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Moj denar je lahko balonček, da tisti balon, ki me lahko dvig-
ne nad vse ostale, me ponese v nebo, mi podari vse kar hočem, seks 
in ljubezen, čast in oblast. Pravo oblast, ne samo nad orožjem, tudi 
nad politiki, novinarji in sodniki. Lahko si kupim, kar hočem in rečem 
ter naredim, karkoli me je volja in vsi me bodo občudovali in se mi 
smehljali. Kapital je edina prava svoboda in demokracija. Če imaš 
kapital, dobiš najdražje avtomobile, največje hiše, neštete prijatelje, 
najlepše lepotice, najboljše zdravnike in najdražja zdravila, nove 
organe in kmalu, kmalu, mi bo ponudil tudi nesmrtnost … nebesa na 
Zemlji. 

Mi zavisti polni Slovenci dobro vemo, da vsak balon prej ali 
slej poči. Nekateri baloni pri tem naredijo psss … drugi pa pok. Kako 
velik »psss« ali »pook« bo naredil ta svetovni kapitalizem? Nas lahko 
odpihne ali raznese naši civilizacijo ali vrsto? 

Da, oboje je možno, da s pohlepom po dobičku pregreje našo 
Zemljo, ali pa jo z željo po totalni nadvladi s pokom atomskih bomb 
uniči tako hitro kot tisti meteor, po katerem so izumrli dinozavri.  
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Ljubljanska megla 

Naša slovenska politika, zlasti desna, mediji pa nasploh, radi 
poudarjajo, da smo nekoč živeli v totalitarnem režimu, Titovem ali 
komunističnem seveda, enako kot naši sotrpini Poljaki, vzhodni Nem-
ci in drugi pod Rusi. Kakšen se spomni tudi na fašizem in nacizem. Na 
osnovi vrednot protifašistične Evropske unije, ki je zrasla iz protiso-
vjetske skupnosti za premog in jeklo, so sprejeli celo zakon o Dnevu 
spomina na totalitarizme, a samo te, niti ne na tiste kolonialne impe-
rialistične, kaj šele kašnemu veliko bolj zakritemu, a najhujšemu. 
Tistemu, ki je bil vzrok za nastanek vseh teh, ki temelji na pohlepu po 
kapitalu in totalni oblasti nad celim svetom, ne samo nad bogastvom, 
ampak tudi ljudmi in naravo. Seveda tudi nad našim svobodnim raz-
mišljanjem. 

Poglejmo nekaj najbolj očitno štrlečih čeri iz tega morja me-
dijskih manipulacij. Ob svetovni krizi, ki se je začela leta 2008, smo 
pogosto poslušali neke politike, ekonomiste pa tudi novinarje, kako 
so razlagali, da gre pri nas le za neke omejene deviantne pojave iz 
časov prvih oblik kapitalizma, zgodnega liberalizma, ko kapitalistični 
sistem še ni deloval kot pošten svetovni ekonomski sistem. Naslednja 
kriza, ki se je 11 let kasneje začela s Covidom 19, so za to obtožili 
Kitajsko, ki je takrat vsaj na gospodarskem področju že prevzemala 
vodilno vlogo, ne pa tudi na finančno kapitalskem, medijsko manipu-
lativnem in vojaškem, te je še držal ameriški kapital. Po ruskem napa-
du na Ukrajino, s katerim je Putin hotel končati osemletno vojno z 
osamosvojenima deloma, dejansko pa zato, da bi lahko ohranil samo-
stojnost ruskega kapitala, pa so z lastninjenjem zasebne lastnine rus-
kih kapitalistov, ki so jih propagandno poimenovali oligarhi, jasno 
dokazali, da zasebna lastnina ni svetinja, ampak le orodje oblasti.  

Kapitalistični sistem naj bi namreč bil pravičen. Pravičen, kot 
je bog, saj tudi lastnina izhaja iz od boga, ki je nekim družinam podelil 
to svojo voljo, da vladajo svetu. Tudi učinkovit naj bi bil, bolj kot drugi 
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sistemi, stari in novejši, sploh pa komunistična planska ekonomija in 
družbena lastnina ter samoupravljanje – saj je zmagal v tej tekmi, a 
ne. Z izredno dodelano množično ali medijsko manipulacijo je sposo-
ben celim narodom zamegliti um in jih prepričati v vojno, pa ne samo 
kje v Afriki, ampak tudi v Evropi: a ni prav on dosegel take provokacije 
Rusov z ukrajinske strani, da so jih ti nato vojaško napadli.  

Zmaguje celo nad naravo. Uspelo njemu je zasvinjati cel pla-
net, povzročiti izumrtje neštetih rastlinskih in živalskih vrst, sedaj pa 
iz svoje požrešnosti po profitu zastruplja in segreva ta naš svet, da bo 
kmalu na njem preživel le tisti, ki si je nakopičil največje bogastvo … A 
bo le tisti, ki si je utrdil svojo odpornost in se prilagodil strupom. Tudi 
vesolja ne osvaja zaradi interesov človeštva, ampak samo zaradi egoi-
stičnega prestiža, komercialnega interesa in končnega cilja nadvlade 
sveta. Bližnje vesolje, vsaj to okrog Zemlje je že pravi odpad raznih 
satelitov, nekaj vohunskih in po večino komunikacijskih. Kdaj se bo pa 
to in na kakšen način vrnilo človeštvu, človeštvu ne pa kapitalizmu. 

Da kapital ne izkorišča samo delovne sile, delavskega razreda 
ali samo ljudi, ampak tudi ostalo naravo in sedaj se širi celo v vesolje. 
Če je delavski razred s sindikati in komunističnimi idejami, pa tudi 
propadlimi poizkusi vsaj nekoliko omejil izkoriščanje, pa je kapital 
tako rekoč izmozgal naravo. Človeštva, njegove družbe, se je lotil z 
razdvajanjem posameznih enot, to je ljudi v individualiste. Z individu-
alizmom je vsak posameznik neprimerno bolj šibak, ranljiv in pred-
vsem obvladljiv, tako, da se je ta družba individualistov že skorajda v 
celoti sprijaznila z izkoriščanjem. Sindikati so le senca nekdanjih, ko-
munisti pa razbiti v politične stranke levice, v katerih so posamezniki 
prav tako skorumpirani kot v vseh drugih. 

Če pa je kapitalizem lahko premagal ideje in praktične poiz-
kuse komunizma s strategijo vsestranskega napada, da ga je potiskal 
v vedno hujši boj, v katerem je za preživetje moral uporabljati tudi 
najbolj nehumane oblike obrambe, tega boja ne bo dobil z naravo. Ta 
je sposobna na še hujši odgovor, na vedno hujše požare, taljenje le-
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denikov in poplavljanje morij. Tega tudi z atomskimi bombami in vso 
manipulacijo množičnih medijev ne more preprečiti. 

Lahko pa to prej naredijo ljudje. Takih, ki to počasi opažajo, je 
vedno več. Tudi če so pozabili na marksizem in leninizem, pa če ne 
drugega opažajo kam nas, vodi vodijo populizem, individualizem, 
potrošništvo, opažajo novi škvadrizem, fašizem  

Tega in njegove deviantne tvorbe, kot sta nacizem in klero-
fašizem, je napredni svet ob izgubi 70 milijonov ljudi vendarle uspel 
premagati, vendar tiste skrite, prikrite, zmanipulirane, tudi najbolj 
grozne oblike, se razvijajo še naprej. Kot to opisujem v knjigi Fašizem 
za Butalce, lahko med nove oblike fašizma štejemo celo liberalizem. 

Kaj pa »fašizem« do drugih živih bitij, pa ne samo v gojilnicah 
piščancev in hlevih, v katerih živali ne vidijo sončne svetlobe, kaj šele, 
da bi uživale svobodo, v industrijskih klavnicah, kjer se »prideluje 
hrana« in laboratorijih, kjer namesto na ljudeh delajo poizkuse na 
živalih, ampak tudi na zelenih površinah, kjer se pobija rastline zaradi 
»lepšega videza«. Rezanje rastlin ni enako kot striženje las ali nohtov, 
to je rezanje svobodne rasti. 

