
Дојче Веле: Србија и „Косово“ заједно у ЕУ - како ће то уопште ићи?; Немачка хоће да подржи и Србију на европском путу - упркос спорном избору премијера Вучића за председника
субота, 15 април 2017 11:48

Посета немачког вицеканцелара Зигмара Габријела Београду и Приштини опомиње да
ЕУ не сме више запостављати Балкан.

  

  

До приступања ЕУ потребна је конкретна помоћ, пише Јенс Турау, новинар Дојче велеа
који је пратио Габријела на овом путовању.

  

"Није мала ствар када на маленом Косову осетите велику чежњу за Европом:
застава ове државе, која постоји нешто мање од десет година, лако се замени са
заставом ЕУ. Валута је евро. А сада, када је немачки министар спољних послова
Зигмар Гбријел одржао састанак са представницима власти, конференцијска сала
је била крцата новинарима. Готово све је занимало само једно: како Немачка може
да помогне да ми, мала република Косово, приступимо великој ЕУ? Како, да би
коначно учествовали у благостању и били безбедни? Чудновато је ових дана наићи
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на одушевљење европским пројектом који стоји никада горе у државама које су га
пре 60 година покренуле", наводи Турау.

  

Он додаје да Србија, "архинепријатељ истих ових Косовара", такође жели да
приступи.

  

  

"Немачка хоће да подржи и Србију на том путу, упркос спорном избору премијера Вучића
за председника који је довео до масовних протеста на улицама. Србија и Косово заједно
у ЕУ – како ће то уопште ићи? Габријел је пред новинарима у Приштини помало очитао и
буквицу: „Кад год се у овом региону појави проблем, имам осећај да се увек окривљује
нека суседна држава." Ћутња у сали. Потрајаће до приступа ЕУ, то је изгледа свима
јасно", пише Турау.

  

Из два разлога немачка Влада сматра да ће се ЕУ ипак даље ширити на Западни
Балкан.

  

"Нове чланице ће ионако приступити тек за много година, а до тада ће бити
превазиђена велика криза са Брегзитом – тако се барем надају у Берлину. Друго, шта је
алтернатива ако се Србима пред носом залупе врата кроз која су претходно прошле
Хрватска и Словенија? Габријел с правом упозорава да стари демони национализма
могу да ојачају. Још и више него што је то данас случај, између осталог и због руског
мешања", додаје.
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До могућег приступа, Немачка жели да помогне балканским земљама конкретним
пројектима: у инфраструктури, образовању.

  

"Још пре приступа ЕУ људи морају приметити да им је уз европску помоћ живот бољи,
рекао је Габријел. То је велика ствар када се зна како је јадно економско стање, пре
свега за младе људе. Досадашња помоћ није била довољна – ако се Балкан враћа у
фокус ЕУ, онда су потребна дела уместо речи. Куда води уколико Европа ставља
партнере, расположене за ЕУ, на лед? Уколико их тиме разочарава? Погледајте
Турску", закључује Турау. 

  

(Б92)
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