЕУ то можда
м
неће захтевати
5

од Србијее. Али штаа је са зем
мљама члан
ницама поонаособ? Сввака земљаа чланица има своје
неотуђивоо право да захтева од
д земље којја приступ
па ЕУ уступ
пке за које сматра да су битни.
Да ли ће земље
з
као што је то Немачка,
Н
Х
Холандија,
Б
Белгија,
Ш
Шведска,
Даанска, Бриттанија (ако
остане у ЕУ), а да не
н спомињ
њемо државве у суседсству да зах
хтевају при
изнање независности
р
у саадашњем времену.
в
А
Косова и Метохије?[16] Другоо, "од Србијје се не траажи" то је речено
т
у буудућности, то није иззречено. Понеки
П
се надају
н
да се
с то неће
да ли ће то да се тражи
ј трула дасска као саввет за нациооналну пол
литику.
догодити,, али нада је

Немачки амбасадор у Србији Хајнц
Х
Вил
лхелм је "иззразио уверрење да би
и захтев за признање
немогућио даље прегооворе са Прриштином.. У овом тр
ренутку то није условв, али нико
Косова он
не зна штта ће бити за
з 10 или 155 година".[[17] Као и увек,
у
требаа одати при
изнање, пош
штовање и
захвалносст на послловичној немачкој
н
о
отворености
и и јасноћћи, поготоово у поглледу јасно
изнетог врременског оквира.
Министарр за инострране послоове Ивица Дачић је и
изјавио: "С
Став Европ
пске уније никада не
може бити да Србија мора да призна
п
неззависност Косова
К
пре уласка у ЕУ,
Е зато штто то нису
це Уније. ... Не мож
же се Србијји наметну
ути нешто што нису
урадиле зземље којее су чланиц
урадиле чланице
ч
ЕУ
У, нагласиоо је он и поодсетио даа има пет чланица
ч
ЕУ
У које нисуу признале
независноост Косова".[18] Тоо је тачноо ако се половично
о посматрра ствар са
с стране
администтрације ЕУ,, али не и ако
а се узму
у у обзир сттавови појеединачних земаља члланица ЕУ.
Шта ако,, рецимо, једног треенутка Хо
оландија или Шведсска постави
и следећи услов за
отварање или затваарање само једног од
о 35 погллавља: или
и признајтте пуну неезависност
ропском пууту? Или нека
н
земља ЕУ која ж
жели да се
Косова илли нема дааљег напреетка на евр
‘свети’ Русији посттави такавв захтев "јер су Срб
би мали Ру
уси"? Такввих гаранц
ција нема,
и икада би
ити.
поготово не писанихх, нити ће их
чи ЕУ нећее тражити од
о својих пет
п земаља чланица даа признају независносст Косова.
Управљач
То су озб
биљне држ
жаве. Оно шта ће сее догодити
и је да ће неколико земаља ЕУ
Е које су
признале независно
ост Косова да то траж
же од Србије, иначе нема напр
ретка или завршетка
К
или акко Србија на то присстане (борб
ба шутог и рогатог),
"европскоог пута" заа Србију. Када
тада ће пеет држава ЕУ које ни
ису признаале независсност Косоова бити дооведене преед свршен
чин. То јее прећутни план.
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У први п
план се Сррбији натурра питањее "пуне норрмализацијје" односаа између Б
Београда и
Приштине као да гррадоначели
иници та два
д града ттреба да нормализују
н
у међусобн
не односе.
изација под
дразумева да Србија
Преведено са диплооматског наа разумљивв језик, пуна нормали
једностраано признаа независн
ност "држааве Косовоо" иначе нема
н
садрж
жајних преговора о
приступањ
њу Србије ЕУ. Међуутим, како каже Мати
ија Бећковвић, "Ако би
б призналли Косово,
Србија би
и се обрукаала, чак и пред оним
ма који то траже,
т
збогг чега је пр
ринуђена д
да се држи
себе или да
д нестане.."[19]

Треба увеек имати на
н уму да и за отпоччињање и за
з затвара
ање свакогг поглавља понаособ
(има их 355) свака зем
мља члани
ица ЕУ(28) мора да поонаособ пру
ужи своју изричиту
и
сагласност.
То значи
и 35x2x28=
=1960 толлико има препрека и могућн
ности за бесконачн
но кочење
приступањ
ња Србије ЕУ. Невиђђено килаввљење окоо датума заа почетак преговора
п
око првог
поглавља само је до
оказ да Срб
бија уопштте није поттребна ЕУ.. Преговор
ри о првом поглављу
почели, а гоорки захтевви већ стиж
жу. Шта ће бити тек када
к
се крен
не у преговворе? Нека
нису ни п
се припрееми гушењее Републикке Српске (ЕУ
(
странаа ће уцењиввати Србију
у по овом питању
п
до
судњег дана,
д
није почело, али
а
почећее), Војводи
ина, Рашкка област, ... Бивши
и немачки
Амбасадоор у Србији
и, Андреас Цобел је био
б потпун
но у праву када је свее ово јасноо предочио
још 2007.. Треба муу бити захввалан на исскрености и упозорењ
њу. Изглед
да да га је мало њих
чуло, а још
ш мање њи
их разумелоо и схватил
ло озбиљноо.
Имајући у виду укуп
пан развој догађаја и даље остајје на снази изјава којуу је дао јед
дан високи
бриселски
и званични
ик ЕУ углледном Еккономисту: Једном када
к
земљаа поднесе молбу за
приступањ
ње ЕУ, он
на постаје наш роб’’.[20] Какоо, на прим
мер, изглед
дају "преговори" са
технократтама из Брисела: "Узз 11 захтева из Брисеела нашим званичниц
цима је сти
игла чак и
листа преепорученихх одговораа који би задовољили
з
и ЕУ! Пракктично, каао да од наас очекују
само да штриклиррамо то што су „уместо
„
н
нас“
одговворили, паа да нам
м омогуће
с имати на
н уму да су
с господаари процеса проширеења земље
преговорее".[21] Уз то, мора се
чланице ЕУ,
Е а не Еввропска ком
мисија из Брисела
Б
са ккојом се пр
реговара.
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У прошлоости су прееговори о приступању
п
у ЕУ почињ
њали отваррањем лакш
ших, једносставнијих,
техничкихх и "досаадних" погглавља каоо што је то рецимоо статисти
ика, а прегговори се
завршавајју са тешки
им поглављ
љима. Релаативно лака поглављаа за преговворе и успеех у њима
симболиччки уливају
у добру воољу и полеет за следееће кораке и тежа пооглавља. Е
ЕУ и њени
преговараачи (по упуутствима зеемаља члан
ница) имају могућност да свакоом тренуткку потегну
питање прризнавања независноссти Косоваа.
Због чегаа се у случ
чају Србијее почиње са
с најтежим
м поглављеем које неооспорно им
ма за циљ
добровољ
љно и мир
рнодопско одустајањ
ње Србије од своје јужне по
окрајине? Зашто се
условљава отварање првих поглавља
п
ч и пром
чак
меном устаава Србијее? Обичноо су таква
питања тј.
т гутање живе жаб
бе, на сам
мом крају процеса придружив
п
вања ЕУ. Разлог је
једноставан. Преговвори о прид
друживањуу ће да трајуу у недоглеед, можда и више од 10 година.
