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 Будућа национална служба у Француској треба да садржи "обавезни део од три до
шест месеци", рекао је француски председник Емануел Макрон.

  Он је рекао да је служба "обавезна, отворена и за жене и за мушкарце" и да може бити
"отворена у војсци" али да "форма може бити цивилна".

  

Иако је Француска 1997. укинула војни рок, Макрон је током председничке кампање
обећао поновно успостављање "обавезне и универзалне националне службе" у трајању
од месец дана за све особе рођене одређене године, што је између 600.000 и 800.000
младих годишње.

  

Трајање службе би могли бити "три месеца", али би могло бити "дуже ако се обавља у
цивилној служби", навео је Макрон.
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Он је признао да ће служба "коштати", али да не мисли да то значи повратак огромних
касарни.

  

Почетком фебруара влада је најавила намеру да доведе издатке на одбрану на два
одсто БДП-а до 2025. Војни буџет за 2018. износи 34,2 милијарде евра.

  

Успостављање обавезне националне службе изазвало је незадовољство војске,
збуњеност академског света и непријатељство студентских удружења.

  

Према предлогу у који су неки медији имали увид, млади од 11 до 25 године би своје
"грађанско путовање" пролазили у три корака.

  

Од 11. до 16. године би једну недељу годишње обавезно проводили у обуци за војску или
грађанство, што би било извођено у оквиру школе.

  

Са 16 година би млади пролазили "иницијацију" - недељу дана у интернату током
школског распуста или седмодневно укључивање у одабрану институцију.

  

Најзад, период од 16. до 25. године би био "припрема за обавезе" или у цивилној служби
или у националној гарди.

  

Последњу реч о предлог ће имати радна група коју је одредила Јелисејска палата, а ако
буде усвојен експериментална фаза би могла почети почетком 2019.

  

(Бета-АФП)
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