To svobodo rastlin sicer težko primerjamo s človekom, lahko 
pa fašizem zlasti rasizem s pobijanjem milijonov živali, ki jih gojimo 
samo za svoje interese ali točneje interese kapitala. Veste, da se tako 
rekoč dnevno pobija na milijone piščančkov, ki so se zvalili kot sam-
čki, pa kapital rabi bolj produktivne samice. Tako te samčke raje, kot 
da bi živeli in trošili hrano, pobijajo in jih predelajo v hrano za samice 
– nesnice. Na drugi farmi pa gojijo samo samčke, to je čim bolj težke 
piščance in tam pobijajo samičke. Nekaj več sreče imajo le tiste koko-
ši in petelini v tretji farmi, kjer proizvajajo oplojena jajca, iz katerih se 
valijo piščanci, tam imajo živali celo pravico do naravnega razmnože-
vanja ali »spolnega življenja«, ampak to pravico imajo samo male 
živali, kjer bi bilo umetno oplojevanje, kot na primer krav, preveč 
drago in premalo »profitabilno«. Gre torej, milo rečeno, za totalno 
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izkoriščanje, prav rečeno pa za prilaščanje pravice do življenja in to z 
blagoslovom Vatikana. Muslimani vsaj zahtevajo zavedanje tega de-
janja in hitro smrt z ostrim rezilom ter glavo obrnjeno proti Meki. 

Preroki in duhovniki kapitalizma pa še vedno govorijo, da je 
ta prva velika gospodarska kriza v tem novem tisočletju nastala zaradi 
vseh nas, ki nam je kapitalistični sistem omogočal vedno lepše življe-
nje, cenejše zrezke in bolj slastne hamburgerje, vedno boljše avto-
mobile, stanovanja, hiše, tako, da smo s svojo nepotešeno požrešnos-
tjo in njihovo naivnostjo pripeljali banke, to je cerkve kapitala, skoraj 
do prepada. Pri nas v Sloveniji pa naj bi šlo samo za deviantne prime-
re novih požrešnih kapitalistov, ki ne spoštujejo vrednot starega poš-
tenega kapitalističnega sveta, ki so izkoristili zabitost ljudi, ki so v času 
socializma živeli v temi tunela brez izhoda.  

Torej krize naj bi bile zaradi splošne požrešnosti ljudi, malih 
ljudi, ki bi radi živeli bolje, ne pa tistih lakomnih oblastnežev, ki kopi-
čijo vedo večja bogastva. Blef. To so nam namenoma ponudili, kot 
vabo, da bi ugriznili, enako, kot so že uspešno preizkusili v svojih ne-
kdanjih kolonijah pri spreobračanju kolonializma v neokolonializem. 
To je le nova mutacija imperializma z omrtvičenimi virusi fašizma. Pa 
ne samo blef, ampak tudi prodanost ali pa bebavost politikov, njiho-
vih analitikov in novinarjev, ki to prodajajo kot resnico. 

Ta naš neoliberalizem naj bi se razvil, zato ker smo bili prej iz-
olirani v nekem socializmu, vzbrstel pa je lahko šele sedaj, ko smo se 
otresli okovov diktature.  

Ne, ne gre za novi začetek nečesa starega in njegove otroške 
bolezni ali pa za vračanje v začetke kapitalizma, v vulgarni liberali-
zem. Ne, to je nova naravna razvojna oblika kapitalizma, najnovejša 
in najvišja preobrazba, prilagojena novim razmeram v svetu, ko ni več 
strahu pred komunizmom ali Rdečo armado. Še več, gre za neko novo 
postfašistično obliko kapitalizma, ki se je od fašizma nekaj naučila in 
tudi marsikaj prevzela.  
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Neoliberalizem je svetovni pojav, razvojna stopnja kapitali-
zma, tako kot je bil fašizem, s to razliko, da ga je šola fašizma veliko 
stala in, da je spremenil taktiko. Neoliberalizem ima isti cilj: totalna 
nadvlada in to mimo vseh vrednot naše civilizacije. Njegovih novih 
kadrov ne vzgaja več politika, ampak sam sistem svobode, demokraci-
je in pravne države. V njem namreč novi kapitalisti postali le tisti, ki je 
sposoben hoditi po rezini noža 

Liberalizem je bil v zgodovini gibanje mlade buržoazije v boju 
proti fevdalizmu. Temeljil je na prosvetljenstvu, racionalizmu in indi-
vidualizmu. Zagovarjal je versko strpnost, ločitev cerkve od države in 
prosto trgovino. Država naj se ne bi vtikala v gospodarstvo, saj se bo 
to že samo po sebi razvijalo, tako kot je najbolj prav.  

Izvorni angleški in francoski liberalizem je vključeval tudi ne-
katere utopične ideje izvornega komunizma, zato so v naslednji fazi 
revolucije ustanovili Pariško komuno. Liberalizem je ideologija, s ka-
tero kapitalizem pride na oblast, ko pa jo osvoji, je noče več izpustiti 
iz svoje oblasti. Beseda demokracija ostaja samo kot politična floskula 
za tiste, ki hočejo drugim vzeti bogastvo ali oblast – pa ne samo s 
konkurenco, ampak tudi s prevarami, krajo, z zakonodajo, policijo, 
vojsko, grožnjami in vojno. Zato je tudi kapitalizem v popolnem nas-
protju z demokracijo – razen, če menite, da je tudi demokracija lahko 
krvava. Potem je demokratična tudi revolucija. Propaganda v času 
hladne vojne je opravila svoje. 

Pojem liberalizem se je pogosto uporabljal tudi v nekdanji so-
cialistični Jugoslaviji, zlasti v povezavi študentskim gibanjem, Tribuno, 
Radiom Študent ipd. Najprej je bil negativna oznaka za tiste, ki so 
znotraj komunistične partije poskušali narediti komunistično diktatu-
ro bolj svobodomiselno in demokratično, nato pa se je zlil skupaj s 
prizadevanji samoupravne družbe po pluralizmu interesov in samou-
pravni demokraciji. Liberalci so bili reformatorji socializma, ne pa 
antikomunisti. 
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Razmere v času padca Berlinskega zidu so bile pač take, da je 
lahko slovenska skrajna desnica izkoristila osamosvajanje za prevre-
dnotenje svoje kolaboracije s fašizmom v boj proti komunizmu in 
oživitev svoje državljanske vojne. Z njimi je že pred volitvami s ciljem 
spremembe političnega sistema stopila v koalicijo tudi Zveza sociali-
stične mladine Slovenije, ki kljub socializmu v imeni ni bila na levi 
strani levice, ampak na desni. Ta družbenopolitična organizacija je 
bila nekoč kovnica oblastniški kadrov takratne birokratske strukture 
oblasti, ki je skrbela le za svoje koristi, kar je značilno za skrajno de-
snico. Ob spremembah političnega sistema so bili prav ti najglasnejši 
zagovorniki kapitalizma. Ta naš sedanji slovenski liberalizem, prav 
zaradi tega, vsebuje tudi osnovne gradnike fašizma. Prvi od teh je 
načrtni boj proti vsem svobodnjaškim idejam. Liberalizem je bil zanje 
samo svoboda njih samih, ne pa množic ali pa celo izkoriščenega raz-
reda. Ti novi oblastniki niso rušili samo socialističnega samoupravne-
ga sistema, v katerem naj bi bil vsak »sam svojega dela gospodar« 
ampak tudi klasičnega kapitalističnega, ki ni poudarjal samo besede 
liberté, ampak tudi égalité in fraternité. Poglejmo, kako so razdvojili 
svoj narod, razvrednotili vse, kar je bilo možno, porušili ali okradli 
svojo domovino in jo izkoristili za svoje oblastniške interese.  

V knjigi Fašizem za Butalce razlagam, kako je stari fašizem 
mutiral v novega in kako je tudi neoliberalizem zgrajen iz njegovih 
gradnikov. To velja tudi za slovenski neoliberalizem, saj je skorajda v 
celoti prevzel slovenski kolaboracionizem. Celo ali najprej tisti kleri-
kalni, saj je Vatikanu podaril svoje gozdove.  

Hladna vojna je držala v strahu tako preproste ljudi kot tudi 
bogataše, lastnike kapitala – pravzaprav še bolj slednje, saj bi s širitvi-
jo Sovjetske zveze, več izgubili oni kot pa bolj ali manj revne množice. 
Po zlomu Sovjetske zveze, »strahu in trepetu« kapitala, smo prešli v 
novo stopnjo koncentracije in centralizacije kapitala in dejanske obla-
sti v rokah peščice ljudi, ki obvladujejo finančni kapital. Pri nas se to 
razvija v okviru naših posebnih razmer splošne kraje in korupcije, 
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vendar ta ni zrasla pri nas, k nam je bila prinesena kot sestavni del 
»svobode in demokracije«, dejansko pa diktature kapitalizma. Spom-
nite se, kaj so govorili nekateri »osamosvojitelji« že pred letom 1991: 
»Vse je treba spremeniti, vse, kar je komunističnega rušiti! Rušiti, 
Rušiti!« je večkrat ponavljal Jože Pučnik. 