т је беспогговорно исспуњавање "радних наалога" који
и стижу не
У ствари, то нису прреговори, то
У. Велико јее питање каако ће да и
изгледа ЕУ
само из Брисела негго и из свихх држава члланица ЕУ
де њено члланство (ко
о ће да је напусти,
н
а ко
к да буде
за пет, 100 или 15 година, какво ће да буд
истеран), каква ће даа буде њен
на садржинаа, поготовоо у погледуу економске и друге катастрофе
к
л ће тада да буде ЕУ
У привлачн
на за садаш
шње чланиц
це да у њој
коју је ствворила еврозона. Да ли
остану? У
Уместо уређења правн
ног систем
ма, независн
ног тужилааштва и суудства, јави
их набавки
и смањењ
ња корупциј
ије у Србији
и, што је свве битно заа нормално
о функцион
нисање држ
жаве у ЕУ,
у први пллан се ставља теритоорија Срби
ије. ЕУ се жури јер не зна штта ће бити
и са собом
‘прекосуттра’. То су разлози збоог којих сее гура косоввско питањ
ње у први план
п
у "прегговорима"
са Србијоом. Намераа је да се што пре збрза и од
д Србије искамчи
и
и формалноо призната
независноост док је зец
з (пристуупање ЕУ) још
ј
увек у шуми. Акоо то питање дође на дневни
д
ред
на крају процеса прриступањаа, можда од
д приступаања ЕУ нееће бити ништа!
н
ЕУ и већина
маља члани
ица зато наастоје да сее обезбеде унапред
у
поо питању неезависности
и Косова.
њених зем
Шта се н
нуди Србији заузвратт? Ако је, судећи
с
по искуствим
ма свих зем
маља истокка, које су
приступилле ЕУ, оноо што се нууди је вртооглав порасст задуженоости иносттранству и дужничко
ропство. Б
Без обзираа на известтан економ
мски бољиттак и транссфер фондова у Пољ
љску после
приступањ
ња ЕУ, дугг инострансству Пољскке је вртогллаво повећ
ћан са €85 млрд
м
у 20003. на €276
млрд у 20013. То је цена коју Пољска пллаћа. Ни остале земљ
ље Истока нису прош
шле ништа
8

боље у ЕУ
У.[22] ЕУ није вишее мирисни ружичњак у којем јее све блисттаво. У стввари, нико
није срећаан и задовоољан у ЕУ осим брисеелске бирократије.
Олако об
бећана брзина приступања Срб
бије може се видети
и из следеећег параграфа који
преносим
мо из нашегг чланка об
бјављеног у Новој сррпској поли
итичкој ми
исли 2007.[[23] и који
није ништта изгубио на својој актуелности
а
и:
Предвиђаање Божидаара Ђелићаа, потпресеедника Влааде Србијее, да ће Ср
рбија присттупити ЕУ
на Видовд
дан 2014. представља
п
а велики "и
искорак у празно".
п
Разумемо поттребу да поолитичари
треба да уносе дозуу оптимизма у друш
штвени живвот, али коо гарантујее да ће Сррбија тада
дишњицу избијања
и
П
Првог
светсског рата?
приступитти ЕУ? Даа ли ће то бити баш на стогод
Често се н
на западу оптужује
о
С
Србија
за иззбијање тогг рата. Тај датум је вррло лоше изабран.
и
И
Зоран Жи
ивковић је својевреме
с
ено као преедседник влладе Србијје предвиђаао да ће Сррбија бити
у ЕУ 2007.[24] И гд
де се сада налази Срб
бија? Немаачки амбассадор (а Неемачка је земља
з
која
н од пресуд
дних утицааја у ЕУ), Андреас
А
Ц
Цобел,
је заа време сво
ог мандатаа у Србији
има један
проценио (априла 2007.)
2
да Србија
С
треб
ба да ради
и на томе да за 20 до
д 25 годи
ина буде у
ЕУ.[25]
и данас нијее отпочелаа преговорее ни о првом
м од 35 погглавља за приступање
п
е ЕУ.
Србија ни
4. Грчки проблем и поучно искуство
и
Грчка је п
приступилаа ЕУ 1981. Земља је имала
и
разгрранату, али
и не и ефиккасну пољоопривреду.
Грчка није
н
могл
ла да издржи
и
конкуренци
к
ију субвеенционисан
них и ефикасних
е
пољоприввредника из
и "старихх" земаља ЕУ. Вишак радникка из пољоопривреде је делом
емигрираоо, а добрим
м делом је запослен у јавном сеектору. Држ
жавни секттор је растаао, пружао
је мир у друштву,, запослењ
ње и плату
у, не вели
ику плату, али сигуурну уз повластице
п
(пензиони
исање са 55 година живота
ж
уз пензију
п
којја је била скоро
с
на нивоу
н
платее). Када је
Грчка при
иступила еврозони,
е
н
новац
је од
дмах појеф
фтинио (паале су камаате на низзак ниво у
односу наа камате на
н раније "н
нестабилнуу" драхму)). Сви су узимали
у
крредите и тррошили са
мало сузд
држаности (укључујуући и држааву), али после
п
неколлико годин
на нису моогли да их
врате па је букнула криза.
к
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Грчка је држава кроз коју пролази тешка економска криза од 2009. Плате су смањене,
кључне услуге као што је здравство су стесане, четвртина радно способних је незапослена,
половина младих је без посла, сиромаштво се удвостручило, број самоубистава у дубоко
православној земљи се битно повећао, и поред драконских мера штедње јавни дуг се
непрекидно повећавао, а што је најгоре, уврежила се и бесперспективност. Јавни дуг се
повећао у односу на бруто друштвени производ (БДП) не због претеране потрошње, већ
због тога што је БДП драстично опао. Грчка је до сада прошла кроз пет година великих
патњи, а резултат је био сиромашан. Нема изгледа за неко битније побољшање економске
ситуације у Грчкој у следећих десетак година, а то је врло дугачко раздобље. У таквим
околностима је Сириза (екстремна левица) понудила избор Грцима, чак и наду: средства за
отплату дуга треба да дођу из економског раста, а не као што то од Грчке захтева управа
еврозоне и Немачка, из средстава која притичу из резова у буџету.[26]
Грчки премијер Јоргос Папандреу је молио да услови за финансијско спасавање Грчке 2010.
буду блажи у погледу смањења јавне потрошне и отпуштања радника из џавних служби.
Немачки канцелар Ангела Меркел је рекла да услови мора да буду болни: "Ми желимо да се
обезбедимо да нико више никад тако нешто не пожели."[27] Док Сириза има добар осећај
који се тиче отплате дуга, дотле њена политика да се то оствари може да се насука на
непопустљивост Немачке. Излаз Грчке из еврозоне није више табу тема ни у врху немачке
власти.[28] Грчкој је потребан нови почетак. Потребан је отпис дуга као што је то било
урађено са Немачком после Другог светског рата у намери да се не појаве екстремне
политичке снаге. Потребна је европска солидарност. Али проблем је у томе: ко ће то да
плати? Штедња и стезање каиша у еврозони погађа и богату Немачку. Рецимо од 254
борбена авиона које поседује Луфтвафе, 150 не може да лети.[29]
Жан Клод Јункер је устоличен за педседника Европске комисије на основу "буразерског"
договора највиших званичника држава ЕУ и потврђен на том месту у Европском
парламенту. Дакле он није изабран на референдуму па му је зато танак демократски мандат,
поготово што је из Луксембурга, државе познате по великим пореским мућкама. Јункер је
запретио Грцима 12.12.2014. да их чекају велики проблеми "ако буду гласали
погрешно".[30] Економска криза је толико дубока и дуготрајна у Грчкој да се земљом тешко
влада, устоличене партије на власти не доносе бољитак па уопште није никакво чудо што
бујају политички екстреми. ‘Постоје гласине да ако Сириза победи на изборима да Грчка
може да буде ускраћена за све фондове из ЕУ’.[31] Уместо аргумената о бољитку, користе
се аргументи претње. Ако неизабрани инострани политичари кроје националну капу
Грцима, због чега да Грци уопште излазе на демократски референдум и бирају по свом
нахођењу и потребама? Шта ће им демократија? Ово треба да имају у виду и снисходљиви и
лаковерни политичари у Србији.
