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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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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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спознају 

Поучен и
забележе
поразили
делом по
кратко вр
Еврократ
складу с
Бриселу. 
извесне с
иностран

Слабљењ
највећих 

а 2015 - ка

анима Сриб
ред конзула
есте масов
е, често са 
ављен ван 

и се на м
у бодљика
ић наводи:

и европски
, Сомалије
ости, закон
сти земаљ
уког пора
авији), до 
громна већ
помоћи по
за разлику 
претворе у

историјским
ен у истори
и у Мохачу
отпала је п
реме подиг
те у Брисел
а вољом б
Због наве
симпатије. 
них удаљен

ње принцип
тековина Е

ада се враћ

бије још ув
атима због
вни прелаз
лажним до
снаге, а Ср

ађарску ре
аве ограде
 

им искуств
е, Судана (
нском порет
ља које им
аста крим
раста енде
ћина уљеза
ореских обв
од лидера
у конкретни

м искуство
ији своје зе
у 1526. Пос
под власт М
гао ограду 
лу биле су 
бирача свој
деног мног
Земље бив
них и неиза

па слободн
ЕУ (отворе

ћају грани

век су свеж
г чекања н
з избеглиц
окументим
рбија се огр

еакцију на
е дуж гран

вом, у Бу
(и одакле јо
тку и влад
м се нађу 
минала, до
емског џих
а живи на т
везника зем
а већине ев
и план заш

ом, мађарск
емље на др
сле тог пор
Муслимана
од бодљик
бесне због
је земље, 
ги ЕУ-фан
вшег комун
абраних тех

ног кретањ
ене унутраш
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ице у ЕУ 

жа сећања 
на шенгенс
ца преко е
а или без њ
рађује спољ

а неконтро
нице са С

удимпешти 
ош све не)
авини прав
на удару

о епидеми
хадизма и 
туђој грбач
мље-домаћи
вропских зе
штите своје 

ки премије
руги начин
раза, Мађа
а. Настојећи
каве жице 
г ограде, ал
а не по на
натици попр
нистичког б
хнократски

ња људи у
шње грани

на понижа
ску визу за
европских 
њих и без в
ља бодљика

лисани пр
Србијом (и

добро зн
) представљ
ва, културн
у. Где год
ије силов
до настанк
чи (као шт
ина. Мађар
емаља, има
земље."[47

р Виктор О
н у поређењ
арска се ниј
и да избегн
целом дуж
ли изабран
алозима и 
реко гледа
блока не ж
их центара 

унитар Ше
ице), постав

авајуће ред
а улазак у 
шенгенск
виза. Шенг
авом жицом

рилив избе
и потом с

нају да уљ
љају акутн
ној кохерен
д се трајн
вања дома
ка паразит
то су од по
рска има ве
ају смелост
7] 

Орбан веро
њу са Лајо
ије опорави
не сличну 
жином јужн
ни мађарски
вољи неиз
ају на Орба
желе да виш
моћи. 

енгенске з
вљање бодљ

ове по мра
ЕУ. То ш

ких границ
генски спо
м. 

 

глица токо
са Хрватск

љези из Ав
ну претњу д
нтности и 
о населе, 
аћих жена
тских гето-
очетка план
елику срећу
ти и снаге 

оватно жел
шем II ког
ила и највећ
судбину, О
не границе
и премијер
забраних е
ана. Ипак, 
ше примају

оне која ј
љикавих ж

азу, киши и
што се сада
ца са мало
оразум је де

ом 2015. и
ком), Срђа

вганистана
друштвено
економско
долази до
а (нпр. у
-квартова у
нирали), од
у што њени
да ту своју

и да остане
га су Турци
ћим својим
Орбан је за
е Мађарске
р радио је у
еврократа у
Орбан има

у диктате из

је једна од
жица између

и 
а 
о 
е 

и 
а 

а, 
ој 
ој 
о 
у 
у 
д 
и 
у 

е 
и 
м 
а 
е. 
у 
у 
а 
з 

д 
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земаља к
до ограни
у облику