Priprave na to so se začele že veliko prej, ameriški predsednik 
Ronald Reagan jih je le zaostril in pospešil. V času hladne vojne je 
Sovjetska zveza skušala svoj model oblasti in prevlade širiti predvsem 
s tanki in partijsko birokratsko oligarhijo, Zahod je to počel vsestran-
sko, od osvajanja z glasbo do državnih udarov. Politika je igrala na 
demokracijo in človekove pravice, veliki kapital pa na gospodarsko 
pomoč ali točneje poslovno in zlasti kreditno odvisnost od njihovega 
kapitala.  

V tem globalnem kapitalističnem sistemu smo bili mi Slovenci 
ali cela samoupravna Jugoslavija le mala skala v globoki in deroči reki, 
ki je tisti naravni veletok kapitala le nekoliko vrtinčila. Na ta tok smo 
se priključili že prej, ko smo začeli jemati kredite, da bi lahko na na-
šem tržišču prodajali Coca-Colo in kavbojke in tako izpadli svobodna 
in demokratična država. V svetu in tudi pri nas gre za pojav, ki ga je 
Marx že v zgodnjem kapitalizmu opredelil kot prva ekspropriacijo 
ekspropriatorjev, ko je veliki kapital požrl mali, čemur so kmetje že, 
davno pred njim rekli, da velike ribe žrejo male.  

V kapitalizmu pa ne gre več za preživetje ali naravni krog živ-
ljenja, ko na koncu velike ribe crknejo in njihove ostanke pojejo male, 
gre za koncentracijo in centralizacijo kapitala, katerega končni cilj je 
totalna oblast. Ta želja se je pokazala že v kolonializmu, sionizmu in 
fašizmu – v posebni obliki tudi v državnem kapitalu v času stalinizma. 

Danes svetu vlada kapital. Ni več Stalina in tudi ne fašističnih 
korporacij, so drugačne gospodarske korporacije, ki obvladujejo poli-
tiko ali z njo sodelujejo, tako, da, danes vladajo svetu politično 
gospodarske korporacije, ki se tako ali drugače združijo v bančnem 
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kapitalu in s svojimi finančnimi mehanizmi, predvsem investicijskimi 
bankami in skladi obvladajo ves svet. 

Tudi družbeni razredi so se spremenili, vendar v bistvu sta še 
dva temeljna: izkoriščeni in izkoriščevalski. Oba sta se delno razklala, 
izkoriščeni ali bivši proletarski se deli na odpisane in upajoče, kapitali-
stični pa na običajne lastnike produkcijskih sredstev in na superlastni-
ke lastnikov. Vmes so se razvile vmesne blazinice bolj ali manj privile-
giranih, vendar vedno izkoriščanih slojev. Najprej omenimo lumpen 
proletarce, ki jih je opredelil že Marx, nato delavsko oligarhijo podku-
pljenih izbrancev, komolčarjev, ritoliznikov in drugih povzpetnikov, ki 
jo v Železni peti opisuje Jack London, nato srednji razred. Ta je zelo 
obogatel in lastniki so tu našli nov vir profita, predvsem v obliki obre-
sti od kreditov. Svojstven izum v kraji ali pavperizaciji srednjega raz-
reda proti socialističnim idejam pa je bila oblika samostojnih podjet-
nikov, ki je najprej vsem izobraženim, prihodnjim nosilcem srednjega 
razreda, obljubljala mala kapitalistična nebesa, se je kmalu izkazala 
kot preddverje pekla novega razreda prekariata. 

Delavski razred je nadalje razklal na te, ki delajo v državni 
upravi in tiste, ki so neposredno odvisni od lastnika kapitala. Prvi so 
postali pravi posebni privilegirani razred, še zlasti, ko je nova biro-
kratska Evropska skupnost še dodatno okrepila svojo birokracijo. Ta 
birokracija nima korenine v Grčiji ali Italiji, ampak v Bruslju.  

Najpomembnejša delitev delavskega razreda pa je nastala z 
zaposlovanjem beguncev iz nerazvitega sveta. Te Evropa vabi zaradi 
svoje demografske stagnacije, zaradi nižjih zahtev ali cen te delovne 
sile, ki je brez kakršne koli zaščite, in tudi zaradi nevtralizacije klasič-
nega delavskega razreda. Sindikati niso več borci za pravice delavcev, 
ampak le privilegiranih delavcev, to je domače boljše izobražene in 
bolj strokovne delovne sile, ne pa novih prekarnih delavcev in še 
manj novih sužnjev iz Afrike in Azije. 
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Zelo pomanjšano in poenostavljeno bi sodobni svet lahko ori-
sali tudi takole: Organizacija združenih narodov je vse bolj podobna 
nekdanjemu Društvu narodov, ki ni bilo sposobno obvarovati sveta 
pred drugo svetovno vojno. Zasedanja generalne skupščine spominja-
jo bolj na Hyde park predsednikov kot pa zbor voditeljev sveta. Var-
nostni svet je, kot da ga ni. Evropska skupnost še sama ne ve, kaj je: 
država, podjetje ali društvo birokratov. Celo Nato zgleda vedno bolj 
združba veteranov kot pa armad.  

Tudi mednarodnega delavskega gibanja ni več, in to od mar-
ksističnih strank do sindikatov, vse je zrušeno ali vsaj razrahljano, 
razdeljeno in sesuto v dvomih. Levica je razbita, atomizirana, delavski 
razred je razslojen, pojavljajo se nove levičarske stranke ljudi z opra-
nimi možgani, ki ves naboj izkoriščanih preusmerjajo v marginalne 
probleme. Katoliško cerkev pretresajo škandali, dvoličnost klera in 
vedno večji prepad med njim in verniki. Muslimanska je videti, da je v 
nekem napadu, a dejansko je notranji verski vojni med raznimi loči-
nami, ki se borijo za prevlado ali pa naftno bogastvo. Edina, ki sta 
vedno bolj trdna, sta kapital in desnica.  

Gonilna sila kapitala je pohlep, ali tako kot je že Marx pisal 
koncentracija in centralizacija kapitala. Vedno več se kopiči na samo 
enih kupih in vedno manj je njegovih lastnikov.  

Nekdanjega antagonizma med Vzhodnim in Zahodnim blo-
kom, ki je bilo tudi generator ravnotežja, ni več. Po triumfalni zmagi 
Zahoda z rušenjem komunističnega imperija se je pokazalo, da je 
Vzhod preživel in se celo okrepil. Slovenija in njej podobne države so 
sesute, vendar velike, zlasti tiste z nacionalnim ponosom. so se ohra-
nile svojo neodvisnost. Ker so njihovi novi oligarhi prišli v ta kapitali-
stični svet, so začeli stari zahodni kapitalistični hegemoni izgubljati 
svojo moč prav na svojem področju, kapitalu. Zmaga z atomsko vojno 
ni možna, zato pa sprožajo gospodarske krize, lokalne vojne in razne 
oblike destabilizacije razmer. To, zlasti pa skrajni primeri, kot na pri-
mer rušilne protirevolucije na Bližnjem vzhodu in Ukrajini, celo finan-
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ciranje in oboroževanje take skrajnosti, kot je Islamska država, zelo 
spominja na razmere pred drugo svetovno vojno. 

Pravijo, da na svetu še ni bilo toliko demokracije in svobode, 
kot je sedaj, vendar je tudi vedno več anarhije in samovolje, ta demo-
kracija in svoboda, pa sta vedno bolj lažna ali točneje izigrana in zma-
nipulirana od fašistoidnih oblastnikov, ki so strankarsko demokracijo 
spremenili v partitokracijo, človekoljubje in domoljubje pa v koristo-
ljubje.  
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Piramida kapitalističnega sistema, ena izmed najbolj znanih grafičnih 

prikazov ameriškega kapitalizma iz leta 1911, pod katero so podpisani 

Nedeljkovich, Brashich in Kuharich. 
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Izviri kapitalizma 

Se spomnite patriarhalnih družinskih gospodarjev, očetov 
družine, ki so jih morali otroci vikati, celo onikati. Ne, oni niso bili 
kapitalisti, čeprav so bili lastniki zemlje. V tem tolmačenju kapitalizma 
so tudi grešili tisti zabiti boljševiki, ki so preganjali celo najboljše de-
lavce, ki so bili sami, samo s svojim delom in pametjo, sposobni uredi-
ti pogoje za preživetje svoje družine. Kapitalisti so bili tisti, ki so jim 
zavidali, jim začeli posojati denar, jih odirali z obrestmi, kupovali nji-
hovo zemljo, prodajali in nato kupovali delavnice, tovarne ipd. 