"Шеф Европске делегације у Србији Мајкл Девенпорт изјавио је данас да српска и
платформа ЕУ за преговоре о чланству неће бити јавни документи."[32] Слобода медија је
једно од темељних права и вредности ЕУ. Због те слободе страдају и новинари на радном
месту. Најновији пример је масовно убиство новинара часописа Шарли у Паризу 7. 1. 2015.
Истовремено ЕУ није неко тајно друштво па је јако чудно (или није?) због чега се тако
важне ствари скривају од јавности. Да ли ЕУ крши сопствена правила?
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Оно што вреди у Европи
Е
је дубоко уврежена куултура демократске размене
р
ми
ишљења и
учује и отп
пор наметн
нутим реш
шењима и окупацији.
о
Међутим,, садашња
расправе. Ово укљу
реовлађује подземна
европска елита је гурнула такву куллтуру у сттрану, па у ЕУ пр
к
раде у користт елите, али
а
не и бољитка
дипломаттија[33] и немачки диктат који
осиромаш
шених наро
одних масаа са којим
ма елита ЕУ,
Е на жал
лост, нема више дод
дира. Није
никакво ччудо што буујају и снаж
же екстрем
мистичке поолитичке снаге широм
м ЕУ.
5. Сумрак
к еврозонее[34]
Још од дооба Маркаа Пола који
и је први донео
д
папи
ирни новац
ц у Европу
у из Кине п
позната је
чињеницаа коју уче економистти чак и у лошим школама:
ш
сваки
с
папи
ирни новац
ц на крају
пропадне. Евро је паапирни новвац. И евроо има свој крај.
к
Једини
и папирни новац који
и се за сада
још увек држи је ам
мерички дооллар, бриттанска фун
нта и швајц
царски фраанак. Сетитте се само
к
сад мооже да се
колико јее разних вррста папиррног новцаа прошло кроз Вашее руке и који
користи ссамо за обел
лежавање стране
с
у књ
њизи коју читате.
ч

Када је договорено стварање еврозоне у Мастрихтту 1992, беез обзира на
н текст заакона, оно
ости у ЕУ на
н изричит или прећуутан начин је
ј следеће::
што је обеећано јавно
· евро ће б
бити глори
ификована верзија
в
нем
мачке маркке,
· монетарна стабилн
ност (нискаа инфлацијаа),
· непрекидно повећаање привреедног растаа и благостаања свих у ЕУ,
ш
(
(поготово
Н
Немачка)
н
неће
плаћатти рачуне држава
д
којее бећарски
· да државве које су штедљиве
троше новвац и
· да ће свви у еврозон
ни и у ЕУ да
д се лепо слажу.
Еврозона је првенсствено билла и остаала полити
ички пројеекат. Фран
нцуска је желела и
11

првобитно успела даа веже Нем
мачку послле уједињен
на за Европ
пу на дужи
и рок. Екон
номисти су
нути у запећак и њиххов глас сее није чуо. Основе на
н којима је основанаа еврозона
били гурн
(посебно услови веезани за дефицит
д
и дуг) нисуу познати у економсској науци, а уз то,
љала се моонетарна ун
нија пре неего што суу се створи
или полити
ички услови за такав
успостављ
корак. Моонетарна унија
у
требаа да се засснива, какоо уче екон
номска теоорија и исккуство, на
слободи кретања фактора производ
дње, фисккалним тр
рансферима између земаља,
м
политикее, интеграацији фин
нансијскогг система
усклађиваању фисккалне и монетарне
(усклађен
ном систему опорезиввања и јавн
не потрошњ
ње), савезн
ном буџету, банкарскоој унији, а
такође и на
н федералном уређењ
њу. Ово је било занем
марено токо
ом оснивањ
ња еврозоне.
Политичаари су одлуучили како су одлучи
или и евро је
ј заменио националн
ни новац зеемаља које
учествујуу у том зајеедничком систему
с
199
99, а новчаанице евра су почеле да циркулишу 2002.
"Медени месец" овог првенсттвено поли
итичког прројекта је трајао
т
до почетка
п
фи
инансијске
на са дугоотрајном и
кризе 20007-9. послее чега долаази тренуттак истине.. Еврозонаа је повезан
суштинскком кризом
м, нема скорро никаквоог економског раста нити
н
ће га у значајниј
ијем обиму
бити, земљ
ље као што
о су то рец
цимо Кипарр и Италијаа (и друге) имају садаа нижи дохходак него
пре 10-155 година, незапослено
н
ост младихх је забрињ
њавајуће ви
исока (прекко 50% у Ш
Шпанији и
Грчкој) алли најгоре је
ј то што нема
н
никакквих изглед
да за неко битније
б
поб
бољшање у следећих
пет или ччак 10 годи
ина. Политтика стезањ
ња кајша по
п правили
има еврозооне је довеела до још
дубље крризе у проотеклих пеет година. Од обећаања датог приликом
м увођења еврозоне,
остваренаа је само сттабилност цена, прем
мда би је многи
м
мењаали за растт привреде. Валтазар
Богишић би реако ‘Ш
Што се грб
бо роди, врееме не испррави.’

Жозе Мануел Бароззо, тадашњ
њи председ
дник Европске коми
исије, ишаоо је 2012. у Кину у
намери даа привуче велики
в
новвац (стотин
не милијард
ди долара) из Кине по
отребан за спасавање
економијее у ЕУ.[35] Потребно је примети
ити неколи
ико занимљ
љивих чињееница:
· Кина ком
мунистичкка земља кооја би требаало да ‘спаасава’ приврреде капитталистичких земаља.
· Плате раадника у Ки
ини су ниж
же од надоккнаде за незапосленосст у ЕУ.
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· Кина им
ма у просеку нижи ‘крредитни рејјтинг’ на трржишту од
д земаља ЕУ
У.
Овај свет се заиста преокренуо
п
о наглавачкке!
п
расст привред
де, ЕУ 20114. је променила сттатистичку
У немогуућности даа реално повећа
методологгију израч
чунавања БДП-а. Нова
Н
метод
дологија сада укључ
чује у БД
ДП и део
нелегални
их економсских активн
ности као што су то шверц, тргговина дроогом и проституција.
Оваква еекономско-сстатистичкка алхемија бројчаноо повећаваа БДП, ЕУ
У и политтичари на
м
опусте и хвале, али нико се
с у народ
ду неће осеетити богаттијим због
власти моогу да се мало
такве статтистичке "ш
шминке.[366]
Литванијаа је прихвааћена у евррозону као 19. чланиц
ца 2015. Саа једне стр
ране ово нееки тумаче
као успехх, а други проширење
п
е еврозоне уопште
у
не славе. Литтванија је економски
е
комарац у
еврозони.. Оно што је највећи
и проблем
м еврозоне је дугорочно разми
имоилажењ
ње главних
играча Неемачке и Француске
Ф
у погледу макроекон
м
д
у буџету и
омских покказатеља: дефицита
јавног дугга. Јаз између те две земље се проширује
п
и ту се наалази изворр огрмоног проблема
који можее да битно узнемири еврозону
е
и утиче на њену
њ
будућћност.

Борис Џоонсон, град
доначелникк Лондона,, писао је Хрватима поводом њиховог
њ
прриступања
ЕУ и об
бавезујућегг пхиватањ
ња евра у будућноссти. "Евро прави по
отпуну лаккрдију од
независноости и самооопредељеења – стварри за које ссу се Хрватти борили и за коју су
с гинули.
