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НАТО ће Србију убудуће бомбардовати коректније и хуманије

  БРИСЕЛ, БЕОГРАД, 8.јун 2011, (Бе92/Њуз) - У знак захвалности што ће се највећи
НАТО скуп у историји одржати у Београду од 13. до 15 јуна, лидери западне војне
алијансе обећали су да ће, уколико у будућности поново некада буду бомбардовали
Србију, то чинити само савременим дозвољеним оружјем, без употребе касетних бомби
или било чега другог што ће се тада налазити на списку недозвољеног наоружања,
сазнаје Њуз из Министарства одбране Ребулике Србије. Како је најавио генерал Шарл
Бусари, главнокомандујући у операцији у Либији, који ће такође присуствовати састанку
у Београду, овај војни савез "ако још неки пут буде у сукобу са Србијом", поштедеће ову
земљу и од гађања националне телевизијске куће, уколико буде позитивно извештавала
о мировној и хуманитарној интервенцији. У супротном ће бити проглашена за
пропагандно оружје и самим тим за војни циљ. - Можемо да вам гарантујемо да више
неће бити онако масовног гађања цивилних циљева као што је било у случају НАТО
интервенције 1999.године, укључујући избегличке колоне, возове пуне путника,
тепих-бомбардовања на вашарима и сличним манифестацијама - нагласио је Бусари -
Због изразите гостопримљивости Србије и веште медијске блокаде коју је спровела у
вези са предстојећим скупом, лично ћу се заложити да, уколико се баш догоди да поново
дође до новог бомбардовања, материјална штета не пређе више од 30 милијарди долара,
а цивилне жртве 500, у најгорем случају 600 људи. Изражавајући задовољство због
прогреса који је Србија постигла у евроатланским интеграцијама, министар одбране
Србије Драган Шутановац није могао да сакрије задовољство и изјавио је да свако ко не
жели да му кућа буде срушена ако нас задеси ново бомбардовање, само треба да стави
лого НАТО пакта на свој кров. - Будући да НАТО има врло развијену технологију, сви
тако обележени објекти биће поштеђени, осим оних који можда грешком буду погођени -
каже Шутановац и додаје да се ово правило неће односити на војне објекте, за које је, у
случају да се евентуално деси неко ново бомбардовање, планирано да првог дана буду
срављени са земљом.  

(Милан Зонић, њуз.нет)

  

Србија прогласила једнострано припајање Европској унији
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  БЕОГРАД, 9. јун 2011, (Њуз) - Република Србија је на данашњем  заседању парламентаједнострано прогласила себе за пуноправну чланицу  Европске уније. До ове, премамишљењу појединих аналитичара, помало  пренагљене одлуке, дошло је након што јепостало јасно да Холандија неће  одмах дозволити даље напредовање Србије каЕвропској унији, иако је  Србија испунила све услове за то, осим само неколицинепредуслова које  још увек није испунила. - Ако узмемо у обзир да је приступањеЕвропској унији нешто најбоље, а  да је неприступању нешто најгоре што Србији може дасе догоди, ми  практично нисмо имали избора него да насилним путем постанемо члан Европске уније - рекао је на конференцији за новинаре премијер Србије  МиркоЦветковић - Остале чланице Европске уније се за сада нису огласиле  никаквимсаопштењем поводом нашег приступања њима, али очекујемо да ће  се то десити чимсазнају шта смо урадили. Да подсетимо, Србија је недавно хапшењем Ратка Младићаиспунила  последњи услов за приступање Европској унији ако се изузму криминал, корупција, висока стопа незапослености, као и уређење још неколико  битних областикако би држава колико-толико нормално  функционисала.Очекује се да ће данашњеједнострано прикључење Европској  унији од стране Србије допринети бржем решавањуапсолутно нерешивих  проблема иу тим областима. - Очекујемо да ће све земљеЕвропске уније подржати припајање  територије Европске уније Србији, осим онихземаља које то сигурно неће  подржати, што чини велику већину земаља чланица,практично све. Највећи  проблем ће вероватно поново представљати став Холандије којасе, унутар  саме Уније, највише залаже за очување територијалног интегритета и суверенитета Европске уније - тврди политички аналитичар Ђорђе  Вукадиновић. Премапрвим информацијама, иако се ниједан званичник ЕУ још увек није  огласио овимповодом, сутра је у 16 часова на Дам скверу у Амстердаму  заказан велики митинг "Недамо Европску унију".  (Виктор Марковић, њуз.нет)
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