Kapitalizem izvira iz pohlepa po lastništvu in oblasti, najprej 
iz suženjstva in nato fevdalizma, ki je le višja razvojna stopnja pose-
sivnosti posameznikov po lastništvu orodja in orožja, nato zemlje, 
lastne žene in otrok, nato ljudi, ki so mu bili podrejeni in vsega, kar so 
le ti omeli, celo boga. O vedno večji humanosti ali pravičnosti teh 
razvojnih stopenj kapitalizma bi seveda lahko razpravljali, vendar na 
koncu bi se morali vprašati, ali in koliko je tisti, ki krade revežem, jih 
zavaja, izkorišča itd., sploh human., danes lahko trdimo, da je prav 
kapitalizem tisto največje nasprotje humanizma, kapitalist ne proizva-
ja zdravil, da bi pomagal ljudem, ampak, da bi na račun njih služil. 
Podobno je tudi z orožjem. Pomislite, kaj vse počnejo, da bi lahko čim 
bolj obogateli s prodajo zdravil ali orožja. In kako? Zelo enostavno 
najprej se ljudi prestraši, nato se jim ponudi rešitve: zdravila ali pa 
bombe.  

Kapitalizem se je razvil s humanističnim filozofskim pojmom 
liberalizem ali svobodnjaštvo, zato, danes pogovorno preprosto ena-
čimo ta dva pojma. Za očeta liberalizma teoretiki štejejo angleškega 
filozofa Johna Locka, teoretične osnove kapitalizma pa je prvi zapisal 
škotski moralni filozof Adam Smith, vendar klasični liberalizem pove-
zujemo predvsem s francosko buržoazno revolucijo, saj je tudi ameri-
ški, kip Svobode (sodobnega liberalizma) le kopija pariškega.  

http://sl.wikipedia.org/wiki/%C5%A0koti
http://sl.wikipedia.org/wiki/Morala
http://sl.wikipedia.org/wiki/Filozof


Nelektoriran in nedokončen tekst 
 18 

Kapitalizem je bil na samem začetku v primerjavi s fevdalnim 
sistemom naprednejši, pravičnejši, bolj socialen in predvsem učinko-
vitejši sistem. Prejšnje razmerje med gospodarjem in podložnikom je 
bilo »od boga, dano«, ni se ga, dalo spremeniti.  

Na oblast je prišel z manipulacijami ljudi, da gre za svobodo 
enakopravnost in bratstvo (Liberte, egalite, fraternite), a je enako-
pravnost in bratstvo odstranil z giljotino že ob pokolu pariških komu-
nardov. 

Temelj kapitalizma niso bogaboječnost, poštenost, spoštova-
nje bližnjega, delavnost, pa tudi ne gospodarnost in tekmovalnost, 
vsaj tista športna, ampak drznost, egoizem, zavist, dvojna morala, 
korupcija, kriminal in še bi se, dalo naštevati, vse, kar vodi k prilašča-
nju, prevladi, zmagi, oblasti. Temelji so tudi naša kultura ali nedora-
slost razvitosti materialnih dobrin, sposobnost dojemanja življenja. 
Večina si želi živeti bolj, veliko jih sanja o bogastvu, nekateri tudi o 
raznih načinih, kako bi obogateli, postali kapitalisti, in če ne drugače 
tudi tako, da bi kršili zakon, škodili družbi ali celo najbližjim. To je v 
naši naravi, razvitosti družbe, znanja in humanih vrednot, pa je odvi-
sno, kako bomo spodbujali tiste pozitivne ali negativne trende razvo-
ja. Dober primer za razumevanje je bil razvoj fašizma. 

Kapitalizem kot sistem je tudi glavni vzrok vseh najpo-
membnejših ekoloških problemov, vseh, ki nastajajo zaradi nekon-
trolirane želje po profitu, bogatenju in oblasti. Kapitalista ne zanima 
kvaliteta življenja drugih, ampak le njegovo, mogoče še najbližjih, a ta 
rešuje s svojim bogastvom, ne pa z reševanjem problemov, ki bi mu 
zmanjševali profit in sploh ekonomsko ali politično moč. To bi sicer 
morala opraviti država, a to državo neposredno ali posredno vodi 
kapital: tisti, ki so že bogati kapitalisti, ali tisti, ki si to želijo postati, ali 
pa so vsaj zadovoljni s privilegiji oblasti, ki jim jih vladajoči razred nudi 
v zameno za vdanost. Res je bilo veliko ekološke onesnaženosti tudi v 
nekdanjem komunističnem bloku, a ta je nastajala zaradi nujnosti 
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tekmovanja s kapitalističnim blokom in nizke ekološke osveščenosti 
množic. 

Vedno bolj očitna je tudi neka korelacija med kopičenjem 
kapitala in izumiranjem rastlinskih in živalskih vrst. Novinarji in stro-
kovnjaki trdijo, da zaradi vedno večjega števila prebivalstva. To delno 
drži, vendar veliko boj zaradi potrošništva, to pa je ustvarjanje profita 
od prodaje. Kaj vse se danes po nepotrebnem proizvaja ali samo zato, 
da se prodaja in uničuje, koliko gozdov, koliko mesa koliko umetnih 
snovi, ki se pridobiva z uničevanjem narave – vse samo za profit, za 
bogatenje najbogatejših. 

Ne recite, da pretiravam s tem kapitalizmom in velikim kapi-
talom – poznam zelo dobre, inventivne delavne in poštene podjet-
nike, pa nikamor ne pridejo, služijo samo za, davke in zato, da jim 
bo to, kar ustvarijo, nekdo pokradel (nelojalna konkurenca, državna 
politika, banke). Spomnimo se začetkov velikega slovenskega kapita-
lističnega buma, ko so s tako imenovanimi certifikati, s katerimi naj bi 
ljudi poplačali za njihov prispevek k izgradnji industrije, infrastruktu-
re, šolstva zdravstva in vsega drugega v času socializma … In s polnimi 
usti svobode, demokracije in poštenja okradli tako rekoč vse držav-
ljane: ne pozabimo na Zvon Ena in Zvon Dva ter njihovo pornografijo 
na T-2. Spomnite se rušenja moralnih vrednot, pravne države … 

To je bil kriminal, boste rekli, sedaj pa postavljamo pravno dr-
žavo. Spomnimo se ameriške zgodovine, a se ni največja koncentraci-
ja in centralizacija ameriškega kapitala izvedla prav v času »prohibici-
je« – s prodajo prepovedanega alkohola, danes je podobno z drogo. 
Ta je najboljša odskočna deska do bogastva, saj je ta umazani denar 
prala celo vatikanska banka. Najbrž poznate tudi kakšen primer pre-
kupčevanja z orožjem, s smrtjo tudi pri nas … 

Da ne govorimo o korupciji: ta je temelj, daj-dam poslih v ka-
pitalizmu. Naši novinarji pazijo na vsak evro politikov, ko pa je Luka 
Koper ostala brez milijonskega posla z bananami, ker ni sprejela ko-
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rupcijskega diktata, saj so nekateri vidni gospodarstveniki rekli, da je 
to v poslih normalno, pa so obmolknili. 

Kapital je razvil tudi industrijo zavajanja, laži, si prisvojil kul-
turo in medije in jih uporabil za ustvarjanje potrošniške družbe, z 
usodo sprijaznjene delavce in kupce njihovih proizvodov. Umetno 
ustvarjanje pohlepa ali pa vsaj želja in tudi možnosti za njihovo vsaj 
delno uresničevanje, ki, daje lažno utvaro bogastva, blagostanja. Že 
Ford je ugotovil, da lahko največ zasluži, če naredi tak avto, da ga 
bodo lahko kupovali tudi njegovi delavci – in kmalu je dvakratno obo-
gatel na njihov račun.  

To je bil začetek industrije potrošniške družbe, ki umetno 
ustvarja želje in možnosti, da lahko proizvaja, prodaja in bogati. Po-
trošništvo je perpetum mobile kapitalizma, je istočasno pogonska sila 
in proizvod kapitalističnega sistema, njegov stranski produkt je profit. 
Tako je videti na prvi pogled, vendar dejstvo je, da je profit cilj, prvi in 
edini in to brez kakršnega koli pomisleka na humanost, naravo ali pa 
na boga. Sedaj smo že potrošniška družba, ki živi in dela zato, da tro-
ši. Seveda ne gre samo za avtomobile, ampak tudi kulturo in celo 
seks. Če bi ekologom in drugim borcem za očuvanje Zemlje uspelo 
vsaj za polovico zmanjšati tisto proizvodnjo, ki ustvarja nepotrebne 
izdelke samo zaradi profita, ki uničuje naravo, muči in pobija živali 
samo zaradi profita, bi najbrž bilo že dovolj, da bi bistveno zmanjšali 
onesnaženje okolja in se rešili pregrevanja Zemlje. 