Тиранија из Бриселла није наасилничка и није отрровна као тиранија из
и Београд
да. Она је
сомотска врста тирааније, али јее ипак тираанија."[37]
и, али и еккономски капитал
к
је уложен у еврозону и од народ
да отуђена
Огроман политички
У ће је браанити до крраја на грбаачи становн
ника који губе
г
посао,, који немаају изгледа
елита у ЕУ
да га нађуу и оних ко
ојима се сн
нижавају пллате и пенззије. Сви по
окушаји сп
пасавања евврозоне су
у дужем рроку безнад
дежни. Евррозона бауљ
ља из једнее кризе у другу
д
и стввара невиђеене патње.
На десети
ине милион
на Европљаана има теш
шко загорч
чне животее и прохујаале снове о бољитку.
Оваква аггонија ће даа траје годи
инама све док
д се конаачно не завврши (што пре то бољ
ље), али уз
огромни цену коју плаћа наррод, али нее и елита у еврозони
и. Незадоввољство, чаак побуна
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против тоога како сее води ЕУ и куда онаа иде, билаа је изражеена током гласања
г
за Европски
парламентт 2014. када
к
су глласачи далли видну подршку (1/4 гласоова) ЕУ-сккептичним
партијамаа и са леви
ице и са десснице. Ели
ита ЕУ је показала
п
ко
олико је безз додира са жељама,
чак "побууном" гласаача када јее поставилаа Жан Клод
д Јункера, старог ели
итног "дугоопругаша"
ЕУ. То јее наговешттај да ће, бар
б за садаа, да се стввари у ЕУ одвијају по
п старом, као да се
ништа нијје догодилоо на избори
има за Евроопски парлламент, иакко гласачи вапе
в
за прооменама.
Излаз из кризе еврозоне ипакк постоји. Он је у дубљој
д
и бржој федеррализацији
и ЕУ. Ово
ице, фискаалну и бан
нкарску унију
у
и зн
начајне (ауутоматске)
укључује заједничкке обвезни
их средстаава између држава. Међутим,
М
за
з сада нее постоји политичка
п
трансферее буџетски
киселина у ЕУ кооја би моогла да сввари такавв корак. У колико до овог не дође,
ионална евррозона се суочава
с
са дугорочноом економсском стагнацијом која може да
нефункци
буде блисско повезан
на и са њееном распаадом. Еврозона, како је склопљ
љена, не прружа више
веродостоојну основуу за привреедни раст. Велика проомена у стрруктури Еввропског парламента
у прилог ‘ЕУ-скепттика’ је реаакција наро
одних масаа на отуђееност арогн
натне елитее у ЕУ на
потребе наарода. Ако не дође до
д битног побољшањ
ња економ
мске ситуац
ције у ЕУ
жеље и п
политички земљотрес се очекуује током следећих
с
и
избора
за Европски
Е
паарламент 2019.
2
А до
б
земљ
ља у ЕУ мож
же да изађее из члансттва ЕУ. Ви
идеће се да
тада, Бриттанија као велика и битна
ли ће да за собом повиче
п
и друге
д
земљ
ље ЕУ. Расп
пад еврозооне може да
д буде маање зло од
ња безнадеж
жне агонијје еврозонее која је засснована наа катастроф
фалним тем
мељима. А
продужењ
што се ти
иче еврозон
не, поучнаа је немачкка пословиц
ца која каж
же: ‘Боље крај
к
са краахом, него
крах без ккраја’.[38]

Да ли новва глобалн
на финанси
ијска кризаа куца на врата?
в
Фреекинг је хеемијски аггресивна и
врло конттроверзна техника[399] за прои
изводњу гааса. Распро
острањена је у САД, док је у
Европи, п
поготово у Британији и Пољској, дала врло
в
слабее комерцијјалне резуллтате, а у
Францусккој је забраањена. Оваа техника омогућаваа убризгаваање агреси
ивних, загаађујућих и
отровних хемикалија у земљу које "топе камење" и ослобађају гас који се скупља и продаје.
могућило САД
С
да биттно снизе трошкове
т
и увоз енерргената. Улагање
У
у фрекинг
ф
је
Ово је ом
постало ууносно у СА
АД. Пробллем је у том
ме што је комерцијал
к
лни живот сваке буш
шотине око
18 месец
ци и што убризгане хемикалијје остају у земљи коју
к
трајно загађујуу. Када се
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искористе бушотине у будућности, остаће огромни трошкови чишћења. Тада наступа
тренутак када ће приватна предузећа да банкротирају, а трошкови ће да падну на пореске
обвезнике (друштво). Фрекинг се исплати ако је цена нафте бар $60 по барелу или више.
Док је цена нафте била око $100 по барелу, профити фрекинг предузећа били су замашни.
Бојећи се да ће фрекинг да угрози удео саудијске нафте на светском тржишту, Саудици су
спустили цену нафте и на испод $50 по барелу. Бројна фрекинг предузећа су на ивици
банкрота (задужила су се за око $200 милијарди) јер не могу да исплате своје обавезе. Ово
може да покрене лавину банкрота која може лако да се заврши новом глобалном
финансијском кризом, сличном оној из 2007-09 (сетимо се да су неисплативи и пропали
кредити за некретнине у то доба били око $300 милијарди што је срушило американску
алхемијску финансијску кулу од карата). Промена режима у Саудијској Арабији која би
била предусретљива према иностраним нафтим компанијама (повећање цене нафте) би
променила наведене токове.
6. Заједничка спољна политика
Често се помиње постепено или пуно усаглашавање иностране политике Србије са оном
коју води ЕУ. Споразум о стабилизацији и придруживању (члан 10) обавезује Србију на
приближавање своје спољне политике заједничкој спољној политици ЕУ. Међутим, постоје
снажне чињенице које указују на то да заједничка спољна политика ЕУ готово и не постоји.
Дакле, Србија треба са уђе у вагон воза без локомотиве за Брисел и често окрене леђа својим
пријатељима, поготово онима који нису по вољи било Европској комисији у Бриселу или
било којој земљи ЕУ понаособ.
Нема значајнијег политичког питања од оног које се тиче уласка земље у рат. Француска,
Британија, Италија и још неколико земаља ЕУ су непосредно учествовале у ратним
операцијама у Либији 2011. Мандат Савета безбедности (Резолуција 1973) је био само
обезбеђење зоне забрањене за летове. Ништа више. Немачка се отворено противила било
каквим ратним операцијама у Либији. Приликом гласања у Савету безбедности, Немачка је
била уздржана иако су били снажни унутрашњи притисци да гласа против Резолуције 1973.
Француска и Британија су, наравно, биле за Резолуцију. После наведеног става Немачке,
Француски министар за иностране послове, Алан Жипе, изјавио је у вези са Заједничком
политиком ЕУ за безбедност и одбрану: "Она је мртва".[40] Разумном је ово довољно.
Редак, можда чак и једини успех у спољној политици ЕУ је Бриселски споразум (2013) који
је закључен на релацији Србија-Европска комисија-"држава Косово". Уставни суд Србије је
пресудио 2014. да је тај докуменат политички, а не правни акт. На другим местима као што
је то Авганистан, Ирак или ‘пролеће’ у арапским земљама јужног Медитерана Запад је
доживео или пораз или је створио хаос коме се не назире крај.
ЕУ је увела санкције Русији 2014. због проблема око Украјине. Русија се упетљала у
украјински сукоб тек пошто је буквално ‘улица’ срушила изабрану власт у Украјини
2013.[41] Преврат у Украјини, добрим делом спонзорисан из САД и из земаља ЕУ, је у
Украјини изнео на површину политичке снаге које имају чак и нацистички призвук (Десни
сектор). Многе такве снаге би биле одмах изопштене у земљама ЕУ. Када је у Аустрији
победила Народна странка Јорга Хајдера, ЕУ је увела дипломатске санкције 2000. иако нова
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аустријскка влада ни
ије направи
ила ни један ‘погреш
шан корак’. Али доклле год су екстремне
снаге анти
и-руске, Заапад то под
држава и то
олерише.

