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Војводина је самостална европска регија, која још није ушла у Европску Унију, јер   је
изненада, као кад за сутра планирате сунце, а падне киша, Европска Унија унаточ   свим
прогнозама обуставила пријем нових чланица иако и даље подржава евроинтеграције.  
Иако више нема пријема у ЕУ неке државе или регије бивших држава добијају "статус  
преткандидата који ће бити примљен у статус кандидата ако икада буде пријема нових  
чланова". Овај почасни статус је Војводина заслужила јер је више европски оријентирана
  од многих држава и регија Европске Уније. За то се морало изборити великим
прегнућем   целе еврорегије. Томе су нарочито заслужни првоактивни чланови
невладине владе еврорегије   Војводине на челу са "Хелсиншким Збором" који је заправо
једина институција из суседне   државе "Круг Двојке" којој се толерише да се меша у
унутарње ствари неовисне Војводине.

МУЛТИ-КУЛТИ ДЕМОКРАТИЈА

Као најнапреднија еврорегија, Војводина има револуционарно нови облик власти, који  
чини изблансирана комбинација изабраних представника мањина и органа збора НВО,  
које се смењују по тачно утврђеном етничко-мањинско-етичком кључу, јер добре навике  
не треба мењати. Пошто је застарели демократски облик власти у коме је један човек  
вредео један глас укинут, уведен је нови напредни систем Демократија 2.0 који је   код
нас у бета верзији, при чему смо имали част да се код нас тестира. Прелазни   систем у
коме су само етничке мањине имале пола посланика у једном дому и у коме   су српске
странке биле забрањене је превазиђен. Дакле уместо досадног и класичног  
демократског система уведен је најновији мулти-култи систем у коме друштвом владају  
мањине како етничке, тако и сексуалне и модне. Наиме, само трећина посланика се  
бира са листе где свако има право гласа, друга трећина са листе етно-лингвистичких  
мањина и трећа трећина са листе осталих мањина и мањинских група. ЕвроВојводина  
је тако и званично постала држава мањина за шта је добила признање Џорџ Сорос.
Осим   тога законом је регулисано да две трећине министара, заменика, помоћника и
директора   јавних предузећа мора бити из редова етничких и сексуалних мањина да би
се позитивном   дискриминацијом потиснули бели мушкарци српске националности и
православне вере.   На тај начин се стимулише ова хегемонистичка група, које и поред
свих мера има више   од трећине, да мења пол, боју коже, веру или националност. Осим
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тога, невладина   влада покрива пола трошкова промене пола, боје, вере и нације. Нови
војвођански   ленгвиџ је нешто налик есперанту јер у себи садржи речи различитих
европских регија   у комбинацији са локализованом верзијом матерњег језика који неки и
даље антиреформски   називају српским. На жалост већи део становника користи
старију и примитивнију варијанту   језика који се и даље штује међу пучанством
еврорегије. Тај балкански језик је званично   проглашен жаргоном којим се не сме
говорити у медијима а не пристоји иоле едуцираним   персонама. Пропаганда која
долази са србијанског говорног подручја са примитивног   балканског простора у којој се
понавља како је војвођански језик кроатизиран јесте   злонамерна подметачина
великоспрских шовиниста који користе јавни сервис Б92 да   би кварили добросуседске
релације. Но, упркос томе наша два региона сурађују врло   успешно у домену
господарске размене. ЕвроВојводина је специфична јер су евровојвођани   прва
мулти-култи нација у Европи у којој је национална идентификација потпуно регионална,  
плурална и лишена историјске димензије која се увек показује као баласт. Богатство  
етничких и сексуалних мањина које се непрекидно усељавају у нашу малу и веселу
еврорегију   због стимулативне пореске политике чини невјеројатни спецификум ове
најевропскије   од европских регија. Међутим, ова регија жалост још није ушла у ужи
избор за кандидата   за улазак у процес кандидовања за Званичног Кандидата Прве
Класе иако медији брује   о Бриселској почасти "статуса преткандидата који ће бити
примљен у статус кандидата   ако икада буде пријема нових чланова".

