
 

 

Slovenija je v vse Jugoslavije prišla bolj po sili razmer, kot pa na podlagi neke široko 

izražene politične volje njenih prebivalcev. Tako po prvi svetovni vojni, še posebej 

pa po drugi svetovni vojni, slovenska politika ni imela ne interesa, ne moči in tudi ne 

sposobnosti za kakšno samostojno alternativo, ki, resnici na ljubo, tudi ni bila lahko 

dosegljiva. Napad sil osi na Jugoslavijo in razkosanje Slovenije sta grozila s popol-

nim propadom slovenskega naroda. Zato ni slučajno, da je prvič znotraj meščanske, 

drugič pa znotraj komunistične paradigme, slovenska vladajoča politika Slovenijo 

prestavljala iz zavetja enega imperija v zavetje drugega, iz Avstro-Ogrske v vse Jugo-

slavije. To s stališča slovenskih nacionalnih interesov v takratnih mednarodno-poli-

tičnih razmerjih ni bilo nujno slabo, niti to ni vrednostna sodba, to so dejstva. 

 

Ni potrebno biti posebej zgodovinsko načitan in politično pismen, da ugotovimo, da 

je slovenski narod v resnici ves čas svojega modernega obstoja za varnejši razvoj po-

treboval neko okolje, ki je njegovo specifično težo na mednarodnem prizorišču pove-

čevalo. Če je bila to v prvem delu njegove modernejše zgodovine najprej Avstro-

Ogrska, potem različne Jugoslavije, so v nekem obdobju te državne forme postale 

ovira na njegovi poti in je zato moral dozoreti v nacijo in postaviti samostojno dr-

žavo. A obenem je nova država novo varnejše okolje takoj spet poiskala v EU in 

NATU. Še več, odločilni korak k lastni državnosti je bil sploh mogoč zaradi velike 

verjetnosti take perspektive.    

 

Danes sta evropska in atlantska povezava na veliki preizkušnji in z njima tudi 
položaj in prihodnost slovenske države in naroda. Tako vprašanje naše suve-
renosti, kot vprašanje naše varnosti postajajo tako spet aktualna. Kar me z 
distance trideset let fascinira danes, je prav naglica s katero se je vrnilo prav-
zaprav vse, kar je zgledalo za vse veke preseženo. 
 
Zgodovina prejšnjega stoletja se vrača na velika vrata. Vedno, ko se je Velika 
Britanija oddaljila od kontinenta, smo bili priča iskanju alternativnih zavezniš-
tev v Evropi, posebni dinamiki med Francozi in Rusi, spomnite se De Gaulla 
in njegovega odhoda iz NATA leta 1966. In kako že je prvi sekretar NATA 
Lord Ismay opisal razlog za ustanovitev NATA - ZDA noter, Rusija ven, 
Nemčija dol! In kaj imamo danes - ZDA ven, Rusija not, Nemčija gor! 
Nemčija ostaja najmočnejša ekonomska sila stare celine, vojaško pa še zda-
leč ne. Rusija postaja po razpadu sovjetskega imperija izjemno pomemben 
faktor ravnovesja na stari celini. Kot pravi Joscka Fisher, nekdanji nemški 
zunanji minister, v Evropi sta spet problem center in desni bok. Vsej tej dina-
miki je potrebno pridati še razpadanje liberalnega demokratičnega sistema in 
globalizacije, kot smo jo poznali vse od druge svetovne vojne dalje, pa vstop 
Kitajske in Indije, dveh ekonomskih in tudi vojaških velesil v novo svetovno 
geometrijo.     
 
A kljub epohalnim spremembam se aktualna slovenska politična oblast glede 
prihodnosti evropskih povezav obnaša podobno, kot se je konec osemdesetih 


