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Ако ли ти
т опоменееш безбож
жника да сее врати са свога
с
пута
а,
а он се не вр
рати са сввога пута,...
ти ћеш
ш сачувати своју душуу.
Јеезекиљ, 33:9
9
1. Увод
После неевиђеног дугогодишњ
д
ње натезањ
ња коначн
но су поч
чели прави
и
преговори
и о пристуупању Срб
бије Европ
пској унији
и (ЕУ). Прриказивањее
истинскогг и радоссног почеетка прегоовора 14. 12. 20155. било јее
пренадуваано у медиј
ијима и преепуно нови
инарско-сни
иматељскихх стероидаа.
Нигде, ам
ма баш ниггде у Срби
ији, није било
б
никакквог народног весељаа
због вели
иког истори
ијског догаађаја и евр
ропског "пуута без алттернативе"".
Није билло излазакка на ули
ице, нити аутомоби
илских сиррена, нити
и
непреглед
дних колоона возилаа и (макаар плаћених) аутоб
буса пуних
х
пресрећноог народа који кличее ЕУ од радости
р
и заноса,
з
ниј
ије било ни
и
застава, н
ни песме као
к кад се од
о народа искрено доочекују споортисти кооју обрадују државу и
народ сввојим међуународним успесима. Иако је премијер Србије у више навррата током
м
неколикоо дана рад
досно чести
итао народ
ду почетакк преговора са ЕУ, његов
њ
нароод је остао
о
потпуно равнодушаан и нем поо том питањ
њу. У чемуу је ту Радосст Европе??[1]
ценију пиш
шемо на страницамаа Нове српске политичке мисли
и о погубн
ном изборуу
Пуну дец
Србије да
д приступи
и садашњоој и оваквој
ој ЕУ. Нијее то више ЕУ
Е из 19855. када је било
б
много
о
истинскоог оптимизма. Како време
в
проллази, ситуац
ција за Србију на евр
ропском пууту постајее
све гора,, не само зато
з
што сее од Србијје све више тражи (и
и то што сее није траж
жило ни од
д
једне зем
мље), већ и због многоо значајнијје ствари. Е
ЕУ је била у свом зен
ниту 1985-992. Затим јее
наступилло раздобљ
ље занесености, али и озбиљнее стагнаци
ије током протекле деценије,
д
а
текућа деекада јасноо доказује да
д ЕУ губи на свом зн
начају и да иде, чак, и према своом крају.
Ова расп
права је сам
мо наставак ранијих и на већ обрађено нааслањамо се
с у најмањ
њој могућоој
мери. У овом члан
нку разматтрамо след
деће теме: каква ЕУ
У "дочекујее" Србију; обећања о
и; улагања из
и иностранства; Селим везировва делократтија; преговори или "преговори"
еврозони
са ЕУ; враћање
в
укклоњених граница
г
ун
нутар ЕУ; како вечн
но згазити Србе; и на
н крају, у
закључкуу, износимоо предлоге о корацим
ма Србије у будућностт.
2. Какваа ЕУ дочек
кује Србијуу?
Заговорн
ници присступања Србије
С
ЕУ
У полазе од врло храбре и неизвесн
не почетнее
претпосттавке која је да ће ЕУ
У да постоји у будућн
ност (веровватно хоће још неко време),
в
али
и
какво ће да буде њено
њ
члансттво и какваа ће да буд
де њена сад
држина (љ
љуштура без садржинее
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нешто каао Лига наарода) и коолика ће да
д буде њеена привлаачност садаашњим члааницама даа
остану у њеном чл
ланству и да
д привучее нове зем
мље, остаје велико оттворено и непријатно
о
питање. Споменути
С
и заговорни
ици налазе се у непрообојној капссули из 19885. у којој сматрају
с
даа
ЕУ собом
м доноси искључивоо бољитак и да ће да
д постоји вечно. Мееђутим, дрруга странаа
једначине, тј. шта се
с то у ствварности нууди и шта чека Срби
ију у ЕУ јее прича којом ћемо сее
ити у тексту
у који следи.
позабави
Приликом безглавоог срљања Србије у топли
т
загрљ
љај ЕУ, заб
боравља се чињеницаа да је ЕУ у
цијалној крризи, да еврро раздвајаа земље ЕУ
У уместо даа их зближ
жава и да јее будућностт
егзистенц
ЕУ неизввесна. Најввиши звани
ичници ЕУ (Мартин Шулц,
Ш
пред
дседник Еввропског парламента
п
а)
или Канц
целар Аусттрије Вернеер Фајман или
и Жан А
Аселборн (М
Министар за
з иностран
не послеовее
Луксембуурга са наајдужим сттажом међђу колегам
ма у ЕУ) упозоравају
у
у о могућем (тихом
м)
распаду ЕУ.[2]
Е

Нису нам
м познате савременее студије које
к
говорее о сјајнојј будућноссти и проц
цвату ЕУ у
предстојеећих десеттак година,, али зато постоје академске сттудије и меедијске рассправе којее
упозораввају на њен
но урушаваање.[3] И новинарскки чланци, чак и у Србији
С
упоззоравају наа
наведеноо, "Ројтерс:: година наа измаку као
к из паклла за ЕУ, следећа још гора?"[44] Да ли сее
министри
и као што су
с то Зоран
на Михајлоовић и Јадрранка Јокси
имовић обаавештавају о томе штаа
се догађаа у ЕУ? Ми
ихајловићеева се својоом изјавом
м о олако обећаној
о
бррзини присступања ЕУ
У
"Србија ће до 20020. бити део Евроопске уније"[5] ставвила у исти кош са
с Зораном
м
ићем, Божидаром Ђелићем
Ђ
и Борисом Тадићем који су без покррића олако
о
Живкови
лицитираали о релаативно хиттром присттупању Сррбије у ЕУ
У.[6] Прош
ширење ЕУ
У, поготовоо
приступаање Србијее ЕУ, није никакав прриоритет за
з ЕУ. То је јасно и гласно
г
речеено у вишее
наврата од
о стране председник
п
ка Европске комисијее Жан Клод
д Јункера.[7
7] Приориттет им је даа
одрже и сспасу ЕУ бар
б каква он
на сада јестте.
Ноам Чомски, један
н од навећих живих интелектуа
и
алаца на сввету, скрен
нуо је пажњ
њу на десетт
пулацију јаавним мњењ
њем.[8] Те стратегијее се примењ
њују у Срб
бији како бее
стратегијја за манип
се народ забунио и како би сее полунеопаажено проввукло настаављање гуттања "живи
их жаба" наа
п
а Србије ЕУ
У.
неповраттном путу приступања
Тања Ми
ишковић, шеф
ш Канцелларије Влад
де Србије за
з преговор
ре са ЕУ, изјавила
и
је да "Процесс
преговаррања с ЕУ неће
н
донетти веће плаате, то не можемо
м
да гарантујем
мо, али ће сваког
с
данаа
мењати ооно у чему живимо."[9] То је добро реченоо и упозореено унапред
д. Тај бољи
итак и ценуу
2

која је заа њега плаћћена виде и Грци, Шпанци
Ш
и други
д
у ЕУ
У. Југ ЕУ већ годинам
ма бруји од
д
протеста и паљеви
ина. Али акко је тако,, тешко даа би народ и гласачи
и у Србији
и све тањегг
и на такав развој
р
догаађаја.
новчаникка пристали

Пред оч
чима им је
ј отимањ
ње Косова и Метохи
ије, уценее, поскупљ
љења, незаапосленостт,
растакањ
ње ЕУ, бод
дљикаве жи
ице на грааници, екон
номска каттастрофа коју је проуузроковаљаа
еврозонаа (свугде осим у Нем
мачкој), а рецимо,
р
у Италији јее бруто нац
ционални доходак
д
по
о
становни
ику био €25.300 у 20014. што јее ниже од дохотка од
д €26.400 који је био 1999.[10]
Истоврем
мено, откад
д је пристуупила евроозони, Италлија није имала
и
реалн
ни раст привреде, а у
претходн
ном раздоб
бљу привреедни раст је био на европском просеку.[1
п
1] Мишковвићева нијее
рекла да ли ће ценее и порези да
д се повећћају због об
бавезног сп
провођењаа техничкихх стандардаа
дају у ЕУ. Па
П изгледаа да се спреема спровођђење послоовице која каже да маагарци нећее
који влад
јести виш
ше шаргаррепе, али ће
ћ им зато уши виш
ше порасти.. Почиње припрема
п
Србије "наа
ситно" у смислу "п
па рекли см
мо вам то унапред". То је тачкка 3 манип
пулације кооју је јасно
о
обнародоовао Чомскки.
Неконтроолисани пр
рилив избегглица са Бллиског исттока и из Африке
А
сруш
шио је де факто
ф
један
н
од основва интеграц
ције у ЕУ – Шенгенсски споразуум. Нефунккционална еврозона је
ј у тешкоој
егзистенц
ционалној кризи. Тоо су два пројекта
п
ЕУ
У који се сматрају међу најваажнијим заа
интеграц
цију у ЕУ и она су сн
нажно уздрмана и дуб
боко нагрижена изнуттра. Европске доминее
падају јеедна за друугом. Најопаснија сттвар за одррживу интееграцију у Европи јее та што јее
огроман број Европљана изгуубио поверрење у ЕУ
У. Већ годи
инама земљ
ље ЕУ не могу да сее
и око чегаа (признањ
ње независн
ности Коссова и Меттохије, ген
нетски мод
дификованаа
сложе ни
храна, ен
нергетска политика,
п
и
избеглице,
евро, фисккална унијаа, односи са
с Русијом,, британски
и
референд
дум о напууштању ЕУ
У,...) што је
ј оличењее пута ка смањеном значају и умањеном
м
утицају Е
ЕУ. Питањее је да ли ће
ћ ЕУ и да постоји поосле британ
нског реферрендума о н
напуштању
у
ЕУ и изб
бора у Фран
нцуској 2017? ЕУ се вероватно неће уруш
шити релати
ивно брзо као
к кула од
д
карата каао што је тоо био Совјеетски Савеез, Југославвија или Ри
имско царсттво, већ лаако може даа
доживи судбину Светог римског цаарства (9662–1806) које је било
б
крцаато разним
м
мима, церремонијамаа и инсти
итуцијама, али је свве више било испрражњено и
"споразум
покраден
но стварног значаја"..[12] Осноовни циљ ЕУ
Е у годи
инама пред
д нама је да се самаа
одржи, а не да се пр
роширује. Да ли уопш
ште вреди приступати
и таквој оррганизацији
и и платити
и
неповратнуу цену?
горку и н
3

