
 

 

let obnašala socialistična oblast do vprašanja Slovenije v Jugoslaviji. Po-
dobno kot je bilo konec osemdesetih let slišati socialistične politike, da Slove-
nija nima prihodnosti zunaj Jugoslavije, danes politiki večinoma govorijo, da 
je za Slovenijo razpad EU usoden, da je naš interes ohranitev EU, NATA, itd. 
Za razliko od Demosa, ki je v začetku devetdesetih let zmogel formulirati plat-
formo za prihodnost Slovenije v samostojni državi med svobodnimi evrop-
skimi narodi in državami, danes slovenska politika nima platforme za odgovor 
na krizo evropskih in atlantskih integracij, kot ugotavlja Dimitrij Rupel.  
 
To velja tudi za odnos do razvoja slovenske vojske. Berem pozive k ponovni 
uvedbi obveznega služenja vojaškega roka. Razprava o ponovnem služenju 
vojaškega roka je v resnici razprava o razvoju naše mlade države. Očitek, ki 
si ga pogosto naslavljamo, da gradimo državno administracijo, kot bi imeli 50 
milijonov ljudi, je aktualen tudi, ko premišljamo kakšno slovensko vojsko po-
trebujemo. Deregulacija državne uprave gre z roko v roki z deregulacijo v 
sistemu nacionalne varnosti, že z uvedbo rešitev, ki kombinirajo civilne 
sisteme s klasičnimi vojaškimi, bi za našo varnost in obrambo storili ogromen 
korak.  
 
Prepričan sem, da bi za našo nacionalno varnost in za naš prispevek h kolek-
tivni varnosti naredili več, ko bi namesto klasičnega naborniškega sistema 
ustanovili še dva Instituta Jožef Sfefan, dva Kemijska inštituta, še dve fa-
kulteti za matematiko in fiziko, goriško mehatroniko ali elektro fakultete. V sto-
letju, ki se je začelo, je veliko večja verjetnost, da bo naša nacionalna varnost 
ogrožena zaradi našega tehnološkega zaostanka in posledično ranljivosti 
vseh podsistemov in ljudi, kot pa klasičnega spopada pehotnih brigad. To, da 
smo takorekoč brez posebnih spodbud med vodilnimi v kriptosvetu, da je raz-
mislek o blockchainih in umetni inteligenci za slovensko generacijo, ki danes 
vstopa v aktivno življenje, nekaj samoumevnega, da naši srednješolci zmagu-
jejo na matematičnih in računalniških olimpiadah, je nekaj kar nas mora nav-
dihovati pri odločitvah. Osnove za dober razvoj so tu, tudi osnove za dober 
razvoj lastnega sistema varnosti in obrambe.  
 
Obstaja Slovenija, ki je mnogi, ki danes odločajo o njej, v resnici ne poznajo. 
Da je sreča na strani odločnih so dokazale dekleta in fantje, ki so tu stali 
vsemu navkljub pred tremi desetletji. Tako kot smo mi pred devetindvajsetimi 
leti osvobojeni travm naših prednikov in brez sovraštva do zmagovalcev, ki so 
45 let urejali ta slovenski prostor po svojih predstavah in zmotah, zmogli po-
nuditi široko sprejeto nacionalno platformo, tako bi morala slovenska politika 
stopiti izza zapečka svoje nepomembnosti in povprečništva. 
 
Še nikoli v zgodovini slovenskega naroda možnosti za to niso bile tako velike.  
 

Naj živi demokratična Slovenija! 