ЕВРОСЕМЕНКЕ ЗА ЕВРОФЈУЧЕР

До светлијег фјучера се Војвођанима савјетује из Брисела да још стегну каиш и да  
грицкају семенке које су, како је научно доказано, врло храњиве и могу помоћи да   се
преживи тешка економска криза а да се сачувају функције виталних органа. Нарочито  
стога јер је то последња намирница чији је увоз обустављен у земље ЕУ иако и данас  
важи једнострана примена ССП-а. На тај начин је Европска Војводина, што је нови  
службени назив ове еврорегије, постала последње упориште неолибералне политике јер
  су све друге земље увеле високе царине и протекционистичке мере да би заштитиле  
своју привреду у време најтеже рецесије у историји. Са друге стране, из Брисела  
упућују евровојвођане на балканско тржиште, што поносни становници ове еврорегије  
одбијају јер не желе да извозе производе у земљу која има територијалне претензије   на
њене јужне границе нарочито у вези са сепаратистичким покретом у Панчеву и
југоисточном   Срему. Стога је Невладина Влада ЕвроВојводине одлучила да се сви
пољопривредни производи   поједу на овај или онај начин и да се тако униште
производни вишкови. Иако су становници   ове регије статистички најгојазнији и
најсклонији срчаним и кардиоваскуларним обољењима   у Европи они следе савете своје
владе и својих независних медија те свакодневно   грицкају различите врсте семенки у
великом количинама. Стручњаци ММФ-а су указали   да је ово оригиналан допринос
економској теорији и пракси подстицања тражње и потрошње.   Осим тога тај степен
гојазности и обичај грицкања семенки постао је везивно ткиво   војвођанског идентитета
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и туристичка атракција.

ИСТОРИЈСКО НЕ МОСКВИ ЕВРОРЕГИЈЕ

Када је Војводина постала Војводина Република унутар бивше државе, да би постала  
Независна Војводина и на крају Европска Војводина нико није марио што ова еврорегија 
 која још није члан ЕУ нема своје изворе струје те је мора увозити. Како јој је онемогућено
  да извози у ЕУ уведене су рестрикције електричне енергије. План Невладине Владе   је
да се становништво едукује како да функционише са четири сата струје дневно и   да се
што више користе петролејке. То је уврштено и у туристичку понуду као војвођанска  
атракција – скраћено Евро Нови Сад под романтичном светлошћу петролејки. Оно мало  
струје што се добија је резултат успешне економске политике Невладине Владе која  
савременом трговином – трампом хране за струју, набавља довољно електричне
енергије   да би институције функционисале. ММФ је и овај пројекат штедње и
рестрикције похвалио   у свим медијима у Региону и предложио га и другим државама
што оне упорно одбијају   не схватајући колике су предности и домети овакве енергетске
стратегије.

Други елемент енергетске стратегије Еврорегије Војводине је то што је одбијен
озлоглашени   гасовод "Јужни ток" јер њиме недемократска и неевропска Русија жели да
оствари мрске   профите, а не као хуманитарни Евробрисел који помаже Војводини чак и
када му је   то штетно. Велико историјско НЕ Русији, које на Западу пореде са оним
Титовим Не   Стаљину, донело је велике похвале и медијске награде од водећих држава
Еврорегије   и Нове Американе. Шта више Еврорегија Војводина је вероватно једина
регија чији   су лидери добили пет Бамбија за допринос демократизацији одбијањем
руске привидно   великодушне понуде да се грађани еврорегије греју бесплатно
наредних десет година,   а да после тога плаћају цену гаса по нижој цени од тржишне.
Влада Еврорегије је   одбила овакву уцењивачку понуду и определила се за своју
евробудућност, за Европу   и за тржишне цене енергената јер је тржиште врховни
регулатор цена. Еврорегија је   одбијањем понуде да кроз њу иде "јужни ток"
демонстрирала и културну супериорност   јер европски оријентисаној регији није
потребно ништа јужњачко, ништа са Балкана,   ништа из Русије. Иако је "јужни ток"
обишао еврорегију и ако земље региона имају   велике користи од магистралног
гасовода, влада Војводине уверена је да је поступила   исправно. Наиме она чека
почетак изградње гасовода "Набуко" који се очекује за десет   до двадесет година да би
на тај начин потврдила своју културолошку и сваку другу   проевропску оријентацију.
"Набуко" боље звучи средњеевропском уху Војвођана но нешто   што у себи има реч
"јужно" или "поток". Стога се приступило задужењу код међународних   финансијских
институција да би се на својој територији изградио део гасовода "Набуко",   иако његова
изградња још није почела. При томе, једина уредно сервисира дугове да   би јој рејтинг
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био очуван. Никакав пад стандарда нити чињеница да се две трећине   грађана
еврорегије греје на пољопривредне отпатке а трећина на отпад који нам великодушно  
поклањају чланице Еврозоне, неће поколебати њену владу на европском путу. Тако се  
и на овом пољу Војводина показала најевропскијом од свих европских регија. Оно што  
је специфично за ову еврорегију јесте потпуна урбанизација њене територије. Када   је
пре деценију село почело одумирати приступило се програму еутаназије села да   би се
скратио тај процес. Кроз одређене стимулативне мере становници села су се  
стимулисали да пређу у градове или да се иселе у државе Еурозоне и Американе. На  
тај начин је еврорегија постала прва у Еуропи без села а пољопривредом се бави пар  
корпорација на челу са Мишколендом. Тако је дошло до укрупњавања поседа и до веће  
ефикасности у производњи хране, а село које је традиционално извор конзервативизма 
 и религиозности више не постоји.