Шта се н
нуди Срби
ији заузвраат? Ако је судећи поо искуствима свих зеемаља истоока које су
у
приступи
иле ЕУ, оно што се нуди
н
је вртооглав порааст задужен
ности иносстранству и дужничко
о
ропство. Без обзир
ра на извесстан економ
мски бољи
итак и тран
нсфер фонд
дова у Пољ
љску послее
нству ове земље је вртоглаво
в
п
повећан
саа €84 млрд у 2003. наа
приступаања ЕУ, дууг иностран
€202 млррд у 2014.[13] То је ц
цена коју Пољска
П
плааћа. Ни осттале земљее Истока ни
ису прошлее
ништа бооље у ЕУ. ЕУ
Е није виш
ше кеса безз дна и миррисни ружи
ичњак у кој
ојем је све б
блиставо. У
ствари, н
нико више није срећаан и задово
ољан у ЕУ осим брисселске бироократије и засада још
ш
увек Нем
мачке.
Поборни
ици приступ
пања Србиј
ије ЕУ често понављајју да Србијја нема друугог избора и мора даа
приступи
и ЕУ. Кажуу, затим, даа Србија ни
ије Швајцаарска или Норвешка
Н
и Исланд
или
д и да мораа
у ЕУ. Тааква аргумеентација наалази се наа трулој даасци бар зб
бог два раззлога. Првоо, ако немаа
избора и нешто мор
ра да се учи
ини, тада се
с политичаари ослобаађају своје одговорнос
о
сти за лошее
Морали см
мо!"
потезе: "М
Соња Ли
ихт, директтор фонда за политич
чку изузеттност, залаж
же се за тоо да нема плана Б заа
Србију и
изван ЕУ.[14] То је један
ј
од изданака
и
раанијег исккривљеног система врредности и
мишљењ
ња да "немаа алтернати
иве". Такви
и појединци
и, невладине организзације и њи
има слични
и
гурају у јавност усска и апсоллутистичкаа виђења стварности и заступајју одређене интересее.
шено кажу: "Пратите ток
т новца и све ће ваам бити јассно!". Кадаа сазнате ко
о
Америкаанци саврш
нсира, све постаје
п
разуумљиво.
их финан
Таква арггументацијја и полити
ика наслеђђена је из ранијег
р
сисстема у којјем није би
ило избораа:
мора да се
с иде сам
мо једним путем
п
за зввездом води
иљом (црввеном, жутоом,...) и тач
чка. Друго
о,
увек посттоји избор: урадити нешто
н
или не. То је тежак
т
изборр али он уввек постоји
и. Ако кажуу
да избора нема, поолитичари себе ослоб
бађају одгооворности и пребацујју је на дрругог. То јее
лоша, неоодговорна и погубна политика.
Колико има
и клопки
и, прича о једном, а делања о потпуно
п
др
ругом на бескрајном
б
путу у ЕУ
У
јасно показује двооличност ЕУ
Е у поглееду Србијее и гасово
ода из Руссије. Са јеедне странее
ици ЕУ билли су јавно наклоњени
и Србији и "Јужном току".
т
У иссто време, званичници
з
и
званични
ЕУ нудили су Руси
има иза леђђа Србије да
д изграде гасовод "И
Источни тоок" који би
и заобишао
о
Министар за иностраане послове, Ивица Дачић,
Д
је нагласио
н
"д
да такво ли
ицемерје од
д
Србију. М
функционера у Бри
иселу није могао ни да
д замисли
и, јер су он
ни били глаавни који су
с учинили
и
ројекат Јуж
жни ток."[15] Јужни ток
т је годинама био слављен
с
у Србији као
о
све да прропадне пр
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огроман пројекат који
к
би нее само обеззбедио сиггуран дотоок гаса, већћ и пројеккат који би
и
Т
о то
оме како у стварности
и
доносио значајна срредства збоог протока гаса у другге земље. Толико
к
и коли
ико рачуна на Србију у дугом ро
оку.
ЕУ види Србију и како

ији, још јед
дан од брројних нож
жева у леђђа Србије је
ј и нацртт
После брриселских ода Србиј
споразум
ма по којем
м Србија треба
т
да прреда власттима Косовва у Приш
штини хидрроелектрану
у
Газиводее и још мно
оге друге заамке које воде Косовоо ка пуном чланству у УН.[16]
Заједничка спољна политика (ЗСП) ЕУ једна
ј
је од
д обавеза у ЕУ. Да ли
и она уопштте постоји??
њени досад
дашни успееси? Да ли је то увођеење демокр
ратије у Ли
ибији, Сиррији, Ираку
у,
Који су њ
Украјини
и, ...? Земљ
ље чланице ЕУ не моггу да се слооже око мн
ногих битн
них питањаа повезаних
х
са ЗСП. Најуочљиввији примеери су (не)признавањ
ње независн
ности Косо
ова и Метоохије; војни
и
И
Сирију; гасовооди; а погготово однос према Русији;...
Р
Н пример
На
р,
напад наа Либију, Ирак,
лидери Е
ЕУ одлучил
ли су да боојкотују пррославу год
дишњице победе
п
над нацизмом 9.5.2015. у
Москви, али се чеш
шки председ
дник Милоош Земан огглушио на ту одлуку и отишао у Москву.
и је у свом
м уводнику у Политиц
ци језгрови
ито описао
о политичкко черечењее
Мирослаав Лазански
Србије у погледу ЗС
СП ЕУ. Лаззански каж
же:
да ли амбассадори заиста мисле да су грађаани Србијее недотупаввни? Да нее разумеју о
"Дакле, д
чему се ради? Па нам екселеенција Ден
нис Киф поручује
п
каако зна да је премијеер Вучић у
рима, зна да
д Србија с Русијом
м има посеебне везе, али „ви сте
с на путуу
Москви с министр
д уведемо
о
приступаања ЕУ, а то значи и ускљађиввање спољне политикке са ЕУ“.. Па онда да
санкције Русији? То
Т каже ам
мбасадор дрржаве, којаа од форми
ирања Еврропске унијје још нијее
нетарни сисстем с ЕУ, нити ће гаа усклађиввати, и нијее у системуу Шенгенаа,
ускладилла свој мон
нити ће улазити. И која ће следеће
с
год
дине имати
и референд
дум о опсттанку, или изласку изз
ЕУ."[17]
Јако је ттешко про
онаћи у шттампи и медијима
м
у земљама ЕУ већ годинама
г
ч
чланак
или
и
репортаж
жу која говори о будуућем бољиттку, напреттку и процввату ЕУ. Напротив,
Н
свве је чешћее
пронаћи расправу која
к
говори
и о њеном
м распаду.[[18] Ако могући излаазак Британије из ЕУ
У
пешан по туу земљу, такав
т
одлаззак из ЕУ м
може лако да постан
не заразан из за другее
буде усп
земље члланице.
3. Обећања о евроззони
Монетарна интеграција је област
о
у којој се огледа
о
исттинска екоономска интеграција
и
а.
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Еврозонаа је требал
ло да буд
де круна пројекта
п
и
интеграције
е у Европ
пи. Иако је еврозонаа
најзначајјнији успехх у истиори
ији ЕУ, онаа је истовреемено и најјслабија каарика интегграције којаа
озбиљно прети да се сруши. Еврозона је створен
на у Мастррихту 19922, а оживеела је 19999.
ма је обећан
но да ће еввро:
Грађаним
· бити глорификоваана верзија немачке марке,
м
· бити стаабилан,
· да финаансијски об
базриве зем
мље неће сп
пасавати раасипне,
· да ће еввро донети стални екоономски рааст и напред
дак свима и
· да немаачки порескки обвезниц
ци неће платити рачуун за све нааведено.

Да ли суу та обећањ
ња испошттована? Он
но што наарод у евро
озони види
и и осећа су фијаско
о
банкарскког система (2007-099), тешка криза
к
евроозоне (од 2011), никкакав или беживотан
н
привредн
ни раст, хрронична неезапосленосст (поготовво младих)), неизвесн
ност, стезањ
ње кајша и
болно сттањивање новчаника.
н
Од обећањ
ња да ће еввро бити за
з благостаање снажан
н и угледан
н
као BМW
W, испоставвило се да је
ј евро у кл
ласи са полловним Фијјатом.