Никита Х
Хрушчов, Украјинац
ц, био јее Стаљиноов барјакттар у спрровођењу жестоких
комунисттичких чисттки у Украј
ајини и шир
ре. Био је омражена
о
о
особа
у свом народу и у намери
да му се додвори, Хрушчов
Х
ј својевољ
је
љно поклон
нио 1954. руску земљ
љу, Крим, Украјини
роцедури прописаној
п
уставом Совјетског
С
с
савеза.
Руссија је приссајединила
противно важећој пр
пад сматра да је Русија
Р
на тај начин
Крим 2014. после локалног референдуума, а Зап
З
има искључиво
и
прекршилла међународно правоо. Русија иззгледа ‘није схватила’ да само Запад
право да одређује ко
к има правво на рефеерендум о отцепљењу
о
у, а ко не. То је тај исти
и
Запад
С
безб
бедности зааратио са Србијом
С
19999. и потом искројиоо Косово и
који је безз дозволе Савета
Метохијуу из саставва Србије без
б ранијегг локалногг референд
дума. Турскка је окуп
пирала и у
стварностти присајед
динила севверни Кипаар. Без обззира на ту "реалностт на теренуу",[42] ЕУ
преговараа са Турскоом о пуноп
правном чланству Туррске у ЕУ. Ако нема правила заа Запад, да
ли треба д
да их има за
з Русију?
"Напредн
не снаге ко
оје славе револуцију
р
у Украјин
ни: Пазитее шта жели
ите. Украји
ина после
много дееценија сад
да има пррву европску владу у којој су
у фашисти
ичке парти
ије добиле
значајну уулогу у изввршној власти. У друггим европсским земљаама, партије екстремн
не деснице
су ушле у парламен
нт, али нисуу обезбеди
иле стварнуу снагу у иззвршној влласти. Нисуу, свакако,
сви украји
ински ревоолуционари
и фашисти или нацисти како их
х представљ
ља руска прропаганда.
Али билоо би исто таако погреш
шно изјавитти да је при
исуство фаашиста и наациста у ноовој влади
само рускка пропаган
нда."[43]
Без обзирра на све неедаће, зами
ислите след
дећу причуу. Замислитте демокраатску земљ
љу као што
је то Кан
нада која им
ма блиске и дуготрајјне односее са САД, замислите
з
даље да се
с покрену
ид односа, замислитее да руски
демонстраације у Каанади проттив САД и да се захттева преки
министар за иностр
ране послоове и низ других ли
ично учесттвују и ти
им демонсттрацијама,
п
у организацијји тих демоонстрација и да их фи
инансирајуу. Какав би
замислитее да Руси помажу
био одговвор САД на
н такав развој догађђаја? Упрааво таква ствар
с
се догодила
д
у Украјини
подгреван
на од страане земаљаа ЕУ и СА
АД. И сад ЕУ врши притисак на Србијуу да уведе
економске санкцијее Русији, земљи чији
и обарачи нису пуцаали по срп
пском нарооду и чији
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бомбардерри нису уб
бијали децуу као што јее то Милиц
ца Ракић. И шта би ти
име Србијаа добила за
узврат од
д ЕУ, њени
их земаља чланица и САД? Акко је искусство добарр учитељ, Србија би
добила још жешће захтеве,
з
пон
нижења и ништа
н
виш
ше. Рецимо преговори
и са званичницима са
начај извеш
штаја Дикаа Мартија о трговини
Косова кооји имају вррло мутну прошлост умањују зн
људским органима на Косовуу. Колико Србија трреба да заб
борави љу
удских орггана па да
Е
Сетимоо се да Хррватска, каоо земља члланица ЕУ
У, не може да сачува
остане наа путу за ЕУ?
неколико званичнихх табли на ћирилици у Вуковарру без јакихх полицијсских снага, а лекције
бији шта треба
т
да уч
чини и какко да се вл
лада. А још
ш увек нису почели
се сталноо држе Срб
преговори
и ни о првоом од 35 пооглавља. Шта
Ш Србију чека касни
ије?

Вук Јерем
мић, тадаш
шњи минисстар спољн
них пословва Србије, изјавио је да му је "министар
"
спољних послова једне вели
ике земље из Европее пренео да
д ће ако Србија н
настави да
т
људским
љ
оррганима у Савету беезбедности
и, то бити
инсистираа на резоллуцији о трговини
доживљен
но као акт непријатељ
љства прем
ма његовој земљи".[444] Да ли неека "великаа земља из
Европе" која
к
свакакко има знаачајну поли
итичку, мооралну, хуману и сваку другу тежину и
углед трееба да шти
ити најокоррелији и најцрњи
н
крриминал и подземље?? Која је то
т "велика
земља" кооја се повллачи пред окорелим
о
ратним
р
злоочинцима који
к
су кассапили живве Србе на
Косову и околини по налазим
ма Швајцаарца Дика Мартија? Ратни зло
очини не заастаревају
никада, чаак ни када учесници нису
н
више међу живи
има.
Границе држава у Европи суу се мењаале сваких двадесетаак година уназад двва века. У
ију је потпи
исан спораазум 1975. да
д су грани
ице коначн
не и непром
менљиве. И потписи
Хелсинки
озбиљнихх држава о овом питањ
њу мало врреде. И Истток и Запад
д мењу гран
нице,[45] што
ш милом
што силом
м. Коме верровати кад
д су хелсинш
шки принц
ципи срушеени?
Да будем
мо јасни, веезе измеђуу Србије и Русије суу сложене и заснован
не добрим делом на
историји и на интересу. Србијаа је у тим односима
о
у
увек
мали млађи
м
братт. Оно што је битно у
ичи за Русију је да ссе на Срби
има као "м
малим Руси
има" Запад
д вежба. Раат који се
целој при
догодио у Србији 1999.
1
је би
ио само увод и упозоорење Запаада Русији
и шта је чеека ако се
опусти и клоне у сан.
с
Додуш
ше, многи ту пуцњавву, убистваа и бомбаррдовање изз 1999. не
и
ијим или каампањом "М
Милосрдни
и анђео".
називају рратом већ интервенци
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ЕУ је посслала упозоорење (улти
иматум) Сррбији 21. 8. 2014. да се
с суздржи
и од повећаања извоза
(поготовоо хране) и нових
н
трговинских вееза са Руси
ијом.[46] ЕУ
У жели да омете да сиромашна
Србија заамени бар мали део извоза изз ЕУ на руско
р
тржи
иште због санкција према тој
држави.[447] Мала и производн
но слаба Србија
С
немаа неке већее капацитетте да замен
ни у некој
значајнијоој мери доб
бављаче изз ЕУ на русском тржиш
шту. Међуттим, ту се види
в
сва поодмуклост
ЕУ премаа Србији. Лондонски
Л
и Економисст је написсао да је ЕУ
Е "строгаа према Сррбији због
продаје јаагода Русијји у доба каада Францу
уска продај
аје Русији ратне
р
бродо
ове."[48] Мислило
М
се
на офанзи
ивне франц
цуске Мисттрал носачее хеликоптеера и оклоп
пних возилла.
7. Однос ЕУ према малим државама
Криза евррозоне и фи
инансијскоо спасавање Кипра је укључилоо и државну
у конфискаацију дела
улога са приватних
х банкарски
их рачуна.. Свако коо је имао у банци ви
ише оф €1100.000 по
жен овој дрржавној хаајдучији. Кипранима је
ј конфискковано у маарту 2013.
рачуну, био је излож
3
ЕУ и еврозона је прихваттила великки ризик и створила
27% од уулога, а сттранцима 37%.