То је тријумф смишљене и стратешки постављене политике Невладине Владе и великих  
корпорација да би се дошло до тоталне урбанизације као врхунца модернизације.

Бити потпуно урбан и потпуно свој је и идеолошки циљ Невладине Владе који она није  
ни крила у току последње предизборне кампање пре девет година. Само они који не  
желе добро еврорегији говоре о завери политичара и тајкуна да се заједнички дочепају  
најважнијег ресурса – земље и да се она после прода странцима. Наиме, странци су  
власници само две трећине земљишта што је само мало изнад европског просека.

ГАНЏА РЕГИЈА

Од културних евента је најпознатији ГУЛАШ ЕГЗИТ на коме долази стотине хиљада
страних   гостију који и поједу оне пољопривредне вишкове. Храна, како она пуна
холестерола   која је законски забрањена у ЕУ тако и она макробиотска, главни је магнет
за стране   туристе којих је данас у свету глобалне кризе све мање и мање. Иако је
влада покушала   да својом фискалном политиком потисне бурек и гибаницу подршком
продаји пица и воћних   салата, ови реликти прошлости и даље одолевају. Њихов
опстанак су омогућили и странци   који их конзумирају у великим количинама, а у
замрзнутом стању их носе и преко еврогранице.   Са друге стране, оно што је изузетно
битно јесте да је гулаш постао војвођански   бренд од када је у Мађарској забрањен јер
изазива повећање холестерола еврограђана.   Еврорегија организује еврождерање –
врсту такмичења попут пропале евровизије у којој   се натјечу екипе из целе Европе у
брзом и количинском једењу производа војвођанске   кухиња. Еврорегија има
еврокухињу која обухвата како љуте кобасице, тако и средњеевропски   гулаш, али и
балканске буреке и роштиље. Војвовђанска академија је направила велико  
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истраживање о храни војвођанског човека кроз историју од неолита па наовамо којом  
се доказује војвођанска гурманска специфичност. Поред овога, еврорегија привлачи  
људе слободних схватања јер има најлибералније законодавство. Како је прошле године 
 добила награду за регију која прихвата странце и преко одређене квоте она, по
Поперовом   индексу отворености, спада у најотвореније регије икада. Нарочито су
добродошли   припадници расних етничких и сексуалних мањина. Како је познато да
велики градови   који имају мултирасни састав представљају најразвијеније заједнице на
планети, влада   еврорегије сматра да ће усељавање већег процента евроафриканаца
довести и до убрзаног   развоја еврорегије. Осим тога, те мере већ сада дају резултате
нарочито у сфери   услуга. Велики фестивали попут ГУЛАШ ЕГЗИТА (под слоганом
"Гулаша уместо Гулага")   привлаче много страних туриста. Стога се сваке године у
сезони гулаша у индустрији   секса запосли десетина хиљада младих и атрактивних
војвођанских девојака. Када је   због европских ригидних стандарда порноиндустрија у
ЕУ доживела велики удар, део   ње се преселио из Пеште у Еврорегију што представља
један од главних мотора развоја   ЕвроВојводине. Легализација лаких и средњих дрога
(дефинисање овог другог је допринос   војвођанске науке) исто тако је допринела већем
броју туриста али и порасту профита   од услужне делатности. Домаћи произвођачи
лиценциране марихуане претили су рушењем   владе јер су политичари корумпирани од
балканске мафије која протура јефтинију и   мање квалитетну марихуану "албанку". У
скупштини је прошао закон о антидампингу   у увозу марихуане иако је питање да ли ће
домаћи произвођачи успети да се опораве   после вишегодишњих губитака.