График 1 приказујее кретањее индекса индустријс
и
ске произвоодње у Нем
мачкој, Фрранцуској и
Италији у раздобљу
љу 1980-20115. Одмах јасно
ј
упадаа у очи да је
ј индекс производње
п
е у ове три
и
а,
најзначајјније земљее еврозоне био у одређеном склааду до почеетка еврозооне. Од увоођења евра
супротноо свим очеекивањима и обећањи
има тај скклад је пот
тпуно наруушен и јаз економски
и
између овве три земљ
ље се повећћава. То уоопште није добар знакк за сјајну будућност
т еврозоне.
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Жан Клоод Јункер устоличен
у
ј за предсседника Еввропске ком
је
мисије на основу "бууразерског"
договораа највиших
х званичн
ника државва ЕУ и потврђен на том месту од Европскогг
парламен
нта. Дакле,, он није изабран
и
наа референд
думу и имаа плитак демократск
д
и корен наа
свом полложају. Јун
нкер је зап
претио Грцима 12.12.2014. да их
и "чекају велики прооблеми ако
о
гласају п
погрешно". Уместо аргуменатта о бољи
итку, кори
исте се аргументи претње.
п
Наа
следећем
м референд
думу о план
ну Тројке (Међунаро
(
дни монетарни фонд
д, Европскаа централнаа
банка и Е
Европска комисија)
к
заа "финанси
ијски спас"" државе, Грци
Г
су реккли јасно НЕ
Н 5.7.2015
5.
Јункер јее назвао таај референ
ндум "нераазумним ци
иркусом".[1
19] Мартин Шулц, Председник
П
к
Европскоог парламеента назваоо је рефер
рендум "прроблемом"..[20] Без обзира
о
на јјасну вољуу
народа, ггрчка властт је супротн
но тој вољи
и прихватилла план сам
мо недељу дана касни
ије.
Присилним и дракоонским меррама штедњ
ње требалоо је присили
ити Грчку да клекне и прихвати
и
нижења. Да
Д се постуупило другаачије, тј. даа
незапамћћени економско-политтички приттисак и пон
су се пруужили устуупци Грчкојј, побуна народа
н
уШ
Шпанији, Итталији и друугде проши
ирила би сее
широм евврозоне и постала
п
би
и незадржива. "Неће бити
б
лако занемарити
з
и демократтски мандатт
грчког наарода. Такаав поступаак би послаао снажну поруку остталима у Европи
Е
да ЕУ
Е не можее
да прихввати демокрратски прооцес. ... Нијје јасно да ли ЕУ мож
же да преж
живи показуујући такавв
презир према
п
осно
овним евроопским при
инципима као што су
с то демо
ократија и друштвенаа
правда."[[21]

Ако неиззабрани ин
нострани политичари
п
и кроје нац
ционалну капу
к
Грцим
ма, због чеега да Грци
и
уопште и
излазе на демократски
д
и референд
дум и бираају по свом
м нахођењуу? Ако нароод не можее
да се иззјасни о државним
д
приходим
ма и расхоодима, о чему
ч
ондаа може? Шта
Ш
ће им
м
демократтија? Инсти
итуција дем
мократије као
к што је то референ
ндум није друштвено
д
о-политичкаа
технологгија уз пом
моћ које се
с решавајју проблем
ми у ЕУ. Ово требаа да имајуу у виду и
снисходљ
љиви поли
итичари у Србији.
С
Бууне се проотив брисел
лских фермана, па и
их на крају
у
прихватее! Да ли пр
риступањее ЕУ значи
и одустајањ
ње од демоократије? У овоме би
б се добро
о
снасшле бројне метастазе ранијих
р
си
истема ишч
чашених вредности
в
и њихови
и садашњи
и
изданци који и даљ
ље жаре и пале по Србији
С
и наалазе се наа управљач
чким и дип
пломатским
м
позицијама по насл
ледном прраву, а без обзира наа танак и лажни споољашњи деемократски
и
плашт коојим су огрнути.
4. Улагања из иносстранства
Србија јее земља која
к
је у хроничној
х
економској
ој кризи коојој се не назире кррај. Домаћаа
акумулац
ција и инввестиције су беживо
отне и уллагања из инострансства су дообродошлаа.
Економскка наука већ деценијјама пружаа савете о томе како привући и задржати
и иностранее
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улагаче. Основни и потврђени
и савети суу да треба и
имати растууће домаћее тржиште (економскаа
ија) и образзовану, исккусну, про
одуктивну, а поготово креативн
ну радну снагу.
с
То јее
експанзиј
основа. Р
Разне субвеенције страаним улагач
чима не наалазе се на списку саввета угледн
них студијаа,
а члансвоо у неком војном саввезу као по
одстицај заа страна уллагања не налази се ни у једноој
студији оод значаја.[[22] Пристуупање оргаанизацији као
к што је то НАТО, како предллаже Борисс
Тадић,[233] због сттраних инввестиција изгледа
и
поотпуно смеешно. Нем
ма више интегрисане
и
е
"државе"" у НАТО
О од Косовва. НАТО тамо обеезбеђује поотпуну беззбедност. И каква јее
ситуацијаа са страни
им улагањи
има? Тадић
ћева струкаа је средњоошколска психологиј
п
а и боље јее
да се њом
ме бави.
Долазак немачког "Тениса"
"
у Србију (ааприл 20155), једног од
о највећих
х произвођђача меса у
брујућа чи
ињеница. Тако озбиљна фирма улаже у ин
ностранствво само ако
о
Европи, јјесте охраб
има дугоорочни поззитивни фи
инансијски
и ефекат. Циљ
Ц
је изввоз меса у Русију, а на основу
у
споразум
ма о слобод
дној трговоони измеђуу Русије и Србије.
С
Оваа, као и друуге фирме које улажу
у
у Србијуу, имају озб
биљне нам
мере за изво
оз на рускоо тржиштее. У случају
у да Србија приступи
и
ЕУ, а прре тога обаавезно преккине уговоор о слобод
дној трговоони са Руссијом и ускклади своју
у
трговинуу са тргови
инском поллитиком ЕУ, од бесц
царинског извоза нем
ма ништа. Дакле, ако
о
"Тенис" и други улажу
у
у прроизводњу у Србији,, а намераавају да иззвозе у Русију, такви
и
љиво обаввештени о будућој трговинској
т
ј политици
и
улагачи морају да буду добрро и уверљ
Пошто се овде ради о фирмам
ма из ЕУ, такви
т
улаггачи су доб
бро обавеш
штени и од
д
Србије. П
својих влласти о дуггорочним изгледима
и
з Србију. То значи да
за
д у дужем року немаа наде да ћее
Србија прриступити ЕУ и да ћее споразум
м о слободн
ној трговин
ни са Русијоом још дугго остати наа
снази.
Занимљи
иво је да Бојан
Б
Пајтић и Ненаад Чанак сада
с
воде кампању против
п
усттупања или
и
продаје ззапарложен
не државнее земље стрранцима на
н ограничеено време (до 30 год
дина), а под
д
управом Демократтске стран
нке и њених партн
нера Срби
ија је поттписала Споразум
С
о
њу (ССП) са
с ЕУ у којјем је напрравила погуубну штетуу за Србијуу.
стабилиззацији и придруживањ
н
НИН је написао:

Србија ссе ССП-ом
м обавезалла да ће најкасније
н
четири го
одине од његове
њ
раттификацијее
(септембра 2017) из пропи
иса избриссати дискрриминаторсску одред
дбу по коојој страни
и
у бити влассници пољ
љопривредн
ног земљиш
шта. Да ли зато што нису
н
имали
и
држављаани не могу
избора и
или зато што
ш га нисуу ни захтеевали, тек српски преговарачи су, супроттно већини
и
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новијих чланица ЕУ, пристали на тако кратак прелазни период, који је за већину земаља
седам година. И то од пуноправног чланства. Пољска је издејствовала 12, а Хрватска и после
2020. има право да забрану продужи за још три године. ... У Словачкој, пак, да би неко купио
земљу мора имати пребивалиште у тој земљи бар 10 претходних година и најмање три
године мора бити пољопривредник. [24]
Власт Бориса Тадића је направила неопростиву штету потписујући тако лош ССП за Србију
са ЕУ. Дошло је и до великог увоза млека, кромпира,... чију производњу ЕУ субвенционише
и што ремети и гуши пољопривредну производњу у Србији, а земљу ставља у позицију
одређене зависности у погледу хране.
5. Селим везирова демократија
Европска интеграција после Другог светског рата била је и остала процес који спроводи
елита и из којег су широке народне масе углавном биле потпуно искључене. Жан Моне,
један од твораца европске интеграције, написао је у писму пријатељу 30.4.1952. следеће:
"Европске нације треба да се воде према супер-држави, а без да њихови народи схвате шта
се то дешава. Ово може да се постигне низом следствених корака који су прикривени
економском сврхом, али који ће на крају неповратно да воде ка федерацији"[25]
Искључивање народа из битних питања, важних за национални интерес се наставља.
"Драган Шутановац је истакао да 'за разлику од осталих који су за или против, лично немам
проблем да ли ћемо бити у ЕУ или не, већ је битно да тежимо европским стандардима.'
Такође је изнео став да нема смисла гласати на референдуму о уласку у пакт, јер ће народ
сигурно гласати негативно на скоро сваком референдуму. Поредио је данашњу ситуацију са
Вуком Караџићем, уз коментар да би Срби сигурно на референдуму одбили реформу писма
и тако остали без данашње ћирилице, што је доказ да се народ не може питати, већ избор
треба препустити политичкој елити."[26]
Ове Шутановчеве речи су врхунац незнања политичке демократије, надмености,
ниподаштавања и подцењивања воље и жеље демократског избора народа. У доба Вука
Караџића (1787-1864) није било савремене институције народног референдума, па нема
смисла поредити те две ситуације. Или се Шутановац залаже на враћање у XIX век и такву
врсту демократије? Када би народ гласао по питању значења речи пашњак или ливада, тада
би изгласао да је то зелена травната површина по којој мирно пасу овце. Према Шутановцу,
реч ливада би вероватно значила палату. Само не знамо ко је ту овца? Док је народ на
изборима гласао за Демократску странку и њена стремљења, тада му је народ био "добар", а
када то народ више не чини, тада треба народну вољу занемарити. Таквим својим ставом
посланик Шутановац отворено ниподаштава народ на начин који помало личи на речи
Селим везира који у Горском вијенцу каже у писму владики
"…и да раји узду попритегнем,
е је раја ка остала марва…
Пучина је стока једна грдна добре душе, кад јој ребра пучу…"[27]
... и треба радити по своме, а не по вољи и избору народа! Ћути, рајо, и плаћај харач, није
твоје да мислиш (а нека ти "ребра пучу"). Слично Шутановцу који је у опозицији, Јадранка
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Јоксимоввић, минисстар за евроопске интееграције, иззјављује даа Србији не
н треба ши
ирока јавнаа
дебата о поглављу 35.[28]
3
Дивван је овакаав демокраатски пут и будућностт Србије.
Постоје елитна, уггледна местта у свакоом друштвуу. Она су, рецимо, министар,
м
амбасадор
р,
градоначчелник, поссланик и слл. Народ у демократи
ији на та мееста поставвља оне кооји треба даа
најбоље изражавају
у, тумаче и спроводе вољу нароода. Таква елитна мееста постојее у Србији
и,
и њих насттањује ели
ита или Селим-везир "елита", то
т је великко питање за
з озбиљну
у
али да ли
расправуу и акцију на
н изборим
ма и другде. Ако некки предлог елите или Селим-веззир "елите"
народ нее прихвати
и, тада је потпуна
п
гррешка у еллити, а не у народу. Дакле, предлог немаа
основа у аргументи
има које наарод прихввата и који
и су убедљи
иви, а пред
длагач нем
ма умећа даа
начи изнетти предлогг лако мож
же да будее
објасни народу прредлог на разумљив начин. Зн
н
у деемократији
и неприхваатљив. Да ли
л у таквоој
неразговеетан и нерразуман, а по вољи народа
ситуацији
и треба "вааскрснути"" у XXI векку политич
чку техноло
огију Селим
м везира? Или
И су они
и
који се н
налазе на еллитиним местима
м
у друштву
д
(ссамопроглаашена елита) помало оболели од
д
"стокхолмског синд
дрома" па се
с поистовооћују и слаажу са иносстраним муучитељем.

