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Den rekordlånga och krävande processen som krävts för
EU-medlemskap har tröttat ut kroaterna. De många
reformerna har minskat entusiasmen för medlemskapet.
I dag blir Kroatien ändå EU:s tjugoåttonde medlem.
Kuststaden Zadar har en vacker
gammal stadskärna, men är främst
en hållplats för färjetrafik till öarna
Ugljan, Pag och Dugi Otok. I marinan strax utanför centrum reparerar 23-årige Nikola Musil en segelbåt
med schweizisk flagga. Han ser inget positivt med EU-medlemskapet.
– Alla flyr EU och vi kramar dem.
Island är det smartaste landet i Europa, som sa nej.
Han tycker det är för mycket som
inte är i skick i Kroatien än vad gäller ekonomin och rättssystemet.
Därför tror han inte Kroatien kommer att tjäna något på medlemskapet. Tvärtom:

– EU vill ha med oss för att få gratis tillträde till kusten. Här kommer
allt att bli dubbelt så dyrt.
”Alla borde lämna unionen”
Också Dinka Valcic, som passar sina barnbarn på stranden en bit bort,
är skeptisk. Hon har just pratat med
en vän i Italien som säger att situationen är fasansfull. Hon är rädd att
det kommer att bli sämre också för
Kroatien.
– Det bästa vore om vi stannade
utanför, och om alla andra lämnade
unionen. Utan krig förstås!
Hon tror att Bryssels direktiv om
europeisk standard kommer att göra

det svårt för småjordbrukare i Kroatien att klara sig.
EU:s regelverk upprör kust- och
öborna av särskilt två anledningar.
Det vita dessertvinet som odlas på
ön Hvar utanför Split får inte längre säljas under sitt namn Prosek, eftersom det är för likt det italienska
Prosecco.
Och fiskarna måste anpassa storleken på sina nät, minska kvoterna och begränsa fiskeperioderna. I
dag fiskar de året om, med vila tio
dagar per månad när det är fullmåne. Det berättar kaptenen Krsto
Ivos, som står på sin fiskebåts däck,
medan han steker sardiner i olivol-

