Новa српска полити
п
ичка ми
исао
Куда идее Србија

У как
кву се то Европ
Е
пску унију
у у Срби
ија
запуттила
Мирославв Н. Јовановвић
уторак, 211. јануар 20014.

После невиђеногг "килављеења" одређђен је и даан за отпоч
чињање прреговора о
ије мрзовољ
љној и скорро банкроттираној Еврропској уни
ији. Онимаа
пристуупању Срби
који зн
нају да читају диплом
матске сигн
нале, мрцваарење у од
дређивању тог
т датумаа
је било
о јасно. Ствварна, а нее изречена порука је да
д ЕУ не заанима Срби
ија, чак ни
и
она сни
исходљиваа. Земље ЕУ не могу да се слож
же већ годинама готоово ни окоо
чега: монетарна
м
и фискаллна политика, банкаарске инсттитуције, енергетскаа
полити
ика, гас из шкриљаца,
ш
, запошљаввање, односси са Русијјом, питање Косова и
о право, генетски модификована хран
на, напад на Либиј
ију, помоћћ
Метохије, патентно
ицима у Сиррији, прош
ширење ЕУ... па се стввари годин
нама импроовизију и реешавају наа
побуњени
парче.
и
Ствара сее утисак у Србији да преговвори крећуу са ЕУ и да послее "преговоора" следи
приступањ
ње. Биће туу наставак диктата,
д
а мало прегоовора. Чињ
њеница којаа се вешто ссакрива од
д
грађана С
Србије је даа се "прегоовара" о 35 поглавља и да сваака земља чланица
ч
ЕУ са својее
стране понаособ може да мрц
цвари Срби
ију не самоо за почеттак, већ и за
з закључеење свакогг
ика је суроова: 35 пооглавља x 28 земаљаа чланица x 2 (отпоочињање и
поглавља. Математи
п
могу да
д се блоки
ирају прегоовори са Србијом
С
наа
закључење преговорра) = 1960.. Толико пута
но време. Ако
А се том
ме дода даа свака зем
мља ЕУ мора
м
да раттификује споразум
с
о
неодређен
приступањ
њу Србије ЕУ,
Е неке и на националном рефеерендуму, краја том путу
п
нема.
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У какву ссе то ЕУ запутила Србија? Од
О организзације којаа је служи
ила за угллед, ЕУ сее
преобрази
ила у груп
пу у којој нико нијје срећан и задовољ
љан изузевв мале вррхушке, тј..
номенклаттуре у Бри
иселу. Бри
итанија је земља која је на до
обром путуу да напуссти ЕУ паа
дражесно изгледају објашњењ
ња Србији која стиж
жу од лејди
и Кетрин Ештон (Брританка) и
дојучерашњ
њег амбасаадора Британије у Србији) о
амбасадорра ЕУ Маајкла Давеенпорта (д
привлачноости ЕУ. Да
Д ли су они у стању да убеде своју матич
чну земљу да остане у чланствуу
ЕУ? Ако Британија иступи изз ЕУ, то може да под
дстакне сккандинавскке земље да је следе..
падни и демократск
д
ки Исланд окренуо леђа прегооворима о
Сетимо се да је недавно зап
њу ЕУ, докк је источнаа Украјина нашла при
имамљивији
и аранжман
н са Русијоом.
приступањ
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Обећање ккоје је датто грађаним
ма земаља које су прриступиле еврозони као
к круни успеха ЕУ
У
било је даа ће заједни
ички новац
ц бити чврсст као немаачка маркаа, да ће посстојати диссциплина у
јавној поттрошњи, даа ће то убрззати раст привреде и повећати благостање
б
е становниш
штва, да ћее
се продуб
бити интегррација измеећу земаљаа ЕУ и да ће оне да сарађују бооље и да све
с то нећее
ићи прекоо плећа нем
мачких пореских обвеезника. И шта
ш се оствварило од свега
с
тога? Уместо даа
спаја земљ
ље, заједни
ички новац
ц их раздвааја на северр и узавреели југ ЕУ.. Половинаа младих у
Грчкој и Ш
Шпанији јее без посла и без изггледа да гаа нађе. Те земље су на ивици друштвене
д
е
провалије, а прибли
ижава им сее Италија, а за њом и Францусска. У порееђењу са обећањима,
о
,
номску каттастрофу. Излаз
И
је или у распадуу еврозонее или у још
ш
еврозона јје проузрокковала екон
већој федерализацијји ЕУ (за то нема ап
петита) илли у бауљаању кроз постојећу
п
м
маглу
којаа
цену распад
да у будућн
ности.
повећава ц

Србија од
д овакве ЕУ
У може да очекује саамо притиссак и уцен
не: још форрмалније п
признавањее
независноости Косоваа, па прекррајање остаатка Србијее, затомљењ
ње Републи
ике Српскее и заборавв
на трговин
ну људским
м органимаа. Шта се добија
д
зауззврат од ЕУ
У? Ако је судити по искуствима
и
а
3

суседних земаља, то је још већа незапосленост, повећање увоза и вртоглаво задужење у
иностранству и поред извесне помоћи из буџета ЕУ. Безглаво срљање у овакву ЕУ је као
жеља за приступањем СФРЈ 1988. године. Највећи добитници од таквог срљања су
званичници ЕУ који могу да се бусају у прса и кажу да има и таквих земаља које желе да
приступе и оваквој ЕУ. Приступање таквој ЕУ је улазак у кабину трећег разреда на
Титанику. Можда ће понеко добити и неко инострано одличје за распродају Србије, али
главна награда је суд историје и песма "Гора јечи". И на крају испада да смо се беспотребно
излагали нежељеном трошку и гужвама и да смо џабе мењали онако лепе таблице на
возилима.
====
http://www.nspm.rs/kuda-ide-srbija/u-kakvu-se-to-evropsku-uniju-srbija-zaputila.html
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