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 Као и пуно пута досад, арогантна хрватска јавност није се ни осврнула на недавни
догађај који је добро потресао оно што зовемо "регион", пише Јутарњи лист.

  

Ради се о одлуци Европског савета да се не отворе преговори о чланству Северне
Македоније и Албаније. Одлуци која дубоко компромитује ЕУ, као институцију којој се
може веровати колико и Доналду Трумпу, али и одлуци која доводи Хрватску у ужасно
неугодну позицију, пише аутор текста Роберт Бајруши.

  

"Хтели или не – Хрватска се налази у 'региону', а потреси који могу уследити јер је
псеудолиберал Еммануел Мацрон, како би показао да утиче на европску политику,
погазио сва обећања која је ЕУ дала Македонцима и Албанцима, можда се неће осетити
у Данској и Португалу, али овде сигурно хоће. Тек ће се видети каквог интензитета",
наводи аутор у тексту на Јутарњем.

  

Такође, оцењује се да је ЕУ потврдила да је неверодостојна заједница која гази
властита обећања, а још горе је што се таквим потезом ЕУ отварају врата тог истог
региона за Русију, Турску и Кину, а можда и новим ратовима.
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Све то могло се спречити једноставном одлуком о отварању преговора са Скопљем и
Тираном, али Макрон је одлучио да закува кашу, коју ће сада други морати да поједу.

  

Јутарњи подсећа да одлука о почетку преговора не значи чланство, него има тек
симболично значење како би се исказало признање за постигнуто и подстакло те земље
на дуг и напоран процес приступања држава кандидата ЕУ.

  

"Нисте ви криви, ми смо"

  

Изгледа да се сраме и водећи европски политичари.

  

"Нисте ви криви, ми смо. Ви сте обавили свој посао, ми свој нисмо", поручио је грађанима
Албаније и Сјеверне Македоније председник Европског савета Доналд Туск.

  

"Ја мислим да је то историјска грешка", упозорио је Жан Клод Јункер, који се опрашта од
дужности председника Европске комисије.

  

Владимир Путин и Тајим Реџеп Ердоган морају да буду срећни када виде што ради
Европска унија. Јер одбијеница Македонији и Албанији уједно је порука Србији, Црној
Гори, БиХ и Косову да су нежељени.

  

То је легитимно, али какве ће бити последице?

  

"Ако нас неће Европа, има ко нас жели", одговориће балкански суседи Хрватске. Зашто
Србија не би наставила да увози руско оружје и допушта кинеске инвестиције, успут
доводећи односе с Косовом на руб сукоба?

  

"Ко може спречити још чвршће повезивање Републике Српске и Србије или Албаније и
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Косова, као и дезинтеграцију Македоније и Босне и Херцеговине. У таквим околностима,
зашто Бошњаци не би похрлили у загрљај Турске, а Драган Човић кренуо обнављати
Херцег-Босну? И ето белаја, можда и репризе догађаја из деведесетих", пита се и
констатује аутор текста.

  

(Б92)
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