опасан прреседан за будућностт штедње у целој ЕУ,, поготово у Грчкој, Шпанији, Италији и
Португали
ији. Свакоо ко има на приватно
ој штедњи више од €100.000 игра
и
се са судбином
својих средстава. Да
Д се такво насилно понашање
п
С
К
Кореји
или
државе догодило у Северној
ије у Отом
манском царрству), то би
б могло да
д се разуме. Али кон
нфискација
Зимбабвеуу (или рани
приватне својине у демократсској и закон
ном уређен
ној ЕУ је непојмљив
н
а. У сваком
м случају,
ог присутн
ни код штед
диша у ЕУ..
жмарци суу после ово
Северни тток је гасоввод који усспешно спааја гасом боогату Русијју са развиј
ијеном Нем
мачком. Он
функцион
нише на заадовољствоо партнераа. Јужни ток
т је гасоовод који би
б спајао Русију са
неразвијеним јужни
им и средишњим делом ЕУ прееко сиромаашне Бугаррске, прекоо Србије и
још увек неразвијен
не Мађарскке. Ове сир
ромашније земље ЕУ
У и Србија су у градњ
њи Јужног
ње и зарадуу. Међутим, правни
тока и трранзиту гасса виделе уносну шансу за заапошљавањ
услови доонети 2009
9. познати као
к анти-Г
Гаспром клааузула Диррективе 2009/73 ЕЦ наметнули
н
су неприххватљиве услове
у
Руси
ији. Крај јее познат: Немачка
Н
им
ма несметаан доток рууског гаса,
док је таккав доток и зарада у неразвијени
им и сиромаашним зем
мљама ЕУ ускраћена!
у
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ЕУ је незасита хидра која не преже ни од чега и подмукло крља све што јој је на путу. Ево
још једног примера. Уобичајена царина на увоз цигарета у Србију је 38% (важи за земље
ЕУ), а повлашћена 15%. После приступања Хрватске ЕУ, требало би да се примени виша
стопа царине на увоз цигарета из Хрватске, а не повлашћена. Међутим, Србија није могла да
се одупре притиску ЕУ 2013, па је дозволила повлашћени увоз 1.600 тона цигарета из
Хрватске. За узврат, Србија је тражила повећање квота за извоз шећера и није добила
ништа[49] а државна каса је ускраћена за најмање 700 милиона динара.[50] Сиромашна и
неразвијена Србија је и овде добила горак европски опушак.
8. Еулекс
Полицијско-правна мисија ЕУ, Еулекс, је дочекана на Косову и Метохији 2008. као орган
који ће да помогне у функционисању ‘нове државе’ у складу са вредностима ЕУ. Еулекс
броји 1600 полицајаца, тужилаца и судија из земаља ЕУ. Организовани криминал, корупција
и неделотворно правосуђе били су први проблеми са којима је требало да се суочи Еулекс.
Андреа Капусела, званичник Еулекса, изјавио је Економисту да је "Еулекс доказао да је
плашљив, пасиван и бојажљив да се сучели са косовском елитом. У многим случајевима, он
додаје, да је грешка била не само заштита вођа од тужби, већ је и подржавање њихових
интереса. ... Супротно томе, Еулекс је оптужио Оливера Ивановића, Србина са Косова и
водећу снагу за етничко помирење на северу, за ратне злочине".[51] "Мрачне стране"
Еулекса је открила и британски тужилац Марија Бамије. Она је изјавила да "Еулекс не
спроводи правду, већ искључиво политику".[52] Сумња се да су највиши руководиоци
Еулекса били корумпирани да зауставе истрагу и тужбе. Бамије је изјавила да је Еулексова
унутрашња истрага "лаж и потпуна шала".[53]
Питање је како то да Еулекс није оптужио ниједну крупну косовску рибу од 2008. иако је
преко пет година радио на око 25 крупних предмета повезаних са великом корупцијом? Да
ли постоји (прећутни) "пакт о ненападању" између Запада, тј. Еулекса и косовских
политичара?[54] Еулекс јесте донео 513 пресуда (2008-14), али то су биле пресуде за крађу
јабука или возила.[55] "Кристофер Дел, тадашњи амбасадор САД у Приштини, саветовао је
Косово да запосли америчку компанију Бехтел на изградњи аутопута за $800 милиона пре
него што је нашао посао у Бехтелу. ... Капусела је рекао да инцидент са „вратима-вртешком“
баца врло лошу сенку на дипломатију Запада".[56] Еулекс није постигао ни један значајан
резултат, а Косово није постало боље место ни за живот, а ни за улагање. Шта ће да се
догоди ако нека земља из северне Африке или са Блиског истока затражи помоћ и изградњи
демократског друштва? ‘Какву врсту помоћи можемо да им пружимо на основу косовског
преседана?’[57]
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Партију ""дипломатсско-полити
ичког покерра" са ЕУ под
п њеним условима није могућће добити.
Србија је ситна риб
ба у таквој игри са политичким
м, дипломаттским и еккономским
м ајкулама.
че компром
миса "Ајде, брате, дајј мало" не пали у Бри
иселу. Ако
"Циганскаа тактика" која се тич
је неко ми
ислио да трргује са Коосовом по принципу:
п
Србија је изгубила
и
15% своје теериторије,
па нека и Косово изгуби 15%
% (север) нееће проћи. Запад жел
ли све и осстатак! ‘Коомпромис’
подразумева прихваатити све и увек што захтева Заапад. И каккав год да је
ј био "спооразум" од
Социјалисттичке Федееративне Републике
Р
Југославијје 1991. уввек је био на штету
распада С
Срба и Сррбије.
Пре неколлико годин
на ЕУ је увверавала Сррбију да суу питање Косова
К
и прридруживањ
ње Србије
ЕУ два оодвојена ко
олосека. С
Сада су се ти колосееци стопилли у један. Сузана Грубјешић,
Г
тадашњи потпредсеедник Влад
де за европ
пске интегррације, изјавила је 4.. 1. 2013. да
д "имамо
лова за отвварање прееговора са ЕУ".[58] Када
К
се то
уверавањаа да нема нових, ни тајних усл
прочита оостаје кисеели осмех на лицу. Он ће даа остане јо
ош јако дуугачак низ година у
будућностти за сво време ‘прреговора’ са
с ЕУ. Па верујте и даље такквим увераавањима и
обећањим
ма. Да ли то
т схватајуу власти у Србији? Усред дем
мократске Европе, даанас, пред
очима јаввности и по
олитичара, нестаје веековна хри
ишћанска косовско-ме
к
етохијска земља
з
под
окриљем и уз помоћ
ћ ЕУ.[59]
9. Ко упр
равља Срби
ијом?
Бити амбасадор и представља
п
ати своју земљу у ин
ностранству
у је изузеттно часно, угледно и
но место у друштву и у државноој управи. М
Међутим треба
т
исто тако имати
и на уму и
поштован
чињеницуу да су амб
басадори ип
пак поставвљени (а нее изабрани)) нижи ‘тех
хнички’ сллужбеници
у државноој хијерарх
хији. Изнад
д њих је увеек мали ‘ћаата’ у мини
истарству за
з иностран
не послове
(country ddeck officer)), изнад когга је шеф заа подрегиоон, па руковводилац заа регион, наад којим је
државни секретар, па тек над
д њим је министар и председ
дник владее који је изабран
и
да
литику. Иакко битне, изјаве
и
амбассадора су увек
у
на такквом нивоуу да бројни
одређује и води пол
надређени
и нивои могу
м
да ихх ублаже, преокренуу или чак да их заб
бораве. Ип
пак, изјаве
амбасадорра могу даа буду и заанимљиви "пробни
"
баалони" да се
с проверее могући поступци и
одговори земље у коојој су посттављени.
