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еница да је 
аокупљена
еврозоне, 

а, односи с
ес за ЕУ јо
жава. Друг
их размера
ње како ће 
у то време
у ЕУ. 

[14] 

може да с
е следеће: 
не тражи да
о спроведу 
нормализа
танко скр
ији битно 
а јединстве
у ЕУ то м

рда ЕУ у т
а запошља
свака помо
е користи, п

ни ни да ч
краја текуће
2014. укин
а битним со
уврежена е
са Русијом
ош дуги ни
га је ствар
а и предст
да изгледа
е и да ли ће

се види из 
"Позиција
а призна не
у дело с

ације одно
ривене пору
шта се ка

ен став" то
можда неће 

ој области 
авање и за 
оћ је у тој 
па било да 

чују ни да 
е деценије 
нуто радно 
опственим 
економска 
м, тако да 
из година. 
р што се у 
тавља као 
а ЕУ за пет 
е садашње 

неколико 
а Европске 
езависност 
ве што је 
оса."[15] У 
уке, јер је 
аже, већ је 
о је можда 
захтевати 



 

од Србије
неотуђиво
Да ли ће з
остане у 
Косова и 
да ли ће 
догодити,

Немачки 
Косова он
не зна шт
захвалнос
изнетог вр

Министар
може бит
урадиле з
урадиле ч
независно
админист
Шта ако,
отварање 
Косова ил
‘свети’ Р
поготово 

Управљач
То су озб
признале 
"европско
тада ће пе
чин. То је

е. Али шта
о право да 
земље као 
ЕУ), а да н
Метохије?
то да се т
, али нада ј

амбасадор 
немогућио 
та ће бити з
ст на посл
ременског 

р за иностр
и да Србиј
земље које
чланице ЕУ
ост Косов
трације ЕУ,
, рецимо, 
или затва

ли нема да
усији пост
не писаних

чи ЕУ неће
биљне држ
независно
ог пута" за
ет држава 
е прећутни 

а је са зем
захтева од
што је то Н
не спомињ
[16] Друго
тражи у бу
је трула дас

у Србији Х
даље прего
за 10 или 15
ловичној н
оквира. 

ране посло
а мора да п
е су чланиц
У, нагласио
а".[18] То
, али не и а
једног тре
арање сам
аљег напре
тави такав
х, нити ће и

е тражити о
жаве. Оно 
ост Косова 
а Србију. К
ЕУ које ни
план. 

мљама члан
д земље кој
Немачка, Х
њемо држав
о, "од Србиј
удућности, 
ска као сав

Хајнц Вил
оворе са Пр
5 година".[
немачкој о

ове Ивица 
призна нез
це Уније. 
о је он и по
о је тачно
ако се узму
енутка Хо
о једног о
етка на евр
в захтев "ј
их икада би

од својих п
шта ће се
да то траж

Када или ак
ису призна
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ницама по
ја приступ

Холандија, Б
ве у суседс
је се не тра
то није из

вет за нацио

лхелм је "из
риштином.
[17] Као и у
отворености

Дачић је и
зависност К
... Не мож
одсетио да
о ако се 
у у обзир ст
оландија и
од 35 погл
ропском пу
ер су Срб
ити. 

пет земаља 
е догодити
же од Срб
ко Србија 
але независ

онаособ? Св
па ЕУ уступ
Белгија, Ш
ству да зах
ажи" то је р
зречено. П
оналну пол

 

зразио увер
. У овом тр
увек, треба
и и јасноћ

изјавио: "С
Косова пре 
же се Србиј
а има пет ч
половично
тавови поје
ли Шведс
лавља: или
уту? Или н
би мали Ру

чланица да
и је да ће 
ије, иначе 
на то прис
сност Косо

вака земља
пке за које 

Шведска, Да
хтевају при
речено у са

Понеки се н
литику.     