Potrošništvo ne prinaša samo večje proizvodnje in večjega 
profita, ampak ustvarja bolj zadovoljne in politično bolj obvladljive 
ljudi. Pri ljudeh ustvarja videz vedno večje blaginje, saj lahko vedno 
več kupuje, pri tem pa se sploh ne zavedajo, da vedno bolj zapravljajo 
denar za nepotrebne in nekoristne dobrine. 

Kapitalizem ni bil od vsega začetka negativen družbeno pro-
dukcijski sistem. Prvi začetni kapitalizem je temeljil na lastnem delu, 
znanju in iznajdljivosti obrtnikov, ki so povečevali svoje proizvodne 
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zmogljivosti, z najemanjem delavcev. Podobno se je temu prilagajal 
stari zemljeposestniški kapital, od katerega so revolucije in tudi nove 
razvojne možnosti zahtevale, da se njegovi tlačani spremenijo v svo-
bodno delovno silo. To je bila napredna revolucija, pomemben korak 
k večji svobodi človeka. Vendar kapital je postajal vse močnejši in 
prevzel vso oblast. Ne tisti delavni in iznajdljivi obrtniki in manufakto-
risti, ampak mali oblastniki, ki so v tem videli priložnost in so si na 
osnovi egoizma in moralne pokvarjenosti privoščili marsikaj – pravo 
izkoriščanje človeka po človeku. To je bila druga stopnja razvoja kapi-
talizma.  

Da bi zaščiti svojo last in interese so lastniki velikega kapitala 
zahtevali državne meje s carino. S tem je branil svoje naravne vire, ki 
jih je potreboval za rastočo industrijo, in svoj trg, na katerem je 
ustvarjal dobiček. Začele so se osamosvojitvene vojne enonacionalnih 
držav, razne koalicije in zveze … Ko so te meje držav ostale pretesne, 
vojne s sosedi pa so bile preveč nevarne, so svoj prostor širili z osva-
janjem oddaljenega ozemlja in ustvarjanjem kolonij. To je bilo najlaž-
je doseči v nerazvitem svetu, Afriki, Ameriki, Aziji. To je bil čas klasič-
nega imperializma, ko so velike ali vojaško močne države osvajale 
druge, da so lahko bogatele. Od tega je nekaj kruha pa še kaj ruma 
seveda dobil tudi narod. 

Tej dobi bi lahko rekli tretja faza razvoja kapitalizma. Ko je teh 
ozemelj zmanjkalo, so hitrorastoče države zahtevale novo delitev 
sveta. Zato je prišlo do prve svetovne vojne, to so hotele sile Osi.  

Komunizem in boljševizem, fašizem in nacizem 

Obe svetovni vojni, prva in druga, pa tudi ostale lokalne vojne 
so bile samo zaradi interesa kapitala, njegovega pohlepa novih suro-
vinah, poceni delovni sili, energiji in novih tržiščih, kupcih, plačnikih 
storitev, davkoplačevalcih ter plačnikih kreditov. 
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Platnica prve, najstarejše slovenske izdaje Komunističnega 

Manifesta v založbi idrijskega delavskega časopisa Naprej leta 1908. 

 

Prva svetovna vojna, pa čeprav je bila spopad armad na fron-
tah, je bila prehuda, preveč grozna izkušnja za človeštvo, za vse pre-
bivalstvo, zlasti za revno podeželje. Med vojskujočimi je bilo največ 
revščine v takratni Carski Rusiji, zato se je narod uprl in poskusil kljub 
svoji nerazvitosti postaviti pravičnejši družbeni red. Po prvi buržoazni 
revoluciji, ki so jo izpeljali tako imenovani manjševiki (buržoazna 
manjšina), je v novem parlamentarnega sistema vso dejansko oblast 
še vedno ohranila oligarhija, zato je večinska stranka, po rusko boljše-
vikov, z znano Oktobrsko revolucijo prevzela vso oblast tako od manj-
ševikov, carja in njegove oligarhije, ki jo je vodil zloglasni Rasputin. 

Marx je trdil, da je komunizem, ki je najvišji, pravičnejši in 
končni družbeni red enakopravnih ljudi, možno zgraditi le v najbolj 
razvitih državah zahodne Evrope, kjer je enoten in izobražen delavski 
razred sposoben nadgraditi izkoriščevalski kapitalistični sistem z no-
vim, boljšim in pravičnejšim. Z oktobrsko revolucijo pa je Lenin doka-
zal, da je revolucijo mogoče izpeljati tudi s kmeti, saj je bila Rusija 
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skorajda brez delavske inteligence. Oprl se je na skrajno izkoriščano 
in brezpravno ljudstvo kmetov, na Tolstojeve Prodane duše, ljudi, ki 
so jih tako kot živino lahko prodajali skupaj z zemljo. Zgodovina je 
kasneje dokazala, da je imel Marx prav.  

Po zmagi so ustavili najhujše zlo – vojno. Separatni mir s prej-
šnjimi sovražnimi silami Osi pa so države Antante, tako kot mrhovi-
narji, izkoristile za napad na svojo dotedanjo ranjeno zaveznico, ki je 
bila v hudi državljanski vojni z belo gardo in raznimi oboroženimi tol-
pami, ki so jih sami podpirali. Novi sovjetski državi je napovedalo 
vojno kar 14 držav. Najhujši klavci so prihajali iz Poljske, kjer je bilo 
tudi veliko francoskih enot, Američani, Angleži in Japonci so jo napa-
dli z izkrcanjem številnih desantnih enot. Boljševiki so vzdržali in jih 
porinili v morje ali čez meje. Ta del zgodovine je slabo poznan. 

Možnost uspešnega upora, postavitve komunistične države in 
zmaga nad kolonialističnim kapitalizmom je množice po svetu, po 
hudi svetovni vojni zelo prevzela. Socialisti so zmagali v poraženi 
Nemčiji, laburisti pa v zmagoviti Veliki Britaniji. kmalu nato je Ameri-
ko in nato ves kapitalistični svet zajela velika splošna kriza. Ko je kapi-
talizem z New Dealom, naredil korak nazaj in se prilagodila potrebam 
takratnega sveta, se je začela tretja stopnja njegovega razvoja. Kapi-
tal je spoznal, da stihijski liberalistični razvoj je treba usmerjati ali 
brzdati, te pristojnosti pa je podelil državi oz. njegovemu administra-
tivnemu aparatu. S tem dejanjem je kapitalizem vsaj delno zadovoljil 
ameriške množice in ustavil nevarnost revolucije.  

Sodobni svet se lahko prav Sovjetski zvezi ali točneje takrat-
nemu strahu pred širjenjem komunizma zahvali za večino socialnih 
pridobitev, saj kapital brez konkretne nevarnosti ne bi popuščal sindi-
katom in delavskim strankam. To je jasno potrdilo dogajanje po pad-
cu Sovjetske zveze in ob naslednjih krizah, ki so več kot razpolovile 
srednji razred in ga skupaj z večjim delom delavskega spremenila v 
prekariat, to je v novi razred svobodnjakov in demokratov, ki naj bi bil 
sam kriv za svojo revščino. Vrnimo se v tisti čas. 
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V opustošeni Nemčiji, ki je izgubila vojno, z mirovnim spora-
zumom pa tudi svoj ponos, so na volitvah tako imenovane Weimar-
ske republike zmagali socialisti in postavili socialistično nemško drža-
vo, ki je bila prva prava socialna država, ki je bila naprednemu zaho-
dnemu svetu veliko večji vzgled kot pa boljševistična SZ. Je pa ta po-
stala zgled moči, saj se je po uspešni revoluciji učinkovito uprla do-
mači beli gardi in tujim napadalcem, pa čeprav so bile to zmagovalke 
prve svetovne vojne.  

V Veliki Britaniji so zmagali Laburisti, to je delavska stranka, in 
preklicala vojno napoved Rusiji ter priznali Sovjetsko oblast. V Italiji, 
Španiji in številnih drugih državah so na volitvah delavske stranke 
prišle na drugo mesto, kmalu pa s svojo republikansko listo tudi zma-
gale.  

