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Херман  ван Ромпaј изабран је за председника ЕУ, а очигледно да је као резултат
политичке трговине с Великом Британијом, британски кандидат – Катарина
Маргарет Аштон, бароница од Аштона и Апхоланда ( Catherine Margaret
Ashton, Baroness Ashton of Upholland) освојила место министра иностраних послова
ЕУ. Преносимо текст бриселског 
ЕУобзервера
од 18. новембра

  

Брисел – Белгијски премијер, Херман ван Ромпaј (Herman Van Rompuy), као водећи
кандидат за место председника Европског савета, одлучно се супротставља томе да се
Турска икада укључи у ЕУ.

  

„Турска није део Европе и никада неће бити њен део“ – казао је Ван Ромпaј током
састанка Европског савета по питању могућности уласка Турске у ЕУ, који је био одржан
у белгијском парламенту у децембру 2004. године.

  

Током тог говора, белгијски руководилац је подвукао европске хришћанске „основне
вредности“ које би биле поткопане пријемом Турске у ЕУ.

  

„Проширење ЕУ пријемом Турске се не може посматрати као неко следеће проширење,
као у прошлости. Универзалне вредности, које су на снази у Европи и које су основне
вредности хришћанства, изгубиће на снази уласком једне велике исламске земље, као
што је Турска“, казао је тадашњи опозициони политичар у говору који је до сада остао
забашурен. 

  

Белгијски званичници су овом вебсајту потврдили да је тај говор заиста био одржан, али
су рекли да је то било речено у опозиционом периоду.

  

Предосећајући да ће Велика Британија, која г. Ромпaју не даје предност као кандидату
за положај на челу ЕУ, и која је про-турска, одмах зграбити тај говор као аргумент
против белгијског вође, један званичник је казао: “Оно што се у опозицији каже – а то ће
ускоро искусити и (ваш) Дејвид Камерон (David Cameron), разликују се од оног што сам
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себе чујеш да говориш када си у влади.“

  

Тај званичник је додао: „Али, у озбиљној политици се о некоме суди по ономе шта каже и
ради када је у влади.“

  

Упркос томе, не сматра се да су британски дипломати посебно забринути.

  

Један од њих каже: „Ако бисмо искључили све оне који су прошлости говорили незгодне
ствари, имали би заиста врло кратак списак (кандидата).“

  

Питање о томе да ли Турска – која је званични кандидат – треба да буде пуноправни
члан Европске уније дуго представља предмет поделе њених чланица.

  

(ЕУобзервер, превод с енглеског Василије Клефтакис)
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