боља ситуаација није ни у сад
дашњој ЕУ
У. Италија, демократтска и "стаара" земљаа
Ништа б
чланица ЕУ ималаа је три прремијера после
п
Силввија Берлуссконија (прремијер 20008-11).[29]
н
изабран на ред
довним изб
борима, веећ су посттављени наа
Ниједан од од те тројице није
бан" начин
н без нароодних избоора. Случаај Марија Монтија јее
премијеррско место на "посеб
посебно занимљив. Монти није
н
био наародни представник у парламеенту, никоо за њега у
није гласао, али је крооз правно-политичкуу алхемију постављен
н за премијјера. Селим
м
народу н
везира ви
ише нема. Савременаа политикаа је добилаа демократсске обланд
де, али је зато Селим
мвезиров д
дух и даље присутан и живахан..
Арогантн
на елита ЕУ,
Е тј. брисселски и други
д
високи званичн
ници прези
иру свој наарод. Јасан
н
пример ттаквог преззира од наррода одрођене елите је
ј изјава Сеесилије Маалстром, коомесара ЕУ
У
за трговвину, која је изјавилла поводоом масовноог јавног противљењ
ња спораззуму ЕУ о
слободноој трговони
и са Сједи
ињеним Дрржавама: "Ја
" не узи
имам свој мандат од
д европскогг
народа."[[30] Ако не узима илли прима мандат
м
(овллашћење) од
о европскког народа,, од кога гаа
има? Ком
ме полаже (демократсске?) рачун
не? Сличноо овоме, потпредседни
ик Европскке комисијее
и бивши премијер Финске
Ф
Јуррки Катаин
нен рекао јее да "ми нее мењамо политике
п
у зависности
и
ма, грађани
и могу да гласају за кога год пожеле,
п
али
и политикее
од изборра."[31] Друугим речим
остају иссте. Ако је то тако, чеему онда избори?
и
Даа ли се Еврропа налази
и у постдем
мократском
м
стадијуму развоја друштва?
д
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Волфгангг Минхау (Фајненшел
(
л тајмс) пи
ише да је целог
ц
свог одраслог
о
ж
живота
био заговорникк
монетарн
не уније "аали све је теже
т
брани
ити унију која
к
се пон
наша на овакав начин
н. Увек сам
м
осећао д
да је евро
оскептициззам нерац
ционалан инстинкт.
и
о
Али данаас постоје савршено
рационаллни разлози
и за противвљење члан
нству и евррозони и ЕУ
У."[32]
6. Прегов
вори или "преговор
"
ри" са ЕУ
Велика јее манипулаација предсставника државе
д
Срб
бије који поонављају да
д се са ЕУ
У преговараа.
ЕУ има своју праввну регулаативу од окко 100.0000 страна теекста (праввне норме,, политикее,
проведе у потпуности. Никакви
их ту преговора немаа
праксе и обичаје). То све морра да се сп
и одређује веменски рок
р за спроовођење и можда
м
прууже одређен
на средстваа
осим штоо се Србији
да се оллакша спроовођење и ништа ви
ише. У Бррисел се ид
де по "рад
дне налогее", а не наа
преговорре.
Годишњаа средства која могу да припадн
ну Србији из фондова ЕУ од окко €200 милиона нисуу
мала за земљу каоо што је то
т Србија. Истина, мала су у односу на
н потребее, али нисуу
на. Проблеем је у томе што се она упућујуу углавном
м на приори
итете које одреди
о
ЕУ
У.
безначајн
Реформа администрације, неввладине оррганизације,... Да ли
и читалац ових
о
редовва може даа
икује неки евро који је
ј примио непосредно или посрредно из ти
их фондоваа? Најчешћее
идентифи
се у нарооду приметти граја кооју ти фонд
дови правее кроз акти
ивности шаароликих невладиних
н
х
организаација.
и рекли да су тих окоо €200 мили
иона једнакки губитку од ненаплаћених царрина којимаа
Многи би
би Србијја штитилаа своју крххку производњу и зап
посленост од претерааног увозаа из ЕУ. Ти
и
фондови могу да бууду врста лизалице
л
или киндер јајета да се замајају очи у Срби
ији. Уместо
о
дства првеенствено наа производ
дна улагањ
ња, Србија је
ј "приморрана" да ихх
да потрооши та сред
користи углавном
у
з непроизвводна улагаања, док сее роба слоб
за
бодно увози
и из ЕУ. Нема
Н
домаћее
производ
дње и запослености. Имајући
И
наа уму све н
наведено, и "продају
у" Косова и Метохијее,
донаци
ије из ЕУ се
с плаћају скупо.
с
Треба стално им
мати на умуу да и за отпочињањее
с
од 35
3 поглављ
ља[33] свакаа
и за заатварање сваког
од 288 земља чланица ЕУ
У мора даа понаособ
б
пружи
и своју иззричиту сагласност. То значи
и
35x2x228=1960 толико има препрека и
могућности за бесконачно
б
о кочење приступања
п
а
д 1960 препрека,
п
Србија јее
Србијее ЕУ. Од
прескоочила само
о две. Нови
и захтеви ће
ћ да стижуу
непреккидно. Нека
Н
се припреми
и: гушењее
Републлике Срп
пске, незаависност Војводинее,
Рашкаа област, ...
Бивши
и немачки амбасадорр у Србији
и, Андреасс
Цобелл је био поотпуно у праву
п
када је све ово
о
јасно преедочио још
ш 2007. Иззгледа да га је малоо њих чулоо, а још мање
м
њих разумело
р
и
схватилоо озбиљно. Треба му бити захввалан на исскрености и упозорењ
њу. Немци
и држе реч
ч,
како сталлно понављ
ља премијерр Србије.
"Брзина преговарањ
ња зависи од Србијее"[34] честта је и пом
мало већ потрошена
п
фраза којуу
з
и ЕУ у ком
муникацији
и са званичницима Ср
рбије. Такво виђење би
б могло даа
користе званичници
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се прихввати из ЕУ
У када би Е
ЕУ дала таачан и кон
начан списсак (ма кол
лико он би
ио дугачакк)
захтева, услова, пллатформи,... које Србија мора да
д прихвати и испуни
и. Али такквог спискаа
и. Прво, у том
т списку могу да сее нађу (пон
нижавајући) услови кооје ни једнаа
нема и нееће га бити
разумна земља не прихвата
п
па би одустала од преговора и друго, отворрени списаак услова јее
и у покорно
ости земљаа са којом се
с преговар
ра. Дакле оовде тачка 9
стална уззица на којој се држи
са спискаа Ноама Чомског
Ч
(саами себе оккривљујте за сопствеену несрећу
у) има пун
но значењее.
Ако немаа напретка,, сами сте криви.
к
Сам
мо не знамоо како да об
бјаснимо акко напредаак зависи од
д
неког трећег, тј. од власти на
н Косову.. Ако навеедене власти ни полла године не
н могу даа
С
у Бриселу,
Б
даа
оформе ввладу после избора и неће да исспуне то што је договворено са Србијом
ли и тадаа "брзина преговарања са ЕУ заввиси од Срб
бије?"
У прошллости су пр
реговори о приступањ
њу ЕУ почи
ињали отваарањем лаккших, једнооставнијих
х,
технички
их и "досад
дних" погллавља као што је то статистикаа, а преговвори се заввршавају саа
тешким поглављим
ма. Због чеега се у сл
лучају Срб
бије почињ
ње са најтеежим поглаављем којее
пско одусттајање Ср
рбије од ссвоје јужнее
неспорноо има за циљ добрровољно и мирнодоп
покрајин
не? Зашто ће се отваарање остаалих поглаввља условљ
љавати чакк и променом уставаа
Србије којем ће се уметнути и клица раазвода са северном
с
српском покрајином? Обично суу
с
крајју процеса придружи
ивања ЕУ. Разлог
Р
збогг
таква питтања, тј. гуутање живее жабе на самом
којег се оово стављаа на сам почетак прегговора јестее једноставван. Преговвори о прид
друживању
у
ће да траају унедогл
лед, мождаа и више од
о десет гоодина. У сттвари, то нису
н
прегоовори, то јее
беспоговворно испуњавање "ррадних налога" који стижу
с
не само
с
из Бррисела негоо и из свих
х
држава ччланица ЕУ
У. Велико је питање како
к
ће да и
изгледа ЕУ
У за пет илли 10 годин
на, какво ћее
да буде њ
њено чланство (ко ћее да је нап
пусти, а коо да буде истеран),
и
каква ће да буде њенаа
садржинаа, поготово
о у погледуу економскке и друге катастрофе коју је сттворила евврозона.[35]
Да ли ћее тада да бууде ЕУ привлачна заа садашње чланице да
д у њој осстану? Или
и ће тада даа
буде сличчна Лиги народа?
н
Без обзирра на то штто Ивица Дачић,
Д
мин
нистар за ин
ностране послове,
п
каж
же "да ЕУ и сама још
ш
није сигуурна ни штта ће са собом, ни штта би са наама"[36] беезглаво и мазохистич
м
чко срљањее
Србије у ЕУ се и дааље настављ
ља.