Rdeče zastave z napisom Proletarci vseh dežel združite se, so 
vihrale po vsem svetu. Obljubljale so oblast delavcev, to je večine in 
konec meja, za katere so morali krvaveti v raznih vojnah za svoje po-
hlepne gospodarje. Sovražnik ni bil več sosednji narod, ampak gospo-
dar, izkoriščevalski razred, ki je gradil na državi in njegovih represiv-
nih organih. 

Stari oblastniki, lastniki kapitala, vladajočih ideologij in ver so 
se ustrašili. Zaveznika pa so našli rešitev v stari ideologiji, k jim je 
pomagala ustvariti nacionalno državo, v nacionalistih. V Italiji in Nem-
čiji so nacionalisti zahtevali vrnitev časti, ki sta jih državi izgubili med 
vojno. Italija je sicer bila zmagovalka, dobila je nekaj našega in nekaj 
avstrijskega ozemlja, vendar ne nekdanjega rimskega imperija, še 
nemške in avstrijske kolonije so si razdelili drugi.  

Nacionalizem in iredentizem sta bili idealni ideologiji proti 
komunističnemu internacionalizmu. Ti so najprej iskali izdajalce, 
nato so jim voditelji pokazali na socialiste, komuniste, manjšine, dru-
ge rase in tudi intelektualce, ki so mislili s svojo glavo. Najbolj uporni 
so se organizirali v škvadrizem, nato pa so se ideološko kristalizirali v 



Nelektoriran in nedokončen tekst 
 25 

fašizem, ki je poleg države poudarjal družino, red, boga in oblast. 
Podpirali so tudi nekatere socialne pravice, ljudje se delijo samo na 
dva razreda, člane fašistične stranke in nečlane, lastnina in kapital je 
svet, končni lastniki kapitala pa naj bi postali voditelji stranke in drža-
ve.  

Fašisti, kot udarni škvadristi novega korporativističnega kapi-
tala, so bili za stare klasične kapitaliste, tudi edini obetavni bojevniki 
proti boljševikom, zato so kmalu ugotovili, da jih lahko le ti rešijo 
pred širjenjem komunističnega kolektivizma po celem svetu. Podprli 
so jih politično in denarno, nato s kapitalom in končno z orožjem. 
Mussolini je kmalu šel v drugi napad na svobodno afriško kraljevino 
Abesinijo v veliko podporo domačega in tujega kapitala, z ameriškimi 
kamioni in ladjami, topove pa je žegnal sam papež. Te je nato Bado-
glio uporabil celo za obstreljevanje bolnišnic, bojne pline pa za uniče-
vanje neoboroženega civilnega prebivalstva.  

Ta korporativni državni kapitalizem je nova, četrta oblika mu-
tacije kapitalizma, ki na srečo s svojimi idejami in prakso ni zajela 
celega sveta, ampak le nekatere države, zlasti še Nemčijo in Japon-
sko, a zelo so si ga želeli in tudi uvajali v Španiji, Poljski, Nemčijo, na 
Madžarskem, Argentini in še kje, tudi v Kraljevini Jugoslaviji in seveda 
ZDA. 
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Luksuzna potniška ladja Rex, simbol moči fašizma, s katero so 

se med Evropo in Ameriko zel oradi prevažali najuglednejši in najbo-

gatejši Američani in Angleži. Ladjo so med drugo svetovno vojno po-

topila letala prav teh njihovih bivših prijateljev, idejnih in finančnih 

podpornikov.  

 

Italijanske izkušnje so bile idealna šola za zaustavitev razvoja 
socializma v Nemčiji. Tu je fašizem mutiral v nacizem, ki je prav tako 
gradil na idejah velikega rimsko-germanskega imperija, vendar je 
pred članstvom v stranki še bolj poudarjal pravo arijsko raso, ki lahko 
kot večvredna edina lahko zavlada svetu. Najprej je bilo treba obra-
čunati s socialisti, komunisti in drugimi internacionalisti, ki so trdili, da 
so ruski delavci enaki nemškim, še več, da se lahko Nemci tudi učijo 
od Rusov. Od zgodovinskih tekmecev in sovražnikov Francozov in 
Angležev pa sploh. Po osvojitvi medijev, požigu parlamenta in izpo-
polnitvi propagandnega mehanizma so lahko svoje najhujše politične 
nasprotnike pozaprli v številna koncentracijska taborišča. Ti, ki so se 
prej borili proti denarju kot instrumentu izkoriščanja, so sedaj kot 
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brezplačna delovna sila postali tudi sami last največjega kapitalista, to 
je države. Zato tisti napis: "Arbeit macht frei" – postavljeni so bili na 
vhode taborišč, v katera so najprej zapirali socialiste in komuniste.  

Ameriški kapital je to porajanje novega militantnega družbe-
nega reda podprl in začel na veliko investirati v Nemčiji, tega pa za 
Hitlerjeve, ali točneje nemške, apetite, da bi arijska rasa zavladala 
svetu, ni bilo dovolj. Zato so začeli izpostavljati nove sovražnike – vse 
druge rase. Za najbolj osovražene pa so oklicali Žide. Ti so bili že zara-
di zgodovine in tudi svoje škrtosti in zaprtosti v svoje kroge razmero-
ma osovražen narod, imeli so se za najbolj sposobne, saj naj bi bili že 
po Svetem pismu od boga izvoljen narod, da vlada celemu svetu, tudi 
arijcem torej, in kar je bilo že zlasti pomembno, bili so bogati, zelo 
borati, imeli so trgovine, zlato, drage kamne in banke. Če bi izginili s 
tega sveta, bi lahko vse to ostalo državi, država pa so bili oni. Časopisi 
so začeli pisati, da se Židje skupaj s komunisti pripravljajo na to, da 
zavladajo svetu. Zato so taborišča začeli polniti tudi z Židi, vendar ne, 
da bi delali v tovarnah, ampak, da bi tam neopazno množično izginjali 
v nebo. Ob tem se je že začela vojna, ta pa za uspeh potrebuje denar 
za orožje in moralo za vojake. Židje so bili torej idealen narod za to, 
pa tudi Slovani – mi smo imeli bogata prostrana polja, rudnike, toplo 
morje in delavne roke. Prilaščanje židovskega kapitala pa je bila tudi 
nova oblika koncentracije in centralizacije kapitala v rokah novih faši-
stičnih korporacij, osvajanje drugih narodov pa nova oblika koloniza-
cije. 

Zahod se je sicer boril proti temu zlu, a za pravi protinapad se 
je odločil šele po odločilnih ruskih zmagah pri Leningradu in Kursku, 
ko je bilo jasno, da gre lahko Rdeča armada tudi preko Berlina in da bi 
jo z veseljem sprejeli tudi francoski partizani. Kako se je nato zgodil, 
dan D in vse ostalo pa bolj ali manj vemo, pa čeprav razni zgodovinar-
ji in še zlasti mediji pripisujejo enim več drugim manj zaslug za zmago 
nad najhujšim zlom v zgodovini sveta – nad fašizmom in raznimi nje-
govimi pojavnimi oblikami, med katerimi je bila najhujši nemški naci-
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zem. Zakaj? Zaradi zamegljenih vzrokov, vloge nekaterih, in tudi po-
sledic. Poglejte si številke ali odstotke žrtev posameznih narodov. 
Žide, ki so to znali povedat razumemo, in jim, dajemo prav. Mi pa 
svojo zgodbo tako radi izkrivljamo, a ne. 

Je tudi to zaradi vloge kapitala in drobtinic, ki jih ta trosi svo-
jim hlapcem? To je že delno pasé, lumpen proletarcem, daje cekine, 
lopovom pa pusti, da kradejo, saj ti samo zbirajo denar na kupčke, ki, 
da se ga bo ob priliki lažje, dalo na en kup. To je celo nova oblika kon-
centracije in centralizacije kapitala.  

Tako pa je šlo po drugi svetovni vojni: 

Sovjetska zveza je iz vojne izšla še močnejša. Bila je ena iz-
med treh najmočnejših zmagovitih držav, ki je svoj vpliv razširila še na 
sosednje, ki jih je osvobodila izpod nacizma. Bila je dejansko glavna 
zmagovalka, a to je plačala kar z 20 milijoni življenj, tretjino vseh, ki 
so izgubili življenje v drugi svetovni vojni. S popolnim vojaškim pora-
zom osi Rim - Berlin -Tokio je propadel tudi fašistični model državne-
ga kapitalizma, ki so ga razvijali v strahu pred sovjetskim modelom, ta 
pa se je po vojni zmagoslavno obdržal in še razširil. 