Када је услед тешке економске кризе и распада финансијског сектора Еурозоне и
Американе   дошло до пропасти банака и валута једине које су задржала евро су
Сарајевски диштрикт,   ЕвроВојводина, Монтенегро Репаблик и Кроатија Рекорд. У
војвођанској скупштини се   водила дебата да се уведе Латинични Евродинар али је
предлог да Евро буде и даље   валута добио четири гласа више. Не само да се говорило
о промени имена валуте већ   су се мењала имена градова и река и топонима. Тако се
градовима додаје званично   Европски, па тако Зрењанин постаје ЕвроЗрењанин и
Кикинда Еврокики а Бачка Паланка   Европска Паланка. Службени назив Војводине је
Европска Војводина са међународном   скраћеницом ЕВО. Фрушка гора је постала прва
Европска Гора и национални парк европског   значаја. Дунав је постао ЕвроДунав а
Канал ДТД постао Евроканал иако су неки мислили   да то није примерено. Било је
отпора да се депоније и канализације називају евродепоније   и евроканализације, али је
и то уз неке модификације усвојено да би се дошло до   евроунификације назива. Спор
је био и око два насеља у еврорегији која имају у свом   називу Јарак па би онда испало
да се зову Евројарак што би некога могло да асоцира   на нешто негативно.

Образовни систем је радикално реформисан. Нагласак је на отвореном мулти-култи
образовању   у којем две трећине градива мора бити из сфере културе етничких и
сексуалних мањина.   Историја је редукована на историју Региона и Еврорегије, на
историју мањинских права.   Нови предмет који мења у великој мери историју је
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евробудућност и интеграције. И   као посебан успех се цени што само шест посто
становника еврорегије зна ћирилицу   која је једно архаично писмо сасвим непотребно на
путу за евроЗоне. Препознатљиви   симбол еврорегије и носилац његог имиџа у свету је
ГУЛАШ ЕГЗИТ (некада само EXIT)   који је премештен у центар Новог Сада после
несрећног рушења старе евротврђаве због   опасних музичких вибрација. Због тога је
измештен и споменик српског националисте   Милетића да би се на том месту
инсталисао трајни мејн стејџ. На месту споменика   српског екстремисте Јаше Томића
подигнут је холограмски стуб у дугиним бојама посвећен   победи геј права у еврорегији
и тријумфу хуманизма у свету. Одатле, преко Дунавског   парка до Дунава је у Европи
јединствена геј зона са различитим садржајима намењеним   овој, до недаћо угроженој,
мањинској групи. Војводина је тако постала не само део   модерног света већ је у нечему
и отишла даље од њега што је признао и BBC.

ВОЈВОЂАНСКИ СЕПАРАТИЗМИ И ДЕЛТА ЛАЛЕ

Но, војвовђанска влада има више проблема са којима се суочава. На југу тиња
сепаратистичка   побуна, а градоначелник Панчева на Медијском Јавном Сервису
Европске Војводине прети   одвајањем ако се не испуне њихови аутономашку услови.
Банатски аутономаши себично   траже своје новце и оптужује владу за новосадизацију
еврорегије. На Европској Гори,   некада познатој као Фрушка, створена је својеврсна
слободна територија четника-викендаша   који желе своју еколошку и српску аутономију
у еврорегији, а при томе централна   власт нема довољно снага да контролише целу ову
територију. Влада  оптужује Земунце   да подржавају и финансирају јужносремске
сепаратисте, што ови одлучно демантују.

Но, најозбиљнија претња долази са севера – из покрајине Мулти-култи коју још зову   и
Касаленд која прети интернационализацијом ако нови устав ЕвроВојводине не буде   био
федерални и ако ЕвроСуботка не буде главни град еврорегије и да ће се прикључити  
најближој еврорегији – Маџарској.

  

Да би одржали контролу над територијом, влада еврорегије се задужује и формира
специјалне   јединице Делта Лале којима намерава да гуши покушаје сепаратистичке
побуне. Но,   аналитичари већ спекулишу да је влада у тајним преговорима да у
еврорегију уђу НАТО   трупе да би сачували њен суверенитет и интегритет. Поред тога
промовише се војвођански   идентитет на тај начин што се законски обавезује сваки
грађанин да испред куће има   заставу са три еврозвездице и да се пева еврохимна „Ода
Еврорадости“. Грађани јавно   певају „Оду Еврорадости“ а како интелиџенс регије
сазнаје, приватно шапућу "кукала   нам мајка, што нам је све ово требало". Но, кад
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коначно прескочимо степеницу "статуса   преткандидата који ће бити примљен у статус
кандидата ако икада буде пријема нових   чланова" нашој малој еврорегији ће сванути
лепши дан и снаге прошлости ће бити демантиране   и потиснуте на маргину друштва. До
тада и даље важи званични поклич Медијског Јавног   Сервиса Европске Војводине –
"бој се бије бије за слободу Еврорегије". 
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