Никог ви
ише не чуд
ди све мањее прикривеени захтев ЕУ да Срб
бија што пр
ре једностррано признаа
пуну неззависност Косова
К
и Метохије.
М
Све
С мање чуди
ч
и брззина којом се то све отворенијее
захтева. Због чега је то такко? Прво отворено
о
п
поглавље
(
(35.
о одн
носима са Косовом и
пуно неповвољних зам
мки за Срб
бију. Оно мора
м
да бууде затвореено "правно
о
Метохијоом) је преп
обавезујуућим спор
разумом саа Приштин
ном о доб
бросуседскким односи
има".[37] Шта
Ш значи
и
наведенаа формулац
ција? Да ли
и значи добровољно одустајање Србије од
о Косова и Метохијее
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(супротн
но је Уставуу Србије)? Или значи
и да треба мењати Усстав? Какоо? Или знач
чи да требаа
носе као каао што их имају
и
Енгллеска и Шккотска? О томе
т
нико из ЕУ нећее
имати сууседске одн
да говори
и и зато је ту
т клица могућих бесскрајних уц
цена.

Клице ноових поделла Србије и неразумеевање динаамике евро
опске интегграције наговестио јее
Бранислаав Бугарскки, покраајински сеекретар заа међуреггионалну сарадњу и локалну
у
самоупрааву покраји
ине Војвод
дине. Рекао је у Бри
иселу "да је
ј будућно
ост Војводи
ине само у
ЕУ".[38] Нови ам
мерички ам
мбасадор у Србији Кајл Скоот доноси нови паккет захтеваа
Србији: "Нови
"
пакеет захтеваа, међу којјима ће наајважнији бити дисттанцирање Србије од
д
Русије и њеног пред
дседника Владимира
В
Путина наа политичком, војном
м и економсском плануу.
дбије да се
с повинујее оваквим захтевимаа, могло би
и уследити
и отварањее
Уколико Србија од
ишта у наш
шој земљи, а први пикк је Војводи
ина."[39]
нових кризних жари
о
с
сепаратист
ти у Војвоодини једвва чекају на оваквуу подршку
у.
Прикривени или отворени
м, видеће сее на избори
има какву подршку
п
им
ма наведено виђење у народу.
Међутим

Вишегод
дишње искууство нас учи
у да посттоји техникка по којој кад нештоо крене доб
бро Србији
и,
да се наа Косову и око његаа покрене механизам
м који поремети ситууацију и успори
у
или
и
заустави повољне развоје
р
у Србији.
С
Кад
да се рецим
мо Хагу изрручи бивш
ши председн
ник државее
или генеррал или сее потпише неки докуумент и "сттвар крене на боље", одмах се ту покренее
незауставвиви механ
низам и поовуку бесккрајни видљ
љиви конци за извлаачење питања Косоваа,
Рашке об
бласти, љуудских праава, хомосексуалаца, па дрон на утакми
ици, мањин
не, слободаа
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штампе, невладинее организац
ције, резол
луције у Саавету безбеедности ... које одмаах пореметее
д
заа Србију. Србија се
с тера наа преговоре са осуумњиченим
м
повољан развој догађаја
овцима љуудским органима и дрроге и при
иморана је на њиховее уцене свее
терористтима и трго
због мазохистичкогг "пута беез повраткаа" у ЕУ. С
Стално се Србији го
овори да нема
н
нових
х
с
појаављују. У ствари
с
нем
ма нових услова, али има нове платформее
услова, а исти се стално
(разлика је у шији и врату). Некада је Косово би
ило на састтанцима изза табле кооја је ималаа
у. Та звезд
дица се убр
рзо претвоорила у пах
хуљицу којја се истоп
пила и коју
у
звездицуу и фусноту
више никко не спом
миње. Траггикомично је то да сее преговаррачима тј. налогодавц
н
цима из ЕУ
У
верује дууже од некоолико дана.
Западу см
мета сиријсски предсеедник Башаар ел Асад јер "има ру
уке умрљане крвљу" и због тогаа
"мора да оде".[40] У исто време шароли
ико друштвво политичара на Коссову је приххватљиво и
шло том исстом Западуу иако навеедени поли
итичари им
мају такву прошлост
п
ззбог које наа
добродош
Западу не би имали
и никакву државну
д
фуункцију (а можда би били
б
и у заатвору). Беез обзира наа
итичрима "ш
шарене проошлости" непрестано
н
о се повлађуује док се скоро
с
сви у
то, косоввским поли
Србији отворено вааре на тихојј европскојј ватри.
ије искамчи
и и формалн
но признатта независн
ност Косоваа
Намера јее да се штоо пре збрзаа и од Србиј
и Метохије. Ако то
т питање дође на дн
невни ред на крају процеса
п
прриступања,, можда од
д
ће бити ни
ишта! ЕУ и већина њених
њ
земааља чланица зато наастоје да сее
приступаања ЕУ нећ
обезбеде унапред и што пре по
п питању независноости Косоваа. Истоврем
мено Срби
ију ограђују
у
ма и веровватно у њој
њ спремајју крајње одредиштее за стоти
ине хиљадаа
бодљикаввим жицам
нежељен
них мигранаата из мусллиманског света.
Цео светт је видео како локаллне и међуународне
власти ччувају светтске хришћћанске светиње на
Косову и Метохији
и 2004.[41] Чувају исто
и
као
што Ислаамска држаава штити Палмиру у Сирији
2015. Поокушајем, за
з сада неууспешним, увођења
Косова у УНЕСКО танкоо је при
икривена
нија намерра да сее створи некаква
дугорочн
"Косовскка правослаавна цркваа" (слично је било
током Д
Другог светског раата са стварањем
некакве "Хрватске православвне цркве")). Током
о
Срп
пске правоославне црркве, а од манастираа
времена, преотела би се имоовина и објекти
п
н
направили
би се тури
истички објјекти у којима би се наплаћивао
н
о
(уколикоо не буди порушени)
улаз као рецио у Ри
имски колоосеум. Глаасањем у пррилог пријема Косова у УНЕСК
КО октобраа
на Гора и БЈР Макед
донија насстављају даа
2015, "бллиски" сусседи Србије као што су то Црн
показују на чијој су
у страни. То
Т није никкаква мрљаа у односим
ма, већ теж
жак неприаттељски чин
н
д има на уму
у у будућћим односи
има са навееденим "неезависним"" државамаа.
који Србија треба да
ње услуга и реципрооцитет је основа
о
у међународни
им односи
има. Изглед
да да су заа
Узвраћањ
УНЕСКО
О Србији бл
лиже земље Латинскее Америке него поједи
ини први суседи.
с
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"Србија је победил
ла са 5:0""[42], речи
и су Марка Ђурића после спооразума у Бриселу о
ији. Медији
и су веселоо брујали у Србији о
Заједници српских општина на Косову и Метохи
дном политтичком усп
пеху наше отаџбине.. Занос о успеху
у
је био
б велики
и.
великом међународ
м, све што се
с "договорри", тј. наметне Србијји у Брисел
лу у односу
у са Косовоом, власт изз
Међутим
Приштин
не стално опструираа без послеедица од ЕУ. Властти у Приш
штини сталлно одлажу
у
примену договорен
ног за месец
ц или два или
и каснијее, а најчешћ
ће никада.
н пошто јее
Вест о оодлагању оснивања Заједнице српских општина дошла је "само дан
Приштин
на практичн
но награђеена потписи
ивањем Сп
поразума о стабилизац
цији и прид
друживању
у
управо потписаног због Брисеелског спорразума 25 августа."[4
а
43] Премијеер Србије В
Вучић кажее
да "то штто Брисел за сада ћутти о том потезу Приш
штине веом
ма снажно и довољноо говори заа
себе."[444] Каква би
и била реаккција ЕУ и њених зем
маља члани
ица када би
и Србија сууспендовалаа
или одлоожила договворено и поотписано на
н неодређеено време?
Pacta cuunt servand
da (уговори
и се морају поштоваати) општи је прин
нцип у прааву. Да ли
и
споразум
ми и потпи
иси са косоовском страаном уопш
ште нешто значе под капом ЕУ? И врзино
о
коло се вврти без краја, али увеек на штетту Србије и Срба. Срб
бија нема никаквих
н
ни
и знања, ни
и
моћи, ни шанси да изађе на кррај са диплломатско-п
правним три
иковима и "ајкулама"" у Бриселу
у
паду. Бриссел сјајно зна да поолитички, дипломатсски и меди
ијски "опи
ије" Србију
у
и на Зап
резултатоом 5:0, а заатим за парр дана забијје нож у лееђа.
Сетимо ссе "Јужногг тока" и намере ЕУ
У да тај гаасовод зао
обиђе Срби
ију; покуш
шај увођењаа
Косова у УНЕСКО; па усклађђено торпед
довање усп
пеха потписсаног споразума са Косовом,
К
јер
р
према влластима наа Косову нема
н
реакције или је она не саамо закаснела већ и јако благаа.
Једном рречју ово је
ј стално обмањивањ
о
ње Србије. Власт у Србији изрразила је неповратну
н
у
мазохисттичку намееру да прриступи ЕУ
У и у том смислу ЕУ то користи за све врстее
манипулаација и тр
рикова на штету Србије (на
пример, она
о "косовсска пахуљи
ица").
То што ссе ради Сррбији годи
инама је оч
чигледан
однос Заапада пун гадљивогг презира. Србију
могу да рециклираају колико год то жееле кроз
ичких кобаасица. А
машину за прављеење полити
две министарке у Влаади Србијее неће то
то што д
да виде (Михајлови
(
ић и Јоксим
мовић), то је
ј њихов
лични прроблем. Могуће
М
је да ће поссле свог
15

