
Говорите ли "европски'"?

Пише: НСПМ
уторак, 24 јануар 2012 17:44

  

Речник новоговора српског евро-политичара

  

                                

ЕУ реторика

              

Право значење

          
                        

Пред нама   су многи изазови

              

У   проблемима смо до гуше

          
                        

Постоје мањи   изазови у области здравства

              

Здравствена заштита је катастрофална

          
                        

Имамо неколико   озбиљних финасијских изазова

              

Толико смо презадужени да ћемо банкротирати
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Сучени смо   са одређеним спољним изазовима

              

Уцењују нас и прете да ће нас гађати бомбама и   ракетама

          
                        

Решили смо   да преузмемо одговорност

              

Поступићемо недемократски и противзаконито

          
                        

По овом   питању преузећемо лидерство

              

Знамо да наш став нико не подржава, али ћемо то   ипак да урадимо

          
                        

Морамо се   чувати демагогије и

популизма

              

Нећемо се обазирати на своја обећања нити на вољу   грађана

          
                        

Неопходан је   прагматичан приступ

              

Лагаћемо и варати, кршити законе и договоре 
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Морамо   бити реалистични

              

Пристаћемо на све захтеве и капитулирати без отпора

          
          

  

Фразеолошка таблица

  

(Свака комбинација речи из ове три колоне у било ком смеру подједнако је
(бе)смислена)

                                

У циљу даљих успешних решавања изазова који су пред   нама

              

подржавамо сва настојања која успостављају оквир за   стабилност, те тиме

              

још једном доказујемо да ми нисмо део проблема, већ   важан део решења.

          
                        

Ради постизања максималне синергије свих   проевропских снага

              

активно артикулишемо и синхронизујемо све   релевантне утицаје и институције, и тако
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снажно доприносимо даљем јачању евро-интеграцијских   процеса у нашем друштву.

          
                        

Имајући првенствено у виду убрзано унапређење   благостања свих наших грађана и грађанки

              

стављамо у активну функцију наш целокупни   административни капацитет, због чега

              

поново преузимамо лидерску позицију како у региону,   тако и у овом делу света.

          
                        

Иако смо свесни да још много тога треба да буде   урађено

              

предано следимо визију изградње пуног правног   оквира и европских институција, те

              

по ко зна који пут јасно потврђујемо да је овај тим   стручан, ефикасан и добро организован
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