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Британија није Европа, то је једна специфична земља и имају способност да из сваког
пораза извуку вишеструку корист, каже Миодраг Зец.

  

  

Професор Филозофског факултета је гостујући у Кажипрсту Б92, рекао да се Брегзит
сматра неком врстом пораза, и да ће можда отићи из Лондона европски капитал, али је
питање да ли ће доћи уместо тога руски.

  

Он је, поредећи концепт на ком се заснива САД с једне и ЕУ с друге стране, рекао да су
САД направљене на јасном принципу, на слободном кретању робе и капитала али пре
свега на идентитету, док је код ЕУ обрнуто. 

  

"Американци где год да дођу представиће се као Американци, док Европљани никада
неће рећи: "Ја сам Европљанин". Већ ће рећи пре: "Ја сам Грк, Шпанац и сл“", каже он и
објашњава да је у ЕУ прво ослобођен проток капитала и робе, а да је слобода кретања
људи била суспендована, па се постепно пуштала. 
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Осврћући се на ситуацију у Украјини, Зец каже да ће санирање те земље платити они
који су остали у ЕУ. 

  

"Енглези су одувек из свих компликованих ситуација маестрално извлачили корист. Тамо
нема димњака, само чист новац“, каже он. 

  

Према његовим речима, Србија је из ове ситације извукла само погрешне поруке. 

  

"Све што смо до сада прошли кроз ЕУ било је давање, а ништа нисмо добили. Све
споразуме смо потписали на своју штету. Ми смо народу обећавали да ће имати користи,
а имамо штету“, каже Зец који не крије да је евроскептик. 

  

Он каже да наша земља мора размишљати глобално. 

  

"Ми смо увек у право време на погрешној страни, имамо тај таленат“, рекао је Зец.

  

(Б92)
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