рење да би
ренутку то 
а одати при
ћи, погото

Став Европ
уласка у Е
ји наметну
чланица ЕУ
о посматр
единачних 
ска постави
и признајт
нека земља 
уси"? Такв

а признају 
неколико 
нема напр
стане (борб
ова бити до

а чланица 
сматра да 

анска, Брит
изнање нез
адашњем в
надају да с

и захтев за 
није услов
изнање, пош
ово у погл

пске уније 
ЕУ, зато шт
ути нешто 
У које нису
ра ствар с
земаља чл
и следећи 
те пуну не
ЕУ која ж
вих гаранц

независнос
земаља Е
ретка или 
ба шутог и
оведене пре

има своје 
су битни. 

танија (ако 
ависности 
времену. А 
се то неће 

признање 
в, али нико 
штовање и 
леду јасно 

никада не 
то то нису 
што нису 

у признале 
са стране 
ланица ЕУ. 
услов за 

езависност 
жели да се 
ција нема, 

ст Косова. 
ЕУ које су 
завршетка 
и рогатог), 
ед свршен 



 

У први п
Приштин
Преведен
једностра
приступањ
Србија би
себе или д

Треба уве
(има их 35
То значи
приступањ
поглавља 
нису ни п
се припре
судњег д
Амбасадо
још 2007.
чуло, а још

Имајући у
бриселски
приступањ
технократ
листа пре
само да 
преговоре
чланице Е

план се Ср
е као да гр
о са дипло
ано призна
њу Србије 
и се обрука
да нестане.

ек имати н
5) свака зем
и 35x2x28=
ња Србије 
само је до

почели, а го
еми гушење
дана, није 
ор у Србији
. Треба му
ш мање њи

у виду укуп
и званични
ње ЕУ, он
тама из Бр
епоручених
штриклир

е".[21] Уз 
ЕУ, а не Ев

рбији натур
радоначели
оматског на
а независн
ЕУ. Међу
ала, чак и 
."[19] 

на уму да и
мља члани
=1960 тол
ЕУ. Невиђ
оказ да Срб
орки захтев
е Републик
почело, а

и, Андреас 
у бити захв
их разумело

пан развој 
ик ЕУ угл
на постаје 
исела: "Уз
х одговора
рамо то 
то, мора с
вропска ком

ра питање
иници та д
а разумљив
ност "држа
утим, како 
пред оним

и за отпоч
ица ЕУ(28) 
лико има 
ђено килав
бија уопшт
ви већ стиж
ке Српске (
али почеће
Цобел је б

валан на ис
о и схватил

догађаја и 
ледном Ек
наш роб’

з 11 захтев
а који би з
што су „
се имати н
мисија из Б
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е "пуне нор
два града т
в језик, пу
аве Косово
каже Мати

ма који то т

чињање и з
мора да по
препрека 
вљење око
те није пот
жу. Шта ће 
(ЕУ страна
е), Војводи
био потпун
скрености 
ло озбиљно

даље остај
кономисту:
’.[20] Како
а из Брисе
задовољили
„уместо н
на уму да с
Брисела са к

рмализациј
треба да н
на нормали
о" иначе н
ија Бећков
траже, због

за затвара
онаособ пру
и могућн

о датума за
требна ЕУ.
бити тек к
а ће уцењив
ина, Рашк
но у праву 
и упозорењ
о. 

је на снази
 Једном к
о, на прим
ела нашим 
и ЕУ! Прак
нас“ одгов
су господа
којом се пр

је" односа
нормализују
изација под
нема садрж
вић, "Ако б
г чега је пр

 

ање сваког
ужи своју и
ности за 
а почетак п
. Преговор
када се крен
вати Србију
ка област, 
када је све
њу. Изглед

 изјава коју
када земља
мер, изглед
званичниц
ктично, ка
ворили, па
ари процес
реговара. 