мандата да нађу инострано ухлебље као и многи пре њих (Божидар Ђелић, Милица Делевић,
Снежана Самарџић-Марковић, Горан Свилановић). Народ види тај презир, поигравање
невиђеним условима и бесконачним роковима.
Да ли преговори о приступању ЕУ под уценом власти на Косову уопште имају смисла? На
срећу Србија има алтернативу, али она је ван ЕУ, што власт Србије не користи. И да се не
заборави, "држава" Косово потписала је ССП са ЕУ после две године преговора, а Србија је
на исти чекала пет. "Инстант" повољан третман и награде ЕУ Косову се настављају па се
уопште не виде разлози и начин због којег би се представници Косова понашали другачије у
будућности. Србија је вечити талац косовских власти у односима са ЕУ.
Премијер Вучић је свестан развоја и правца односа и каже:[45]
"Они (гости из Брисела) рећи ће, већ знам унапред, да то није важно, да се ради о само месец
дана... Наслушао сам се таквих прича, саслушаћу их још једном, а разговараћемо о томе и на
седници Владе, па ћу онда моћи да вам дам конкретан одговор", рекао је Вучић новинарима.
На питање како коментарише реакцију ЕУ, односно изјаву портпаролке високе представнице
ЕУ Маје Коцијанчић, да обе стране треба да спроводе договорене споразуме, Вучић је
подсетио да Србија спроводи све договорено, а Приштина онај најважнији део, о формирању
ЗСО, који чини 40 одсто Бриселског споразума, није ни почела да испуњава.
И ништа. Мазохистички пут Србије ка ЕУ се и даље наставља. Србију сматрају на Западу да
је политички "скувана", па са њом могу да раде шта год пожеле.
Србија полако приступа не великодушном пријему и слављу у ЕУ, већ у мрозовољну ЕУ у
којој највиши званичници отворено говоре о њеној сахрани. Треба добро извагати куда то
иде ЕУ, како се она развија, шта се нуди Србији, па тек потом да ли се вреди суочити са
преговорима који од самог почетка не доносе наговештаје о бољитку за Србију и Србе.
Британија ускоро гласа о изласку из ЕУ, а њени политичари и изасланици истовремено
подржавају приступање Србије ЕУ. Ако је у ЕУ тако дивно, због чега намеравају да напусте
ЕУ. Док Турска окупира трећину суверене државе чланице ЕУ и са њом ЕУ преговара о
чланству од 2005, од Србије се тражи да се одрекне своје јужне покрајине за почетак и
наставак преговора. Стварају се преседани. Србија има, да се сетимо, и северну покрајину.
Али није то све, Србија је на добром путу да буде натерана од земаља ЕУ да прихвати да
буде главни рушилац Републике Српске, а све због "неповратног европског пута који нема
алтернативу".
Синиша Ковачевић је сликовито објаснио значење пута "без алтернативе" у Скупштини
Србије:
"Дакле, уколико се и ви определите за ону раније толико пута поновљену мантру – Европа
нема алтернативу, Европа нема алтернативу, Европа нема алтернативу, и ако то буде
политичка матрица и вас сада на власти, могу да замислим један сусрет под звезданим небом
Кошутњака у коме он моли да му она да, а она каже – ништа пре брака.
Он каже – дај ми, молим те, а она каже – ништа пре брака. Он каже – дај ми, женићу те, а она
каже – ништа пре брака. Онда он каже – дај ми, то ће нас приближити Европској унији.
Драги пријатељи, да ли му је дала, шта мислите? Живела Европска унија!"[46]
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7. Година 2015 - ка
ада се враћ
ћају грани
ице у ЕУ
Држављаанима Сриб
бије још уввек су свеж
жа сећања на понижаавајуће редове по мраазу, киши и
снегу прред конзулаатима збогг чекања на
н шенгенсску визу заа улазак у ЕУ. То што
ш се садаа
догађа јеесте масоввни прелазз избеглиц
ца преко еевропских шенгенскких границ
ца са мало
о
контролее, често са лажним доокументима или без њих
њ и без виза.
в
Шенггенски спооразум је дее
факто стаављен ван снаге, а Сррбија се огр
рађује спољ
ља бодљикаавом жицом
м.

Осврћући
и се на мађарску рееакцију наа неконтролисани пррилив избеглица токоом 2015. и
изградњуу бодљикааве оградее дуж гран
нице са С
Србијом (и
и потом са
с Хрватскком), Срђаа
Трифковић наводи:
и европски
им искустввом, у Буудимпешти добро зн
нају да уљ
љези из Аввганистанаа,
"Поучени
Еритреје, Сомалијее, Судана (и
( одакле јо
ош све не)) представљ
љају акутн
ну претњу друштвено
д
ој
нском пореттку и владавини правва, културн
ној кохерен
нтности и економскоој
стабилноости, закон
одрживоссти земаљ
ља које им
м се нађу на ударуу. Где год
д се трајно населе, долази до
о
вишеструуког порааста крим
минала, до
о епидеми
ије силоввања домааћих женаа (нпр. у
Скандинаавији), до раста ендеемског џиххадизма и до настанкка паразиттских гето--квартова у
којима оггромна већћина уљезаа живи на туђој
т
грбач
чи (као штто су од по
очетка план
нирали), од
д
државне помоћи поореских обввезника зем
мље-домаћи
ина. Мађаррска има веелику срећуу што њени
и
у
лидери, зза разлику од лидераа већине еввропских зеемаља, имаају смелостти и снаге да ту своју
спознају претворе у конкретни
и план заш
штите своје земље."[477]
историјским
м искуствоом, мађарскки премијер Виктор Орбан
О
верооватно жели да останее
Поучен и
забележеен у истори
ији своје зеемље на др
руги начин
н у поређењ
њу са Лајошем II когга су Турци
и
поразили
и у Мохачу
у 1526. Поссле тог пор
раза, Мађаарска се ниј
ије опорави
ила и највећћим својим
м
делом поотпала је под
п власт Муслимана
М
а. Настојећи
и да избегн
не сличну судбину, Орбан
О
је заа
кратко врреме подиггао ограду од бодљиккаве жице целом дуж
жином јужн
не границее Мађарскее.
Еврократте у Брисел
лу биле су бесне збогг ограде, алли изабран
ни мађарски
и премијерр радио је у
складу са вољом бирача
б
својје земље, а не по наалозима и вољи неиззабраних еврократа
е
у
натици попрреко гледаају на Орбаана. Ипак, Орбан имаа
Бриселу. Због наведеног многги ЕУ-фан
с
Земље биввшег комун
нистичког б
блока не желе
ж
да виш
ше примајуу диктате изз
извесне симпатије.
иностран
них удаљен
них и неизаабраних теххнократски
их центара моћи.
Слабљењ
ње принцип
па слободн
ног кретањ
ња људи унитар
у
Шеенгенске зоне која је
ј једна од
д
највећих тековина ЕУ
Е (отвореене унутраш
шње грани
ице), поставвљање бодљ
љикавих ж
жица између
у
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земаља које
к
су у тоој зони (Ауустрија и Словенија),
С
даје виднее наговештаје да мож
же да дође и
до ограни
ичења креттања роба и услуга ун
нутар ЕУ. Ако
А се то догоди,
д
ЕУ
У више неће постојати
и
у обликуу који познаајемо.
Када је М
Мађарска поставила
п
б
бодљикаву
жицу на ссвојој грани
ици према Србији, иззбеглице саа
Блиског истока скр
ренули су свој пут ка
к средиштту ЕУ крозз Србију према
п
Хрваатској. Збогг
и
Хрватска је септемб
бра 2015. блокирала
б
г
границу
и размену саа
огромногг прилива избеглица,
Србијом,, а Србија као
к узвратн
ну меру уввела блокад
ду увоза ро
обе из Хрвватске. То је
ј супротно
о
ССП-у (П
Протокол 4 о копненоом транспоорту чл.11 - стране ћее се "уздрж
жавати од б
било каквогг
једнострааног деловвања"). Билло је непр
ријатних речи на обе стране. Власт и опозиција
о
у
Србији н
никако да сххвате да је Хрватска чланица
ч
ЕУ
У и да у тојј организац
цији постојји одређенаа
међусобн
на унутраш
шња подрш
шка. Хрватсска је отворрила границ
цу према Србији
С
кадаа је то самаа
хтела, а н
не под приттиском ЕУ.[48]