Када је М
Блиског 
огромног
Србијом,
ССП-у (П
једностра
Србији н
међусобн
хтела, а н

Жарко П
предочио
повратка

"Хрватск
Битно је 
је Пуховс

Шта год 
то тако к
чинити, 
трећи-чет
овом сук

"Хрватск
у Србију

Хрватска
врло бли
Хрватске

које су у то
ичења крет
у који позна

Мађарска п
истока скр
г прилива и
, а Србија к
Протокол 4
аног делов
никако да сх
на унутраш
не под прит

Пуховски, у
о шта Срби
а" у ЕУ. Пу

ка се нашла
да је Хрват
ски за реги

Србија под
користи, ал
данас малт
тврти ками
кобу. 

ки грађани 
. Влада чин

а је у своје
иске и пр
е Иве Јосип

ој зони (Ау
тања роба и
ајемо.  

поставила б
ренули су 
избеглица,
као узвратн
4 о копнено
вања"). Бил
хвате да је 
шња подрш
тиском ЕУ

угледни пол
ију чека од 
уховски каж

а у толико д
тска у ЕУ, 
ионалну тел

дузимала, с
ли то је бил
третира Ср
ион је хрва

сада не мо
ни оно о че

е време кад
ијатељске 
повића. Че

устрија и С
и услуга ун

бодљикаву 
свој пут к
 Хрватска 
ну меру ув
ом транспо
ло је непр
Хрватска ч

шка. Хрватс
.[48] 

литички ан
Хрватске, 

же: 

доминантн
а Србија ни
левизију Н

сматра Пух
ло питање с
рбију. Ти љ
атски", рек

огу нормалн
ему се ХДЗ

да је прист
односе пр

есто су бил
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Словенија), 
нутар ЕУ. А

жицу на с
ка средишт
је септемб
вела блокад
орту чл.11 
ријатних р
чланица ЕУ
ска је отвор

налитичар 
али и од д

ној позициј
ије и то је ј
1. 

ховски, "то
само трену
људи сада 
као је Пухо

но путовати
З усудио са

тупала ЕУ 
редседника
ли заједно, 

даје видне
Ако се то д

својој грани
ту ЕУ кроз
бра 2015. б
ду увоза ро
- стране ће
ечи на об
У и да у тој
рила границ

из Загреба
других мно

и према Ср
једино бит

о је другора
утка... Хрва
седе тамо

овски, исти

и нити у С
амо фантази

за себе стр
а Србије 
насмејани

е наговешт
догоди, ЕУ

ици према 
з Србију п
блокирала г
обе из Хрв
е се "уздрж
е стране. 
ј организац
цу према С

а, јасно и је
ого јачих ЕУ

рбији, у как
тно, све ост

азредни вап
атска, иако
о данима у
ичући да ја

ловенију, н
ирати", рек

рагијски[50
Бориса Та
 и сликани

аје да мож
У више нећ

Србији, из
према Хрва
границу и 
ватске. То ј
жавати од б
Власт и о
цији постој
Србији када

 

езгровито ј
У играча н

квој никада
тало су дета

пај и жалос
 је обећала
у камионим
авност зна

нити у Мађ
као је Пухо

0] мудро и
адића и пр
и са здрави

же да дође и
е постојати

збеглице са
атској. Због
размену са
је супротно
било каквог
опозиција у
ји одређена
а је то сама

је описао и
на "путу без

а није била
аљи", рекао

сно је да се
а да то неће
ма, а сваки
а премало о

ђарску нити
вски.[49] 

искористила
редседника
ицама. Сада

и 
и 

а 
г 
а 
о 
г 
у 
а 
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и 
з 

а. 
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када је у 
Хрватску

ЕУ ће ув
трећа зем
Србију д
Даблинск
бајке за з
каква је б
са рогати
са ЕУ. Х
блокира 
сакривен
лако да и