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Скоро да нико у јавн
ности Италлије или Фрранцуске не
н зна ко је британски
и, немачки, амерички
и амбасадоор. Исто ваажи и за амбасадора
а
а ЕУ у пом
менутим зеемљама. М
Међутим, у
или руски
Србији суу те "админ
нистративн
но-техничкее" особе наа ивици да постану стталне меди
ијске мегазвезде, а тим посттављеним инострани
им ‘технич
чким’ лици
има дају ‘рапорт’ од
о народа
ници Србијје!
изабрани политичарри и државн
з
дип
пломате наа догађања у Србији показали
п
суу догађаји
Колики уттицај и снаагу имају западне
повезани са фудбаллском утаккмицом Сррбија-Албанија 14.10.2014. "Овво је и јасн
на порука
с
влластима даа они у сам
мо неколикко сати моггу Србију да
д гурну у
моћника сса Запада српским
нови цикллус сукоба и безакоњ
ња, упозораввају обавеш
штени. Таккође, то што су шеф Делегације
Д
ЕУ Мајклл Девенпоррт и друге западне ди
ипломате уочи
у
утакм
мице ургираале да се на
н стадион
по сваку цену пусти
и Олси Рам
ма, који је са другим
м хулиганима изазвао
о сукобе, доказује да
данас у Беоограду могуу да раде безмало свее што пожелле."[60] Даа ли се некоо још увек
странци д
сећа у Сррбији буре коју је прооузроковао дрон са зааставом или
и је ‘наивн
но’ српско сећање по
обичају веећ избледелло?

Дражесноо изгледајуу убеђивањ
ња Србије од
о стране двоје
д
Бритаанаца, леди
и Кетрин Ештон
Е
(до
недавно д
дугогодишњ
њег шефа ЕУ
Е за спољ
љну полити
ику) и амбаасадора ЕУ
У Мајкла Д
Девенпорта
(донедавн
ног британ
нског амбассадора у Србији,
С
а сада
с
амбасадора ЕУ) о благодаатима које
пружа ЕУ
У. Било би
б занимљи
иво видети
и колико су они у стању да убеде своју родну
Британииј
ију да остан
не у члансству ЕУ. Ова
О демокрратска и раазвијена дрржава на све
с начине
гледа да изађе из чланства ЕУ, а тоо може да
д се догооди 2017. после нац
ционалног
референдуума.
10. Европ
пски фондоови и страана улагањ
ња
Србија јее у незави
идној финаансијској ситуацији. Прилив средстава из инострранства је
дочекиван
н оберучкее. Али када политичарри наводе милијарде
м
е
евра
које би
б стигле у Србију из
фондова ЕУ је олакко и неосн
новано ‘фррљање’ броојевима т.ј. парама које
к
Србијаа може да
У (у који би и допри
иносила). ЗЗаобиђене чињенице из незнањ
ња или зле
прими из бужета ЕУ
манипулаци
ија јавним мнењем)
м
суу следеће:
намере (м
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· Србија није
н
члан ЕУ,
Е па се не зна под каквим
к
би условима
у
и када прим
мила фондоове из ЕУ.
Србија трреба прво добро да "пллати" својее приступањ
ње ЕУ.
· Како врееме пролази, буџет ЕУ
У се смању
ује.
· Када зем
мља пристуупи ЕУ, неема одмах право
п
на прриступ сви
им фондови
има ЕУ, већћ их често
добија на кашичицу
у. То су доб
бро увиделее и разочаррале се биввше социјаллистишке земље
з
које
ивале отворрен пристууп издашно
ом пољопрривредном
су пристуупиле ЕУ. Ове земљее су очеки
фонду ЕУ
У, али биле су изигран
не. Старе земље чланице ЕУ су сачувале тај
т фонд пррвенствено
за себе, а придошли
ице са истоока моћи ћее да га користе у пун
ном обиму тек за око 20 година
илијарде (ррачун без крчмара) олако изрречене од
после приступања ЕУ. Тако да су ми
н које мож
жда могу да
д рачунајуу генерације које још
политичарра у Србији само пуссте жеље на
увек нисуу ни рођенее.
Милица Д
Делевић, таадашњи ди
иректор Кан
нцеларије зза европскее интеграције, рецимо изјавила
је да би С
Србија "да је
ј чланица ЕУ на годи
ишњем ниввоу из струуктурних фондова
ф
доб
бијала око
1,4 милијарде евра.""[61] Амерриканци врлло поучно кажу "Theere is no freee lunch" (н
нема нигде
бесплатноог ручка).

Празне и неосноваане приче о приливву великихх ЕУ фонд
дова у Ср
рбију се настављају
н
несмањен
ном брзином. Присеетимо се параграфаа који смо објавили у Новоој српској
политичкој мисли 20009.[62] и који
к
није ништа
н
изгуб
био на својој актуелности:
ње јавности
и је и изјаава потпреетседника Владе Срб
бије Божид
дара Ђелићћа који је
Замајавањ
‘изјавио да
д би нако
он учлањењ
ња Србије у Европскку унију сррпска пољ
љопривредаа могла да
добија поо милијарду
у евра пом
моћи годиш
шње’.[63] У
Уопште нее сумњамо у најбољее намере и
жеље поттпредседни
ика Владе, али таква изјава довводи у забл
луду због неколико чињеница.
ч
Прво, Срб
бија није чланица
ч
ЕУ
У и то нећ
ће постати још
ј
дуги низ
н годинаа. Друго, каада земља
приступи ЕУ не може
м
да раачуна одм
мах на поттпуно слоб
бодан приступ средсствима из
онда ЕУ. Постоји клизна
к
скалла по којо
ој земља постепено
п
пољоприввредног фо
прима та
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средства. То су увиделе, осетиле и тешко се разочарале источне земље које су приступиле
ЕУ. Треће, по којој је методологији потпредседник рачунао? По оној која важи сада
(непримерено је јер Србија није у ЕУ и не знају се услови под којима би приступила ЕУ)
или по некој методологији која ће тек да се примењује у будућности? Требало би
истовремено знати и колика би била годишња чланарина Србије у ЕУ?[64] Четврто, и
најважније, односи се на динамику развоја и промене садржаја економских политика у ЕУ.
То укључује и пољопривредну политику која је прошла кроз велике реформе. Још веће јој
тек предстоје. Пољопривредна политика ће сигурно бити реформисана пре почетка следећег
буџетског периода 2014-20. Изгледи су такви да ће се највећи део издатака за пољопривреду
изместити из буџета ЕУ и пребацити на рачун националних буџета. У таквој ситуацији, ЕУ
имаће врло мало средстава да се каваљерски односи према пољопривреди земаља чланица.
Велико је и питање да ли ће Србија уопште да приступи ЕУ пре 2020. Или је народ у Србији
толико измучен и уморан од трагања за додатним изворима прихода да више нема ни
времена, ни снаге, ни воље, ни знања да проучи овакве и сличне изјаве, па политичари могу
да олако ‘продају’ јавности било шта. Али ни јавност више није оно што је некад била.
Толико је народ био варан од стане медија и власти, чуо о, рецимо, побољшању стандарда, а
видео све тање новчанике и осетио поскупљења.
Акумулација је толико мала у Србији да власти виде спас привреде у улагањима из
иностранства. И то у иностраним улагањима скоро по сваку цену.[65] Јавности сервирана
прича од Јардранке Јоксимовић министра задуженог за европске интеграције (и других) је
да пут у ЕУ доводи стране улагаче.[66] На причу о "путу у ЕУ" се ставља све и свја што
сија, као да можда чак и раст печурака у гајбама по подрумима зависи од пута Србије у ЕУ.