а између Б
у међусобн
дразумева 
жајних пр
би признал
ринуђена д

г поглавља
изричиту с
бесконачн
преговора 
ри о првом 
не у прегов
у по овом п
... Бивши

е ово јасно
да да га је 

у је дао јед
а поднесе 
дају "прег
цима је сти
ао да од на
а да нам
а прошире

Београда и 
не односе. 
да Србија 
еговора о 
ли Косово, 
да се држи 

 понаособ 
агласност. 
но кочење 
око првог 
поглављу 

воре? Нека 
питању до 
и немачки 
о предочио 
мало њих 

дан високи 
молбу за 
овори" са 
игла чак и 
ас очекују 
м омогуће 
ења земље 



 

У прошло
техничких
завршавај
симболич
преговара
питање пр

Због чега
добровољ
условљав
питања т
једностав
У ствари,
само из Б
за пет, 10
истеран), 
коју је ств
остану? У
и смањењ
у први пл
‘прекосут
са Србијо
независно
на крају 
њених зем

Шта се н
приступил
ропство. Б
приступањ
млрд у 20

ости су пре
х и "доса
ју са тешки
чки уливају
ачи (по упу
ризнавања 

а се у случ
љно и мир
а отварањ
тј. гутање 
ан. Прегов
 то нису пр
рисела нег

0 или 15 го
каква ће да
ворила евр
Уместо уре
ња корупциј
лан се ста
тра’. То су 
ом. Намера
ост док је з
процеса пр
маља члани

нуди Србиј
ле ЕУ, оно
Без обзира
ња ЕУ, дуг
013. То је 

еговори о п
адних" пог
им поглављ
у добру во
утствима зе
независнос

чају Србије
рнодопско 
е првих п
живе жаб

вори о прид
реговори, т
го и из свих
дина, какв
а буде њен
озона. Да л
ђења правн
ије у Србији
вља терито
разлози збо
а је да се 
зец (присту
риступања
ица зато на

и заузврат
о што се ну
а на извест
г иностранс
цена коју 

приступању
главља као
љима. Рела
ољу и поле
емаља члан
сти Косова

е почиње с
одустајањ

поглавља ч
бе, на сам
друживању
то је беспог
х држава чл
о ће да буд
на садржина
ли ће тада 
ног систем
и, што је св
орија Срби
ог којих се
што пре 

упање ЕУ) ј
а, можда од
астоје да се

т? Ако је, с
уди је врто
тан економ
ству Пољск
Пољска пл
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у ЕУ почињ
о што је 
ативно лак
ет за следе
ница) имај
а. 

са најтежим
ње Србије 
чак и пром
мом крају 
у ће да трају
говорно ис
ланица ЕУ
де њено чл
а, поготово
да буде ЕУ

ма, независн
ве битно за
ије. ЕУ се 
е гура косов
збрза и од
још увек у 
д приступа
е обезбеде у

судећи по 
оглав порас
мски бољит
ке је вртогл
лаћа. Ни о

 

њали отвар
то рецимо
а поглавља
еће кораке 
у могућно

м поглавље
од своје 

меном уста
процеса п
у у недогле
спуњавање 
У. Велико је
ланство (ко
о у погледу
У привлачн
ног тужила
а нормално
жури јер 
вско питањ
д Србије и
шуми. Ако
ања ЕУ не
унапред по

искуствим
ст задужено
так и транс
лаво повећ
стале земљ

рањем лакш
о статисти
а за прегов
и тежа по
ст да свако

ем које нео
јужне по

ава Србије
придружив
ед, можда и
"радних на
е питање ка
о ће да је н
у економск
на за садаш
аштва и су
о функцион
не зна шт

ње у први п
искамчи и 
о то питањ
еће бити н
о питању не

ма свих зем
ости иност
сфер фонд
ћан са €85 м
ље Истока 

ших, једнос
ика, а прег
воре и успе
оглавља. Е
ом тренутк

оспорно им
окрајине? 
е? Обично
вања ЕУ. 
и више од 
алога" који
ако ће да и
напусти, а к
е и друге к

шње чланиц
удства, јави
нисање држ
та ће бити
план у "прег
формално
е дође на д
ништа! ЕУ
езависности

маља исток
транству и 
ова у Пољ
млрд у 200
нису прош

ставнијих, 
говори се 
ех у њима 
ЕУ и њени 
ку потегну 

ма за циљ 
Зашто се 

о су таква 
Разлог је 

10 година. 
и стижу не 
изгледа ЕУ 
ко да буде 
катастрофе 
це да у њој 
их набавки 
жаве у ЕУ, 
и са собом 
говорима" 
о призната 
дневни ред 
 и већина 
и Косова.