Заштита 
држава, 
финансир
Хрватске
иностран
мањинам
на српск
нешто ил

8. Како в

Двадесет
обележен
нацрта ре
клаузуле

ПП12 Ко
свим стр
укључују
3. Осуђуј

ЕУ, Тадић
у. Хрватска

век подржа
мља пробле
а се придрж
ки споразу
замајавање
била 1985. 
им не може
Хрватска, ка
на неодређ
но јако плит
искочи као 

мањина је
брине о с
ра медије 
е ЕУ, тако
не послове 
ма скоро шт
ком језику 
ли горе дог

вечно згази

тогодишњи
на резолуц
езолуције б
:[52] 

онстатујући
ранама бил
ући и у Сре
је свако по

ћ је испао, к
а је имала о

ати своју з
ематична к
жава ССП-
ум о азилу. 
е оних који
Постоје са
е. А Калим
ао и свака 
ђено време 
тко испод к
што је то б

е још један
својој мањ
хрватске м
о ће то би
Хрватске.
та жели. Н
на општин
годи у Срби

ити Србе?

ица тешког
цијом у Са
била је пом

и да се про
ли жртве с
ебреници...
рицање ово

како би то в
очигледних

емљу члан
као што је т
-а, док је у 
Приче о вл
и су још ув
амо интере
меров принц
друга земљ
приступањ
коже (ниш
био случај с

н битан зах
њини у др
мањине у 
ити захтев
.[51] Али ј
ајочитији п
ни у Вуков
ији, Србија

? 

г злочина н
вету безбе
мирење у р

оцењује да 
сексуалног
. 
ог геноцид
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вероватно 
х користи о

ницу у суко
то Србија. 
исто врем
ладавини п
век дрогира
еси (а не пр
цип: "Ово ј
ља чланица
ње Србије Е
шта се није п
са блокадо

хтев за при
ругим држ
Србији. К

в и Србији
једном кад
пример је д
вару, а да 
а би одмах 

над мушка
едности УН
региону. Из

су хиљаде
г насиља з

да... 

рекао Драг
од таквих о

обу са трећ
То се огле
е сама ЕУ 
права и пош
ани идејом
ринципи) п
је неправда
а ЕУ, може
ЕУ. Старо 
променило
ом границе 

иступање Е
жавама и, 
Као што је
и, како ре
да приступ
да Хрватск
она одмах
била строг

арцима у С
Н јула 201
змедју оста

е жена, дев
за време су

гош Калаји
односа. А С

ћом земљо
едало и у т
у стварнос
штовању пр
м о ЕУ какв
поготово он
а!" не функ
е у сваком 
ривалство 
о од доба Јо
септембнр

ЕУ. Хрватс
са правом
е то био з
че Весна 
пи ЕУ, држ
ка не може 
х не буде р
го укорена и

Сребрениц
5. Званичн
алог, нацрт

војчица, му
укоба у Бо

ић, "корисн
Србија? 

 

ом, поготов
томе што је
сти укинула
ринципа у 
ва она сада
них који су
кционише у
тренутку д
између дв
ована Дучи
ра 2015. 

ска, као и с
м, захтева 
захтев за п
Пусић, М

жава може 
да сачува ј
разбијена. 
и кажњена

и је треба
на намера 
т је садржао

ушкараца и
осни и Хе

ни идиот" за

во ако је та
е ЕУ терала
а Шенген и
ЕУ су само
а јесте, а не
у јачи. Шут
у односима
да успори и
ве државе је
ића) и може

свака друга
да Србија

приступање
инистар за
да ради са
једну таблу
Да се тако

а. 

