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Brezperspektivnost mladih ljudi, revščina, prekarstvo in strah pred drugačnimi so 

dobro pognojena njiva, na kateri raste novi fašizem.  

Od Baltika do Sredozemlja se širijo nove oblike fašizma. V nekaterih državah Evrope, 

kot na Madžarskem, se postopoma ukinjajo demokratične svoboščine.  

Fašistoidne stranke na periferiji Evrope, tudi v Sloveniji, si ustanavljajo 

paravojaške skupine. Tukaj lahko potegnemo paralelo z zgodovinskim fašizmom in 

nacizmom. Mussolini je imel svoje črnosrajčnike, Hitler si je omislil, svoje 

rjavosrajčnike V Sloveniji bi nekdo imel svojo Nacionalno gardo. Tudi zato, bi 

nekateri radi prikazali Slovensko vojsko kot slabo opremljeno, slabo 

izvežbano. 

Ob prvem postroju Manevrske strukture v Kočevski reki je pokojni dr. France 

Bučar ugotavljal:  

»Spodnaša se avtoriteta države, avtoriteta sodišča, ustanavlja se 

strankarska vojska. Žali bog, ampak natančno tako se je začelo v nacistični 

Nemčiji«.  

To je osnovni problem s katerim se soočamo danes. 

Danes se vse pogosteje žali boj slovenskega naroda za svoj obstoj, za pravičnejšo 

družbo. Nekateri skrajneži celo zanikajo naš prispevek zavezniški koaliciji. Izenačujejo 

se borci za svobodo naroda z odpadniki, z izdajalci in kolaboranti. Vse to nas 

odmika od strpnega pogovora o preteklosti, sedanjosti in prihodnosti.  

 

Širita se nestrpnost in sovraštvo do vseh drugače mislečih. Nestrpnost prehaja iz 

neolikanih besed v sovražni govor, sovražni govor v nasilna dejanja. Na spletnih 

omrežjih se pojavljajo pozivi k umorom in pobojem. Policija se obotavlja, politična 

javnost se ne odziva. Zaupanje v politične in cerkvene elite hitro bledi,  prav tako 

upanje, da bo Slovenija res socialna država. Zaupanje so si v Sloveniji prislužili  

le gasilci, policija in Slovenska vojska.   

Evropa je na razpotju, na eni strani vedno močnejši desni ekstremizem, na drugi 

strani zbirokratizirana evropska komisija, ki predvsem manjšim državam vsiljuje tudi 

zelo absurdne diktate in pušča vnemar evropsko pravo zaradi političnih interesov in 

računic nekaterih strank in politikov.  

Prihaja čas, ko bodo morali evropski narodi povedati, kakšno EU 

potrebujejo in tudi hočejo imeti. Takšne kot je ta prav gotovo ne. 

Evropa in v njej Slovenija se sooča s pojavi, ki vodijo v postopno ukinjanje 

demokracije in v vedno večjo revščino. Tehnološkim revolucijam, so vedno, 

neizogibne sledile družbene spremembe. Zato se bojujmo za več demokracije, 