ка, које су 
дужничко 

љску после 
03. на €276 
шле ништа 



 

боље у ЕУ
није срећа

Олако об
преносим
није ништ

Предвиђа
на Видовд
треба да 
приступит
Често се н
Зоран Жи
у ЕУ 200
има један
проценио
ЕУ.[25] 

Србија ни

4. Грчки 

Грчка је п
Грчка н
пољоприв
емигрирао
је мир у
(пензиони
Грчка при
односу на
мало сузд
врате па ј

У.[22] ЕУ 
ан и задово

бећана брз
мо из нашег
та изгубио 

ање Божида
дан 2014. п
уносе дозу
ти ЕУ? Да
на западу о
ивковић је с
7.[24] И гд
н од пресуд
 (априла 2

и данас није

проблем и

приступила
није могл
вредника и
о, а добрим
у друштву,
исање са 5
иступила е
а камате н
држаности 
е букнула к

није више
ољан у ЕУ 

ина прист
г чланка об
на својој а

ара Ђелића
представља
у оптимиз
а ли ће то 
оптужује С
својевреме
де се сада 
дних утица
2007.) да С

е отпочела

и поучно и

а ЕУ 1981. 
ла да и
из "старих
м делом је 
, запослењ
5 година ж
еврозони, н
на раније "н

(укључују
криза.  

е мирисни 
осим брисе

упања Срб
бјављеног 
актуелности

а, потпресе
а велики "и
ма у друш
бити баш

Србија за из
ено као пре
налази Срб
аја у ЕУ), А
Србија треб

а преговоре

искуство    

Земља је и
издржи к
х" земаља 
запослен у

ње и плату
живота уз п
новац је од
нестабилну
ући и држа

9 

ружичњак 
елске биро

бије може 
у Новој ср
и: 

едника Вла
искорак у п
штвени жив

 на стогод
збијање тог
едседник вл
бија? Нема
Андреас Ц
ба да ради

е ни о првом

  

имала разгр
конкуренци
ЕУ. Виш

у јавном се
у, не вели
пензију кој
дмах појеф
у" драхму)
аву), али п

у којем је
кратије. 

се видети
рпској поли

аде Србије
празно". Ра
вот, али ко
дишњицу и
г рата. Тај 
ладе Србиј
ачки амбас
Цобел, је за
и на томе 

м од 35 пог

ранату, али
ију субве
ак радник
ектору. Држ
ику плату
ја је била с
фтинио (па
). Сви су у
после некол

 

е све блист

и из следе
итичкој ми

е, да ће Ср
зумемо пот
о гарантује
избијања П
датум је вр
је предвиђа
садор (а Не
а време сво
да за 20 д

главља за п

и не и ефик
енционисан
ка из пољо
жавни сект
, али сигу
скоро на н
але су кама
узимали кр
лико годин

таво. У ств

ећег параг
исли 2007.[

рбија прист
требу да по
е да ће Ср
Првог светс
рло лоше и
ао да ће Ср
емачка је з
ог мандата
до 25 годи

приступање

касну пољо
них и е
опривреде 
тор је раста
урну уз п
нивоу плате
ате на низ
редите и тр
на нису мо

вари, нико 

рафа који 
[23] и који 

тупити ЕУ 
олитичари 
рбија тада 
ског рата? 
изабран. И 
рбија бити 
земља која 
а у Србији 
ина буде у 

е ЕУ. 

опривреду. 
ефикасних 
је делом 

ао, пружао 
повластице 
е). Када је 
зак ниво у 
рошили са 
огли да их 
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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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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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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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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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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 ЕУ-
мунистичка 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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