Жарко П
Пуховски, угледни
у
поллитички ан
налитичар из Загребаа, јасно и јеезгровито јје описао и
предочиоо шта Срби
ију чека од Хрватске, али и од других
д
мноого јачих ЕУ
У играча на
н "путу безз
повраткаа" у ЕУ. Пууховски каж
же:
"Хрватскка се нашлаа у толико доминантн
д
ној позицији према Ср
рбији, у какквој никадаа није билаа.
Битно је да је Хрваттска у ЕУ, а Србија ни
ије и то је јједино биттно, све осттало су детааљи", рекао
о
је Пуховсски за реги
ионалну теллевизију Н1.
Шта год Србија под
дузимала, сматра
с
Пухховски, "тоо је другораазредни вап
пај и жалоссно је да сее
к
ал
ли то је билло питање само
с
тренуутка... Хрваатска, иако је обећалаа да то нећее
то тако користи,
чинити, данас малттретира Сррбију. Ти људи
љ
сада седе тамоо данима у камионим
ма, а сваки
и
ион је хрваатски", реккао је Пухоовски, исти
ичући да јаавност знаа премало о
трећи-четтврти ками
овом суккобу.
"Хрватскки грађани сада не моогу нормалн
но путовати
и нити у Словенију, нити
н
у Мађђарску нити
и
у Србију. Влада чин
ни оно о чеему се ХДЗ
З усудио саамо фантази
ирати", реккао је Пуховски.[49]
да је присттупала ЕУ за себе стррагијски[50
0] мудро искористила
и
а
Хрватскаа је у својее време кад
врло бли
иске и пријатељске односе прредседникаа Србије Бориса Таадића и прредседникаа
Хрватскее Иве Јосип
повића. Чеесто су бил
ли заједно, насмејани и сликани
и са здрави
ицама. Садаа
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када је у ЕУ, Тадић
ћ је испао, како
к
би то вероватно
в
рекао Драггош Калаји
ић, "корисн
ни идиот" заа
о
х користи оод таквих односа.
о
А Србија?
С
Хрватскуу. Хрватскаа је имала очигледних

ЕУ ће уввек подржаати своју земљу члан
ницу у сукообу са трећћом земљо
ом, поготовво ако је таа
трећа зем
мља проблеематична као
к што је то
т Србија. То се оглеедало и у томе
т
што јее ЕУ тералаа
Србију да се придрж
жава ССП--а, док је у исто време сама ЕУ у стварноссти укинулаа Шенген и
ладавини права
п
и пош
штовању прринципа у ЕУ су само
о
Даблинскки споразуум о азилу. Приче о вл
бајке за замајавање
з
е оних који
и су још уввек дрогираани идејом
м о ЕУ каквва она садаа јесте, а нее
каква је б
била 1985. Постоје саамо интерееси (а не прринципи) поготово
п
он
них који суу јачи. Шутт
са рогати
им не можее. А Калим
меров принц
цип: "Ово је
ј неправдаа!" не функкционише у односимаа
са ЕУ. Х
Хрватска, каао и свака друга земљ
ља чланицаа ЕУ, можее у сваком тренутку да
д успори и
блокира на неодређђено време приступањ
ње Србије ЕУ.
Е Старо ривалство између двве државе јее
но јако плиттко испод коже
к
(ниш
шта се није променило
п
о од доба Јоована Дучи
ића) и можее
сакривен
лако да искочи
и
као што је то био
б случај са
с блокадоом границе септембнрра 2015.
Заштита мањина јее још један
н битан заххтев за при
иступање ЕУ.
Е Хрватсска, као и свака
с
другаа
с
мањ
њини у др
ругим држ
жавама и, са правом
м, захтева да Србијаа
држава, брине о својој
м
у Србији. Као
К што јее то био захтев
з
за приступање
п
е
финансирра медије хрватске мањине
Хрватскее ЕУ, такоо ће то би
ити захтевв и Србији
и, како рече Весна Пусић, Министар заа
иностран
не послове Хрватске..[51] Али једном
ј
кад
да приступ
пи ЕУ, држ
жава може да ради саа
мањинам
ма скоро штта жели. Најочитији пример
п
је да
д Хрватскка не може да сачува једну
ј
таблуу
на српскком језику на општин
ни у Вуковвару, а да она одмах
х не буде разбијена.
р
Да се тако
о
нешто илли горе доггоди у Срби
ији, Србијаа би одмах била строгго укорена и кажњенаа.
8. Како вечно
в
згази
ити Србе??
Двадесеттогодишњи
ица тешкогг злочина над
н мушкаарцима у Сребрениц
С
и је требаало да будее
обележен
на резолуц
цијом у Савету безбеедности УН
Н јула 2015. Званичн
на намера британскогг
нацрта реезолуције била
б
је пом
мирење у региону.
р
Иззмедју остаалог, нацртт је садржаоо и следећее
клаузуле:[52]
и да се прооцењује да су хиљадее жена, деввојчица, муушкараца и дечака наа
ПП12 Коонстатујући
свим стрранама билли жртве сексуалног
с
г насиља за
з време су
укоба у Бо
осни и Хеерцеговони
и,
укључујуући и у Среебреници....
3. Осуђујје свако порицање овоог геноцид
да...
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...
ива све држ
жаве члани
ице да израде образоовне програме на осн
нову којихх ће будућее
12. Пози
генераци
ије извлачитти поуке...
Да је навведени нацр
рт Резолуц
ције Саветаа безбедноссти био прихваћен, Србија
С
и сррпски народ
д
би за вјееки вјеков био уцењеен и никада се не би
и исчупао из
и раља таакве резолууције. Да јее
резолуци
ија била прихваћена
п
а, мишљењ
ња смо даа то значи
и да би на
н бесконаачном путу
у
приступаања Србијее ЕУ, бар поонеке земљ
ље ЕУ захтеевале да у сваком срп
пском букввару, мождаа
и пре сллике Вука Караџићаа пише велликим слоовима "Срб
би су генооцидни, Сррби силују
у
дечаке", исти текстт би веровватно био захтеван да
д се напи
ише изнад сваког уми
иваоника у
јаслицам
ма и обдани
иштима у Србији, наа улазу исп
пред свакее фискултуурне сале, стадиона,....
Свашта ссе Србимаа приписиввало (понеккад и са правом),
п
ал
ли да су си
иловали мушкарце, а
поготовоо дечаке, и то још массовно, то сее никада ни
ије догодил
ло. Потпуноо су непозн
нате основее
на којимаа је заснована тврдњаа о силовањ
њу дечака и мушкарааца. Припи
исивању кривице само
о
једном народу
н
и ко
олективном
м блаћењу Срба са Запада
З
крајја нема. Шта
Ш је след
деће? Да суу
Срби тргговали људским орган
нима?

