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Слушајући дебату у вези с предстојећом одлуком Европског савета о
(не)додељивању статуса кандидата Србији, не могу а да се не сетим текста
који сам, почетком 2006, писала за сајт Б92. Под насловом „ЕУ – Друже Тито,ми ти
се кунемо наших дана”, разматрала сам могућност да се уморимо од Европске
уније пре него што интеграција Србије заиста и почне. Шест година касније,
грађане Србије, нема места сумњи, јесте „сморила” Европска унија, а о
проблемима који се отварају у процесу интеграције све је теже
аргументовано разговарати. Неколико је разлога за овакву ситуацију:

  

1.Разумевање европских интеграција је дуго било обојено идеализмом у
погледу очекиваних користи, али и очекиване динамике њиховог
пристизања. Грађани су ЕУ доживљавали као оазу благостања, а чланство су
очекивали још у првој деценији након демократских промена. Није било ни
праве дебате о трошковима и користима кретања ка ЕУ, нити разумевања
шта је потребно урадити да би до чланства дошло.

  

2.Док нас је жеља да идемо у чланство уједињавала, питања која је било
потребно решити да бисмо тамо стигли – однос с Црном Гором, сарадња с
Трибуналом у Хагу, Косово – делила су нас. Зато је „бег” у европски дискурс био
природан покушај да кретањем ка нечему што већински желимо, постигнемо и
какву-такву сагласност и о ономе што нас разједињује. Тако су проблем постали
нешто што решавамо због европске интеграције, а не зато што је то нама важно.

  

3.Почетком деведесетих, Европа је била озбиљно посвећена пријему нових
чланица. У исто време, на подручју онога што данас зовемо западни Балкан
трајао је крвави рат настао распадом СФРЈ. Данас, наша намера да се
интегришемо је озбиљна. Али, приоритет Европске уније је сада одбрана
достигнутог нивоа интеграције од разградње.

  

И сада, ми уморни од њихових „нових” услова, они од наших проблема, док криза
прети и једнима и другима, решили смо, с истим жаром с којим смо се такмичили
ко је бољи Европљанин, да им кажемо шта мислимо и о тим условима, и о
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наметању решења за проблеме, и како можемо и сами да се реформишемо.
Свака од ових тврдњи заслужује коментар.

  

1.Будимо поштени, хапшење Младића никада није било једини услов. То јесте,
дуго времена, био онај услов који може да заустави процес, без обзира на све
друго што је урађено. Да на Косову нема насиља, а у Европи акутне економске
кризе, до нове прилике да процес буде заустављен протекло би још неко време.
Овако, барикаде и војници из европских земаља суочени с њима и нису баш
неки аргумент да нас чланице ЕУ приме у своје редове.

  

2.Замислите да се нешто деси, и ЕУ одлучи да нам додели статус кандидата
без решавања питања у вези с Косовом. Или да се ми предомислимо, и
одлучимо да од интеграције одустанемо. И даље бисмо морали да тражимо
решења и за слободан проток робе, и слободу кретања људи, и спречавање
корупције и криминала између нас. Да је промет робе остао блокиран, поштено
је рећи да би више штете од тога имала Србија, јер на Косово „извози“ много
више него што одатле „увози“. Велики број инвеститора је, у она непуна два
месеца колико је блокада трајала, управо зато жељно ишчекивао решење. А
задржавање инвеститора и радних места која су донели важно је и онима
којима користи од статуса кандидата нису белодано јасне.

  

3.Тачно је да је важније мењати Србију од бележења поена које за то даје ЕУ,
али је тачно и да подсећање, помоћ, па и притисак који ЕУ чини да би се то
десило јесу у великој мери гарант одвијања овог процеса. Можете исто тако
рећи да сте, што се вас тиче, у браку с вама привлачном особом. Али, свакако је
угођај потпунији ако то и она зна и дели.

  

И шта сад, кад наш разговор о Европи дели више од проблема које би на
европском путу требало да решимо? Можемо, имајући у виду кризу еврозоне,
да кажемо ЕУ да нас се сад окане, ида нам се јави када поспреми своју кућу. А
можемо и да кажемо да је суштина у времену које бисмо могли посветити
другим проблемима у Србији, ако решимо ове које сад имамо. Зато је важно то
чинити што пре, независно од тога шта ће бити 9. децембра. Онда ће бити
јасније да ли Европска унија жели да види управо ту одлучност да идемо у
сусрет решењима, а не да мисли који је следећи датум када ће ка томе морати
да нас гура. Иако, ако ћемо право, спремност да се иде у сусрет проблемима баш и
није начин на који су се ЕУ и њене чланице суочиле са садашњом кризом.
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(Политика)
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