ало да буде
британског
о и следеће

и дечака на
ерцеговони

а 

а 
а 
и
о 
е 
т 
а 
и 
е 
е 

а 
а 
е 
а 
а 
у 
о 

е 
г 
е 

а 
и, 



 

... 
12. Пози
генераци

Да је нав
би за вје
резолуци
приступа
и пре сл
дечаке", 
јаслицам
Свашта с
поготово
на којима
једном н
Срби трг

На сву с
Ставила 
поводом 
на четрде
било теп
Савета п
милиони
Новом С
поштују,
од 200.00
(Кина), ..
против С
некој врс

ива све држ
ије извлачит

ведени нацр
еки вјеков 
ија била п
ања Србије
лике Вука 
исти текст

ма и обдани
се Србима
о дечаке, и 
а је заснов
народу и ко
говали људ

срећу, Срб
је вето у 
вета имао 
есетогодиш
пих бомбар
поводом д
."[53] Било
Саду, али т
 али и сопс
00 Срба. Т
.. и где су 
Срба, погот
сти бестежи

жаве члани
ти поуке... 

рт Резолуц
био уцење
прихваћена
е ЕУ, бар по
Караџића

т би веров
иштима у 
а приписив
то још мас
ана тврдња
олективном
ским орган

бе и Србиј
Савету без
запажене 

шњицу вије
ровање Хан
десетогодиш
о је и вели
те се годи
стврене. У 
Турска је п
ту Резолуц
тово на Ко
инског стањ

ице да изр

ције Савета
ен и никад
а, мишљењ
онеке земљ
а пише вел
ватно био 
Србији, на
вало (понек
совно, то се
а о силовањ
м блаћењу 
нима? 

ју је као и
збедности.
речи: "Ако
етнамског 
ноја и пок
шњице не
иких покољ
ишњице не
хрватској 
поубијала 
ције о сећа
осову и Ме
ња већ скор
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аде образо

а безбеднос
а се не би
ња смо да
ље ЕУ захте
ликим сло
захтеван д
а улазу исп
кад и са п
е никада ни
њу дечака 
Срба са З

и много пу
 Руски по
о говоримо
рата, упит
ољ у Ми Л
езаконите 
ља Срба и 
е стављају 
"Олуји" не
1,5 милио
ању на ген
етохији, ал
ро две деце

овне прогр

сти био пр
и исчупао и
а то значи
евале да у 
овима "Срб
да се напи
пред сваке
правом), ал
ије догодил
и мушкара
Запада крај

ута раније
сланик Ви
о о годишњ
ао је. Тамо
Лају. Није 
инвазије 
других у 
на дневни

естале су хи
она Јермена
оцид? Теш
ли истраге 
еније. 

аме на осн

ихваћен, С
из раља та
и да би н
сваком срп
би су гено
ише изнад 
е фискулту
ли да су си
ло. Потпуно
аца. Припи
ја нема. Ш

е спасила о
италиј Чурк
њицама, заш
о су били з
било ни с
на Ирак 
Јасеновцу
и ред. Туђ
иљаде људ
а, Јапанци
шки злочин
по тим бр

нову којих

Србија и ср
акве резолу
на бескона
пском букв
оцидни, Ср
сваког уми
урне сале, 
иловали м
о су непозн
исивању кр
Шта је след

оваквог жи
кин је у св
што није б
злочини ка
сећања ни 
у којем с
, Крагујевц
ђе жрве мо
ди, а прогна
и 300.000 у
ни били су 
ројним нед

х ће будуће

рпски народ
уције. Да је
ачном путу
вару, можда
рби силују
иваоника у
стадиона,..
ушкарце, а
нате основе
ивице само
деће? Да су
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ао што је то
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Због чега
Вероватн
преговор
стално др
њих треб
да прист
"упристо
била нека
Русији, а
глобално
поново п
може да 
Енглезе, 
савета. 

И да ост
Сребрени
НАТО, к
територи
ресурсе, 

9. Закљу

Зоран Ра
преговор
тога да б
Грке, Ита

а се Запад 
но је клопк
ра о присту
ржала на к
бало још је
тупи ЕУ, т
ојила" жест
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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 ЕУ-
номенклатура 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
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