На сву ссрећу, Срб
бе и Србијју је као и много пуута ранијее спасила оваквог
о
жи
ига Русијаа.
Ставила је вето у Савету беззбедности. Руски посланик Ви
италиј Чурккин је у сввом говору
у
о говоримоо о годишњ
њицама, заш
што није било сећањаа
поводом вета имао запажене речи: "Ако
шњицу вијеетнамског рата, упитао је. Тамоо су били злочини
з
каао што је то
о
на четрдеесетогодиш
било теп
пих бомбарровање Хан
ноја и покољ у Ми Лају.
Л
Није било ни сећања
с
ни Резолуцијее
Савета п
поводом десетогодиш
д
шњице неезаконите инвазије на Ирак у којем су
с нестали
и
милиони."[53] Било
о је и вели
иких покољ
ља Срба и других у Јасеновцу, Крагујевц
цу, Чуругу
у,
Саду, али те
т се годи
ишњице нее стављају на дневни
и ред. Туђђе жрве моорају да сее
Новом С
поштују, али и сопсстврене. У хрватској "Олуји" неестале су хи
иљаде људ
ди, а прогнаано је вишее
Т
је поубијала
п
1,5 милиоона Јерменаа, Јапанци
и 300.000 у Нанђингу
у
од 200.0000 Срба. Турска
(Кина), .... и где су ту Резолуц
ције о сећаању на геноцид? Теш
шки злочин
ни били су учињени и
против Срба,
С
поготтово на Коосову и Меетохији, алли истраге по тим брројним нед
делима су у
некој врссти бестежи
инског стањ
ња већ скор
ро две децееније.
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Због чегаа се Запад баш сада, а не ранијје сетио гоодишњице тешког злоочина у Срребреници??
Вероватн
но је клопкка постављеена из два разлога. Прво,
П
Србијја је била пред
п
врати
има почеткаа
преговорра о пристуупању ЕУ па
п је био по
отребан још
ш један џо
окер уз пом
моћ којег би
и се Србијаа
стално дрржала на коленима
к
и лупала по глави, и друго,
д
Срби
и су као "м
мали Руси" па је преко
о
њих треб
бало још јеедном ударрити по Руссији. Јако јје изненађуујуће и чуд
дно да Срб
бија настоји
и
да присттупи ЕУ, тј.
т Западу, да тај иссти Запад одједном и то баш сада кадаа се Србијаа
"упристоојила" жесттоко оптуж
жује Србијуу, а не реци
имо пре 10 или више година кад
да је Србијаа
била некаа врста међђународногг "отпадника". Истоврремено Србија сада налази
н
поноовни спас у
Русији, а жели да приступи
п
Западу. Али
и не будим
мо наивни. Британија је озбиљнаа држава саа
глобалноом политикком на дугги рок.[54]] Наћи ће она средсттва и начи
ин да својуу политикуу
поново покуша
п
да спроведе
с
наа други нач
чин. У свакком случају
у, искуство
о нас учи даа Британијаа
може да буде најб
боља водиљ
ља за многге ствари које се ти
ичу Србије. Британцее, поготово
о
но саслушаати, али сккоро увек уучинити суупротно од њихових захтева
з
или
и
Енглезе, треба помн
савета.
лежено, истог дана када
к
је Руусија спреч
чила изглаасавање Реезолуције о
И да осттане забел
Сребрени
ици, Скупш
штина Срби
ије је усвојјила спораазум између
у НАТО и Србије.[555] "Војници
и
НАТО, ккао и оруж
жане снагее земаља припадниц
п
ца 'Партнер
рства за мир'
м
могу да пролазее
територи
ијом Србије у унифоормама, безз пасошки
их и други
их контрола и да корристе нашее
ресурсе, али само уз
у дозволу наших
н
влассти."[56]
9. Закљуучак
Зоран Раадмиловић би вероваатно у "Раадовану Тррећем" рекао следећее у вези саа почетком
м
преговорра о пристуупању Срби
ије ЕУ: "Гееоргина се породила!"" А шта је то родила?? Шта ће од
д
тога да буде? Е, то ће да покаж
же време. Нема
Н
основва за неку велику
в
рад
дост и весељ
ље. Питајтее
Ш
Мађђаре и остаале.
Грке, Итаалијане, Шпанце,
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Збирка ввеликих пр
роблема са којима сее суочава ЕУ
Е укључу
ује еврозон
ну, огромн
не дугове у
периферн
ним земљаама, избегллице, екон
номску стаагнацију, енергетску
е
зависностт и намеруу
поједини
их земаља да изађу из ЕУ. У наведенојј ситуацији
и ЕУ је потребно
п
с
само
још и
проширење за једн
ну проблем
матичну зеемљу као што је тоо Србија. Само
С
да ЕУ
Е затражи
и
ј приступ
па, то ће даа заустави читав процес. ЕУ си
игурно нећее
географсску мапу зеемље која јој
више да уувезе у сво
оје редове још један кипарски
к
прроблем. И шта
ш треба сада
с
да ураади Србија??
Ништа, оосим да саачува и то мало својее "беде" кооју још уввек поседујје за сада. Нека само
о
пусти да се динами
ика унутраш
шњег развооја ЕУ одвија сама од
д себе (уруушавање и еврозоне и
це, ендемскка незапоссленост, веероватни излазак
и
Бри
итаније и можда још
ш
Шенгенаа, избеглиц
неке земљ
ље из ЕУ,....) и види да ли јој такав
т
ЕУ Т
Титаник одговара. Акко је досад изгубљено
о
више дец
ценија у ин
нтеграцијам
ма у Европ
пи, поготовво када је ЕУ
Е била у свом зени
иту 1980-их
х
година, ссада не треб
ба мазохисстички срљати у тонућћи савез.
Уместо да
д ЕУ идее унапред као
к што јее то био случај
с
до око
о 2005, или
и да барр стагнираа,
европскаа интеграци
ија се крећће у назад
д. Уместо да решавај
ају проблем
ме заједнич
чки, земљее
чланице ЕУ их реш
шавају или
и понаособ
б или намееравају да напусте ЕУ
У као штоо то одавно
о
бљена за европску
е
интеграцију
у.
најављујее Британијја. Прва дееценија 211. века билла је изгуб
Током д
друге деценије процес интеграације се ккреће у наазад, а неема никакввих сјајних
х
наговешттаја за бољитак у трећћој деценијји, добу кад
да Србија тако
т
жељноо настоји д
да приступи
и
ЕУ. Ко ће је дочекаати у ЕУ? Како
К
ће тада да изглед
да ЕУ?
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"Волели ме или нее волели, у уџбениц
цима исторрије ће битти записан
но да је 20015. Србијаа
п
[57] речи су
с премијер
ра Вучића. То ће битти тако, али
и
отворилаа прва прегговарачка поглавља"[
бојимо ссе да ће иссторија исттовремено забележити да је 2015. почелаа писмено и истинско
о
одрицање од Косоова и Метоохије, а даа су се заа поменутоо заузврат добила саамо празнаа
обећања.
ије. До садаа је увек изз кризе изллазила бољаа
ЕУ је билла у кризи отприликее једном сваке децени
и снажн
нија. Међуутим, садаашња кризза је друггачија. Ум
место да оснажи
о
ЕУ
У, решењее
нагомилааних пробллема можее пре да уруши
у
ЕУ
У. Постављ
љање бодљ
љикавих жи
ица унутар
р
граница ЕУ, предозираност избеглицам
и
ма, криза еврозоне и могућностт изласка из
и ЕУ нису
у
Ш год да је ЕУ учин
нила у посл
ледње врем
ме у вези саа
добри нааговештаји за будућноост ЕУ. Шта
Шенгенсском зоном
м или са еврром, не дон
носи жељеене или никкакве резуллтате. ЕУ можда
м
пати
и
од дубокког замора и велике и
империјалн
не развучен
ности у свее и свја. Оч
чекивање и нада да ћее
ЕУ да поостоји заувек је озбиљ
љно доведеено у питањ
ње. Европсска историјја је препун
на примераа
разних саавеза држаава који су у почетку били у прооцвату, али
и који су сее на крају распали.
р
ЕУ
У
у ствари није у кри
изи. Она сее налази у новој
н
стваррности којаа је грознаа и са мало ружичастее
ило пристуупање бивш
шој Југослаавији 1988..
перспекттиве. Присттупање ЕУ сада је каоо што би би
У шта ли
и се то Срби
ија сада добровољно нуди и упуушта?
Сваки наапредак у преговорим
п
ма са ЕУ о приступању
п
у потпуно зависи од Косова
К
(поглавље 35)).
Ако нем
ма напреткаа по питањ
њу све ши
ирег и дуб
бљег звани
ичног приззнавања неезависности
и
Косова, неће
н
бити ни
н отварањ
ња многих других
д
погллавља са ЕУ,
Е а о њих
ховом затваарању да нее
говоримоо. Дакле, ако
а су на Косову иззбори или не може да се форрмира влад
да, потпуно
о
независн
но од властти у Београаду, и немаа "дијалогаа" са властима на Косову и Меттохији, цео
о
процес јее замрзнут. Садашњи
и тренутак и бар след
дећих неколлико годин
на представвљају лошее
време заа Србију. Зато
З
би треебало све "преговорее" са ЕУ ставити
с
наа лед и не допустити
и
понижењ
ње по којем
м је Србија вечити
в
тал
лац, чак коллонија Косо
ова у односсима са ЕУ
У.
Мора се сачувати тапија
т
на К
Косово и Метохију
М
з будуће нараштаје,
за
н
а не препуустити га у
неповратт, а за узврат приступ
пити у далеекој будућности расп
падајућој ЕУ
Е или штаа већ од њее
буде остаало. Времеена се честто брзо мењају. Ко јее претпосттавио рецимо 1985. у шта ће сее
изопачитти ЕУ 2015? Садашњ
њи тренуттак је непоовољан за Србију, али
а
било је
ј и горихх.
Европскаа историја је
ј пуна имп
перија којее су се расп
пале.

Европа о којој смо сањали и за
з коју смо
о живели била
б
је некаада Европаа у којој суу се рушили
и
зидови и ограде као што је то било 1989,
1
а 20015. посталла је Европ
па у коју се дугачкее
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бодљикаве жице брзо враћају и ничу. Марк Руте, холандски премијер, каже: "Као што сви
добро знамо о Римској империји, велике империје пропадају ако немају добро заштићене
границе."[58] "Европска унија је у опасности и нико не може да каже да ли ће ЕУ да постоји
за 10 година"[59] речи су Мартина Шулца, председника Европског парламента. Мало вреди
расправљати са ЕУ-ентузијастима у Србији који су толико опијени да им изгледа да ходају
по европској дубокој води. Они могу али не желе да виде странпутицу којом се запутила
Србија при уласку на палубу трећег разреда на Титанику. Њихова плата зависи од тога да не
схвате унутрашњу динамику и правац развоја ЕУ, а нису ни вољни да изгубе велике (често
дипломатске) привилегије, дневнице и путовања.
Са економске стране, ако икада приступи ЕУ или томе шта од ње буде остало, у Србији
може да дође до извесног економског бољитка, али сигурно је да Србију очекује вртоглаво
задуживање у иностранству као што је то био случај са свим бившим социјалистичким
земља које су приступиле ЕУ.[60] Пољска и друге земље, поготово њихова ЕУноменклатура виделе су одређени економски бољитак. То је неоспорно, али неоспорна је и
чињеница која се или из незнања или због манипулације подмукло прикрива у Србији.
Инострани дуг тих земаља је "пробио кров". Ранији споља "наметнути диктат" долазио је
тим земљама из Совјетског Савеза. Садашњи "изабрани диктат" долази из иностраних
банака и Брисела. То јесте "сомотски диктат", али је ипак диктат! Земље су потпале под
дужничко ропство, а исто чека и Србију на таквом путу.
Све у свему, замисао да Србија може да има бољитак од дугог, непријатног и неизвесног
путовања кроз магловиту европску ноћ каква је она сада је на танким емпиријским ногама,
концептуално је неписмена, политички плитка и кратковида, економски наивна и нетачна, па
уз јасан услов да Србија "откачи" Косово и Метохију изгледа за употребу као обична влажна
папирна кеса из самопослуге. Хвала лепо, путуј Европо ... без нас.
Борио сам се и то је довољно.
Победа је у Божијим рукама.
Ђордано Бруно
Аутор је редовни члан Матице српске у Новом Саду
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