
Мирољуб Лабус: Ако се обнови хладни рат, Србија ће морати да уведе санкције Русији
четвртак, 26 мај 2022 11:35

У ауторском тексту за недељник НИН, економиста и бивши потпредседник Владе Србије
Мирољуб Лабус каже да разуме да се распао стари светски поредак, формиран на
Јалти, кроз УН и Светску трговинску организацију, али да не разуме како ће изгледати
нови светски поредак и на којим правилима ће почивати.

  

Уколико се, како је навео, обнови хладни рат и забрана трговине и затварање свих
институција за руске представнике и њихове симпатизере, Србија неће моћи да зарађује
на „шверцовању модерне технологије на Исток као Титова Југославија“.

  

„Ако је овај сценарио вероватан, Србија би одмах морала да уведе санкције Русији, да
почне да сече шуме и вади блатњави лигнит не би ли се грејала, да национализује руске
компаније, уведе тачкице за бензин, убеди пензионере да је дијета здрава и каже руској
браћи – ‘извините, зајб*** сте ствар, Србија није Југославија а наш председник није Тито
из 1961. године“, написао је Лабус у ауторском тексту.

  

Цитирајући изјаву председнице Европске комисије Урсуле фон дер Лајен да "ЕУ разуме
да је у питању не само будућност Украјине или Европе већ и светског поретка
заснованог на правилима", Лабус је навео да не разуме какав би нови светски поредак

 1 / 2



Мирољуб Лабус: Ако се обнови хладни рат, Србија ће морати да уведе санкције Русији
четвртак, 26 мај 2022 11:35

могао да буде и шта Европљани мисле да раде по завршетку рата у Украјини.

  

"Данас је најлакше изјаснити се за или против санкција Русији, за то не треба никаква
памет. Такође, солидарност са украјинским народом је елементарна хуманост, а ту могу
да додам и осуду војне интервенције као начина решавања спорова. Али, да
парафразирам Лајен, то овде није у питању, већ каква ће бити Европа за 10 година и
где ће бити Србија", оценио је Лабус.

  

Закључио је да каква буде Европа, такав ће бити и свет.

  

(ФоНет-НИН-Н1)
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