Zahodni svet je v vojni proti najbolj deviantni obliki kapitali-
zma, ki ji je sam pomagal pri razvoju, v primerjavi s Sovjetsko zvezo 
zelo pazil na svoje žrtve. Razen na Pacifiku so v prvih bojnih vrstah 
prevladovali vojaki iz napadenih držav, kot na primer Poljaki na zaho-
dni ali francoski fronti ali pa iz kolonij, ki so se s tem borile tudi za 
obljubljeno samostojnost, ameriški črnci pa večjo enakopravnost. 
Nam je dobro znano, da so pri osvobajanju Italije bili v prvih vrstah 
Novozelandci, celo v Trst bi morali priti pred partizani, a jim ni uspelo.  

Vojna pa se ni iztekla tako, kot so si želeli isti, ki so pomagali 
razvijati fašizem kot obrambo pred boljševizmom. Za združitev enot 
in skupni napad na Moskvo ni bilo pogojev, zato so začeli razvijati 
hladno vojno. Pa ne samo oni, ampak tudi ti, ki so mislili, da je edino 
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njihov osvajalni komunizem prava rešitev za svet. V tej tekmi pa je 
zmagal združeni kapital. 

 

Združitev simbola blagovne znamke multinacionalke z njenim 

ideološkim temeljem. 

Demokracija in terorizem 

Ob gloriji enakopravnosti in demokraciji, ki so jo peli med 
vojno, in obljubah po svobodi, je bilo nekaj treba tudi narediti, vendar 
kako ohraniti vire surovin in velike trge, nekdanje kolonije in novo 
osvojena ozemlja? 

Nacionalni kapital se je skril v velike multinacionalke, ki so bi-
le sposobne celo vojnih napadov na tiste, ki bi radi ohranili svojo na-
cionalno ekonomijo. Spomnimo se Čila, pa še kakšne druge države. 
Ob gibanju neuvrščenih in medijskem »zmanjševanju sveta«, ko je 
vsaka taka vojna sprožila v svetu val ogorčenja, leta 1968 pa pravo 
svetovno študentsko revolucijo, pa so teoretiki kapitalizma ugotovili, 
da lahko svetu zavladajo s kreditno politiko – nekoliko počasneje, 
vendar na skrito in še bolj učinkovito. 
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Veliki kapital ima rad mir, vendar le v svoji hiši in svojem dvo-
rišču, zunaj pa klanje za oblast, katastrofe in kaos. On živi in raste od 
tega. On potrebuje revščino, da ima poceni delovno silo, rabi vojno, 
da prodaja orožje, ustvarja bedo in nato potrebo po obnovi, rabi bo-
lezni, da prodaja zdravila, rabi vernike, da jih lahko vodijo njegovi 
»politični komisarji«. 

Pravijo, da je kapital brez politične barve. To je vsaj na videz 
res, vendar če ena politika na njegovi strani, je dejansko njegova, 
izvaja njegove interese, druga pa je proti njemu, že dobimo prvo deli-
tev. Naslednja delitev velikega kapitala se izvaja glede na to, kakšna 
je ta podpora, kdo bo imel od nje korist, prevlado itd. Nekoč, v času 
monarhij, je imel nadvlado Vatikan. Nemčija in VB sta se z reformaci-
jo tega delno rešili, vendar z razvojem in zlasti zmagami v obeh sve-
tovnih vojnah in dekolonizacijo je to koncentracijo kapitala prevzela 
Amerika ali točneje ZDA. Tu pa se politika deli na dva pola, demokrat-
ski, ki je vezan na Vatikan in republikanski, ki je pod vplivom anglikan-
ske in protestantske cerkve. Gre torej tudi za notranji boj teh dveh 
polov. Zraven je še tretji, ki je povezan z židovsko diasporo. Švica, 
Lihtenštajn in razne, davčne oaze so samo trezorji in servisi, skupne 
službe tega kapitala pa so na Wall Streetu. 

Kapital se je začel združevati že pred prvo in drugo svetovno 
vojno, obe sta bili zaradi želja po novi delitvi svetovnega bogastva, 
vendar veliki mednarodni kapital se je dokončno izoblikoval šele po 
drugi svetovni vojni z Marshallovim planom. Ta naj bi pomagal od 
vojne opustošenemu evropskemu gospodarstvu, dejansko pa je 
skupni zahodni kapital s tem začel graditi veliki evropski gospodarski 
obrambni zid pred novim sovjetskim imperijem, se je začel koncentri-
rati. Ta koncentracija velikega kapitala je seveda bila zelo povezana s 
politiko, jo tudi združevala in poenotila jih je.  

Posojanje denarja podjetjem in tudi mladim državam, ki so se 
osamosvojile iz kolonializma, ali vpliva v vojni propadlih evropskih 
držav, se je seveda začelo že prej, kar priča tudi podpora ameriških 
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bank italijanskemu in nemškemu fašističnemu korporativnemu kapi-
talu, da so druge države in njihove tovarne lahko tekmovale s temi, ki 
so bile ideološko bliže koritu, so morale tudi one najemati kredite, 
seveda z višjimi obrestmi. Ker so se ob tem vedno razplamtevale ma-
le vojne, je bilo treba kupovati še orožje, nafto in razne druge zaloge, 
da so jih o tem prepričali, so poskrbeli na razne načine, tudi z obuja-
njem nacionalizmov in podpiranjem diktatorjev. Tako je bilo pred 
drugo svetovno vojno, po njej pa je to že postalo svetovni model. Ko 
so se nekatere nerazvite države tega osvestile, je kapitalu vendarle 
uspelo zrušiti veliko Sovjetsko zvezo in z njo komunistične ideale. Pri 
tem so seveda morali tiskati denar, da so lahko zadovoljili množice 
držav, njihovih administracij, in množice vedno večjega srednjega 
razreda, ki se je oddaljeval od najnižjega, proletarskega.  

Predvsem so v tem boju proti velikemu sovražniku komuni-
zmu morali zelo veliko popustiti sindikatom. Nekaj zaradi tega pa še 
več zaradi hitrega tehnološkega razvoja se je hitro razvijal in krepil 
tudi tako imenovani srednji razred. To je bila najprej tista delavska 
oligarhija, nato pa birokrati in za razvoj vedno bolj ključni strokovnja-
ki, ki jih je bilo treba boljše plačati. Klasični proletariat se je vedno 
bolj krčil, prekariat pa je bil izigran. Tega se je začel zavedati tudi ka-
pital in njegova politika, tako, da so se tu združili interesi vseh, 
vključno sindikata. Lahko bi tudi rekli, da je bilo takrat strah vseh, 
delavcev lakote, kapitala pa komunizma, vsaj do razpada Sovjetske 
zveze. 

Da so to dosegli, so morali celo ločiti denar od zlata. Za de-
nar je bil dovolj papir, na katerega se je, dalo zapisati številke in tudi 
garancije za zamenjavo z zlatom. To naj bi ohranil vsaj ameriški dolar, 
a tudi njegove številke so se kar same dvigale v oblake. To je nova že 
peta mutacija kapitalizma.  

V času hladne vojne ni bilo velikih gospodarskih kriz, kot je bi-
la tista leta 1929, so pa se redno približno na enajst let pojavljale 
male, ki pa niso preveč pretresale celega sveta. Delno jih je omilil 
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strah pred komunizmom, ki je prisil države v socialno politiko in pre-
razporejanje denarja, delno pa občasni vojni konflikti in lokalne vojne 
v manj razvitem svetu, ki so zahtevali veliko denarja, a istočasno 
spodbujali rast gospodarstva. Veliki premiki v sistemih, ali točneje 
nove delitve oblasti nad kapitalom, pa se dogajajo predvsem ob veli-
kih krizah ali vojnah.  