Приче о страним улагањима треба поткрепити податцима. Страна улагања имају извесне
корелације са приступом ЕУ, али нису њихов искључиви узрочник. Искуство бивших
социјалистичкој земаља указује на то да страна улагања долазе у земље које приступају ЕУ,
али и да се из њих селе у земље у којима доносе већи принос као што је то Кина.[67] Страна
улагања у Румунију била су 2013. упола мања у односу на 2004. када Румунија није била у
чланству ЕУ. Пољска је 2013. имала негативан салдо (одлив) страних улагања од преко €6
милијарди.
11. Закључак
Раније су западни политичари говорили Србима да не треба да гледају у прошлост већ у
светлу будућност. Исту причу нису успели да "продају" Јеврејима, Русима, Пољацима или
Индијанцима. Све мање има тих прича о светлој будућности јер ако је будућност која се
нуди Србији то што се догађа у Грчкој (економска катастрофа иако је пуноправни члан ЕУ
већ скоро две генерације), Шпанији, Италији, а ускоро и у Француској, да ли је то то што
треба Србији?
Србија је кандидат за приступање ЕУ, почеће и преговоре о приступању ЕУ, али то је као
када дете пожели лизалицу, а добије је кад постане одрасла особа. Чланство у ЕУ није више
као пре 20 или 30 година гориво из којег може да се извуче значајна политичка и економска
километража. Пут Србије у ЕУ је трула даска без перспективе са повољним крајем. То је као
када би сте стигли на лепу и привлачну журку у 5 ујутру, у време када је сво најбоље јело
поједено, пиће попијено, девојке одведене, а остало је само излапело пиће, ужегли грисини
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и срча за чишћење.
ч

Нажалостт лепих вессти за Срби
ију, док сее не батали
и илузије о ЕУ, у ово
ом чланку нема.
н
Шта
може Срб
бија да доп
принесе ЕУ
У? Србија, као проблеематична земља,
з
једи
ино може да
д постане
потрошачч вредности
и ЕУ и њен
них смањују
ућих фондоова. Доброо би само би
ило да се успори
у
пад
економијее у Србији
и, а за то изгледа нем
ма на овакввој стрампуутици у оввакву ЕУ. Норвешка,
Н
Швајцарсска, Ислан
нд, а такођђе и Турсска добро су то уввиделе и тако се владају.
в
И
аналитичаари у ЕУ увиђају
у
низак степен привлачнос
п
сти ЕУ за Србију.
С
"Заа Србију, која лавира
између М
Москве и Бр
рисела, Еврропска унијја ће моратти да учини
и више и да се потруд
ди да буде
атрактивн
нија, зато што
ш за садаа Срби на чланство у Унији глеедају из пеерспективе Румуна и
Бугара, ггде утицаај на живвот обичн
них људи није такко видљивв, оцењујуу пољски
аналитичаари."[68] Додали
Д
бисм
мо да је вррло слична ситуација и са животтом обични
их грађана
у Мађарсккој.
Предлог јје да се читтава ствар замрзне
з
и сачека
с
неко друго, бооље време за Србију јер
ј то што
је урађеноо (пребаци
ивање пробллема Косовва из Њујоорка и Ујед
дињених наација у Бри
исел и ЕУ)
не води н
нечему добрром за српсски народ у целини. Али
А боље време
в
важи
и исто и заа ЕУ. Врло
је неизвессна судбина и будућн
ност ЕУ у слледећих нееколико год
дина. Кључ
чна питањаа су:
· Да ли ћее еврозона да
д преживи
и? Још колико дуго врремена?
· Ако евроозона и преживи, да ли
л ће земљ
ље да прихввате економ
мску стагнаацију или беживотан
б
привредни раст који
и у себи сад
држи еконо
омска мучи
ионица зван
на евро?
и, какве ће санкције да јој уведе ЕУ?
· Да ли ћее Британијаа да напустти ЕУ? Акоо је напусти
· Како ће да се одраази на функкционисањ
ње ЕУ долаазак на власст нових политичкихх снага као
лни фронт у Францусској, Подем
мос у Шпан
нији, Покр
рет пет звеззда и Лига
што су тоо Национал
север у Итталији, или
и Сириза у Грчкој?
· Шта ће бити
б
ако ЕУ
У-скептичн
не партије постану веећина у Еврропском паарламенту 2019?
2
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Све су ово битна питања на које барјактари ЕУ и власт у Србији морају да пруже одговоре
онима који су их бирали, а не странцима. Да ли уопште вреди срљати у овакву ЕУ са
неизвесном и мрачном судбином?[69] Многи политичари у Србији знају неспорно много о
политици, мање о економији, још мање о ЕУ, ништа о унутрашњој динамици ЕУ и још мање
од ништа о њеној будућности ка којој слепо хрле. Да то знају, не би водили Србију на ту
трулу даску. Међутим, расправа са тим барјактарима иде тешко јер њихове плате зависе од
тога да они не схвате куда иде ЕУ каква је она сада. Као да им плате стижу из Брисела, а не
из Београда.
Француски званичник је био јасан у погледу односа Француске и ЕУ. Изјавио је
Економисту: "Француска ће бити европска све док је Европа француска. Када то престане,
Француска ће оставити Европу."[70] Мотор функционисања ЕУ током протекле две
генерације је било активно партенрство између Француске и Немачке. Међутим, тај мотор
сада прелази скоро у потпуности у немачке руке. ЕУ је међудржавни уговор. "Уговори могу
да се прекину ако једна страна осећа да је придржавање уговора стаје више од прекида тог
уговора."[71] На споразум, рецимо о еврозони, може можда да се примени виђење Шарла де
Гола који је рекао: "Споразуми су, видите, као девојчице и руже: трају док трају".[72]
Сви су дубоко забринути у ЕУ и нико није срећан изузев технократије ЕУ у Бриселу. ЕУ
није више ни економски рај пред којим је блистава будућност, а ни каса без дна као што је
то све био случај 1988. када смо предлагали[73] приступање тадашње Југославије ЕУ и када
је сручена лавина критика против таквог предлога.[74] Треба рећи унапред своје мишљење
и спасити душу.[75] И не заборавимо, Србија још увек није почела преговоре са ЕУ ни о
првом од 35 поглавља. Какав год да буде исход односа Србије и ЕУ, једна ствар је сигурна:
исход неће бити славан за Србију. Не липши магарче до зелене траве. У погледу корака које
би требало да предузме наша отаџбина, слажемо се са ставовима Ђорђа Вукадиновића[76]
на страницама овог портала да не закољемо вола због киле меса.
Оно што ЕУ реално нуди Србији на крају процеса приступања ЕУ је вртоглаво повећање
спољног дуга и дужничко ропство.[77] Раније је комунистичка номенклатура имала највише
користи од управљања државом, а у новим околностима то би могла да буде државна ЕУмунистичка номенклатура којој је изгледа важнија неостварива нада од сурове стварности.
Треба се захвалити на љубазности мрзовољној и невољној ЕУ чија је будућност у питању и
научити од Исланда, Норвешке и Швајцарске, а ускоро и Британије,[78] да има живота и ван
ЕУ. Могући губитак од €200 милиона годишње из предприступних фондова Србија може
више него да надокнади од царина на увоз из ЕУ који оставља на хиљаде радника без посла
у Србији. Роба и услуге из Србије нису конкурентне на тржишту ЕУ и неће бити дуго
времена због спорих и погрешних реформи (расипање државних пара у пропале ливнице
које немају никакве изгледе за успех, уместо да се улаже у пољопривреду, насипе,
противградну заштиту и образовање). Не треба заборавити тржиште ЕУ, али постоје и друга
тржишта и државе на истоку, ближем и даљем са којима може да се послује и која не броје
по Србији у црну кожу и ланце одевене хомосексуалце на уличним скуповима као услов за
споразум о трговини или отварање преговора. Приступање садашњој ЕУ пружа сличну
перспективу као и укрцавање на палубу трећег разреда на Титанику.
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