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Osamosvojitev  

Slovenija je pripravljena pričakala prelomna leta 1988, 1989, 1990, 1991.  

Skupne federacije so se polaščali razni nacionalizmi. Ogrožena je bila ustava, 

ogrožena je bila slovenska država. Tedanji politični vrh na čelu z Milanom Kučanom 

je spoznal nevarnost, ki nam je grozila. Politiki in državniki so videli v bodočnost. 

Zveza komunistov je zapustila kongres v Beogradu.   

 

Slovenski narod se je na plebiscitu odločil, da uporabi v ustavi SFRJ zapisano 

pravico in izstopi iz federacije, ki se je potem kmalu v celoti razšla. Zveza borcev je 

aktivno podprla plebiscit.  

 

Konfrontacija z JLA je bila neizbežna. Zaradi izredne pripravljenosti milice, teritorialne 

obrambe, ob enotni podpori celotne Slovenije in spretnosti slovenske politike se je 

konfrontacija z JLA hitro končala z relativno majhnimi žrtvami. Na Brionih je takratni 

predsednik Milan Kučan podpisal sporazum o umiku JLA iz Slovenije.  

Slovenska država je dobila suverenost in Sloveniji se je odprla nova pot. 

Pogled naprej 

In kje smo danes? Skozi široko odprta vrata vdira neoliberalizem, ki mu najbolj 

ustreza fašistična vladavina.  

Dobiček je pomembnejši od ljudi, od družbenih odnosov, od narave. Torej manj  

za šolstvo, zdravstvo, kulturo in pomoč revnim. Država naj se umakne, razproda 

skupno lastnino. Bogastvo se kopiči v rokah nekaj ljudi.  

Globalno neoliberalizem služi predvsem svetovnim korporacijam, ki si prilaščajo 

naravne vire, v prvi vrsti naftna bogastva, vodna pridejo v kratkem na vrsto. Tudi 

pridelava hrana naj bi postala monopol svetovnih korporacij.  

Neoliberalni koncept je v svojem bistvu primitivni darvinizem. Vsiljuje miselnost 

skrajnega egoizma, ki se skriva pod masko konkurenčnosti in tekmovalnosti. Vsak 

zase, vsi proti vsem. Ljudje naj sami odgovarjajo za svoje zdravje, izobraževanje in 

socialno varnost, ter zanje tudi plačujejo. Če jim spodleti, so nesposobni. Če kdo ne 

zmore skrbeti  zase in za svoje otroke, je star, bolan, reven, brez dela, si je pač sam 

kriv. Pa naj mu pomagajo humanitarne organizacije. To je vodilo neoliberalizma, ki 

potrebuje politično in oblastno oporo novega fašizma. 

V Evropi smo soočeni z različnimi oblikami novega fašizma. Danes ne gre samo za 

anti-semitizem in rasizem, poveličevanje rase, ki ima ‘pravico in dolžnost’ vladati 

svetu. Sovraštvo se širi na manjšine, islamsko vero, vojne begunce, migrante, 

drugače spolno orientirane, proti mednarodnim oblikam solidarnosti, proti vsem 

drugače mislečim.  