Realnost kapitalizma ni naše »evropsko blagostanje«, večina 
sveta živi v bedi in še večja vi bila, da se temu neke velike države s 
socialnimi, svobodomiselnimi ali socialističnimi ideologijami ne bi 
upirale, kot na primer Rusija ali, kitajska. Sedaj živi na Kubi za gotovo 
najmanj 90 odstotkov relativno srečnih ljudi. Polovica od teh si sicer 
želi nov avto ali televizor, vendar ne tako hudo, da bi zaradi tega me-
njali politični sistem ali odšli proti, kipu Svobode. Če bi tam zavladal 
kapital, bi zagotovo bil 1 odstotek zelo srečnih, ker bi zelo obogateli, 
kakšnih 5 odstotkov bi bilo zelo srečnih tudi brez denarja, saj bi lahko 
govorili, da je bil Fidel Castro diktator, pa še približno toliko tistih, ki 
bi lahko grdo govorili o vseh komunistih in komunizmu nasploh, kak-
šnih trideset odstotkov bi bili zadovoljni, ker bi si lahko kupili boljše 
avtomobile ali hladilnike in upali, da bodo postali bogataši ali filmske 
zvezde, ostali, to je krepka večina, pa bi bili zagotovo bolj nesrečni, 
kot so sedaj pa tudi relativno revnejši. To pa seveda pod pogojen, da 
bi prišlo do spremembe sistema brez vojne in prelivanja krvi, kar pa je 
velika iluzija. V tem primeru, ki ima 90 odstotkov možnosti, bi bili vsi 
nesrečni, razen posameznih vojnih dobičkarjev in vojaških, policijskih 
in političnih karieristov.  

Kubancem bi pred tem seveda obljubljali, da bodo postali 
Amerika, tak kot so nam, da bomo druga Švica. Politična propaganda 
je nekdanji strah pred atomsko vojno v sedanjem času razširila na 
bolj elementarne človeške šibke točke in dileme. Film in mediji so 
posameznike že razbili na atomizirano množico, sedaj so vpeljali še 
individualni strah pred raznimi boleznimi, koncem sveta ipd. Ob 
starih svetiščih dnevno rastejo nova – potrošniški centri, v katerih 
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množice za male užitke podarjajo multikapitalistom svoj denar. V tem 
multinacionalnem potrošništvu pa se je veliki zahodni kapital srečal z 
drugačno vzhodno kulturo, ki je svojo ne državno, ampak družbeno 
zavest znala bolje motivirati svoje ljudi, kot pa tujec. V svoji arijski 
vzvišenosti, ki je v njih še iz časov kolonializma, so pozabili, da so 
tamkajšnje kulture še starejše od kapitalizma, in celo naše helenistič-
ne, da so tudi oni imeli svoj rimski imperij in tuje osvajalce. Pozabili 
so, da tako razvita kultura, kot je njihova, se ne da kolonizirati. Celo z 
bančno in posojilno politiko, katere mojstrstva so se naučili od židov-
stva. Tudi na tem področju ni šlo. 

Kako kopičiti denar še naprej, kako z njim doseči prevlado 
nad celim svetom? Kapitalizem multinacionalk, ki ga je preplavilo 
blago iz daljnega Vzhoda in preusmerilo tok dobička proti vzhodu, je 
po padcu Berlinskega zida poizkušal preusmeriti naftni kapital. To bi 
lahko imenovali kot šesto fazo, ki se je začela z napadom na Tween 
toweras in Pentagon in trajala do začetka nove velik svetovne krize. 
11. september je bil zadnji poizkus naftnega lobija, da utrdi primat 
svojega kapitala. Ta je kljub vojnam na bližnjem vzhodu združil svoje 
moči in s strahom pred terorizmom, ki je nadomestil strah pred 
komunizmom, tudi uspel in dosegel več stoodstotno povečanje do-
bička naftne industrije, ki poganja kolesa sveta. 

Ampak zakaj bi to ostalo tistim, ki se ukvarjajo z nafto, če je ta 
denar že v bankah. Bankirji pa so imeli veliko izkušenj in malo odgo-
vornosti. Razdalje med številkami in zlatom so lahko neskončne, le 
sprostiti jih je treba, svetu pa bo zavladal, tisti, ki ima denar. Ampak 
kaj je denar? Kdo ima denar, tisti, ki ima zlato, nafto, tanke, letala, 
informacijsko tehnologijo, ali tisti, ki ima banke in vse to knjiži in 
spreminja denar, ki ima trdno podlago v zlatu in orožju. Zlato je v 
trezorjih, nekaj državnih, večinoma v bančnih, kjer so tudi vsi krediti, 
dolgovi, tudi za proizvodnjo orožja in najnovejšo tehnologijo.  

Za banke so novo zlato dolarji, vse konverzije prinašajo novo 
zlato, toliko, kot določijo, da je zlato vredno. Novi krediti prinašajo 



Nelektoriran in nedokončen tekst 
 34 

obresti, te pa se izplačujejo v novem zlatu – $. Ekonomija je doživela 
tak preobrat, ki ga klasiki sploh ne bi mogli razumeti, saj je zanje bilo 
zlato zaklad ne pa špekulativno blago. 

Za preprostega človeka je in je od vedno bil dolg ali kredit ne-
kaj negativnega, nevarnega, za bogate in tiste na oblasti pa vir bogas-
tva in steber moči. Veliki so namreč dolgove, dajali, če pa so jih sami 
imeli, so se jim odpisovali. Zgodovina pripoveduje o številnih izbrisih 
dolgov: v Hamurabijevem kraljestvu so v petnajstih letih štirikrat iz-
brisali dolgove. Različne vere so zapovedovale izbris dolgov v določe-
nih časovnih presledkih. Nemčija je po 2. svetovni vojni imela dolg v 
višini 573 % BDP. Leta 1953 so ji odpisali polovico dolga in nato še 25 
odstotkov z dobo izplačila 50 let. … reveži pa vsak cent vrnejo, in se-
veda z obrestmi, tudi oderuškimi. 

V svetu bogatih ali kapitala ne govorimo več o posojilih … 
ampak o finančnem poslovanju, finančnem kapitalu, ki je le na papir-
ju, pa ne bankovcih, ampak v raznih evidenčnih tabelah. 

Prav s finančnim kapitalom lahko dosežemo največjo koncen-
tracijo in centralizacijo kapitala. Ta se je začela v Ameriki z načrtom, 
da bi premagala svoje tekmece, Japonsko z Južno Korejo in sateliti, 
Kitajsko in Evropsko skupnost. Pri tem se pogosto omenja tudi Židov-
ski kapital.  

Zlasti na spletu pogosto zasledimo tekste o ameriško židovski 
zaroti pri podrejanju ali osvajanju sveta. Res so največji finančni kapi-
talisti prav teh dveh narodnosti, vendar pri tem ne gre za fašizem, 
ampak kapitalizem, veliki kapital, ki nima nacionalne barve, pa za 
doseganje svojih ciljev uporablja močne države, v tem primeru svojih. 
Gre preprosto za naravo požrešnosti velikega kapitala, ki je za svojo 
diktaturo celemu svetu sposoben uporabljati tudi fašizem. Tudi nem-
ški ali italijanski kapital je še vedno tako pohlepen po našem bogas-
tvu, kot je bil včasih. Ne pustimo se zavajati fašistoidnemu razmišlja-
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nju, ki je nekoč podobno zavajal s teorijami o »židovsko komunistični 
zaroti« ali pa »slavocomunismu«.  

 V Evropi se to združevanje kapitala čuti v prizadevanjih Fran-
cije in Nemčije po odločilni vlogi njihovih bank. To seje pokazalo v 
splošni krizi po letu 2010, ko je tudi Evropa prisilila številne države k 
varčevanju, te prihranke pa koncentrirala v francoskih in zlasti nem-
ških bankah ter novem evropskem skladu. Tudi krediti po nižjih 
obrestnih merah so krediti, ki tiste, ki najemajo, postavljajo v odvi-
snost od onih, ki jih, dajejo. Vzporedno pa v Evropi teče še boj za 
prevlado na trgu energije. Ker ta nima, nafte se zlasti posveča elek-
trični energiji, ki je perspektivno še pomembnejša. Tudi tu prevzema 
vodstvo Nemčija. Pri boju za Ukrajino ni šlo toliko za ruski plin kot za 
potenciale električne energije. Ta pa se lahko razvija samo velikimi 
vložki finančnega kapitala.  

Evrska Evropa je zaradi svoje slepe vere v ameriško prijatelj-
stvo to ameriško nakano očitno spregledala, Anglija pa je kot soro-
dnica dobila za svoje sodelovanje ameriško finančno poslovalnico The 
City of London. Evropska skupnost bi se lahko temu uspešno zoper-
stavila, saj druga gospodarstva, Kitajske kot tudi Rusije in celo Avstra-
lije, te krize, skorajda niso čutila. Zakaj ne. Moje osebno mnenje je, 
da zaradi egocentričnosti tako Francije kot pa Nemčije. Zlasti Nemčija 
je pod vodstvom Merklove, Nemke iz tistega dela Nemčije, ki ni izpe-
ljala ponacistične katarze, obremenjena s posledicami hladne vojne, 
zlasti pa neprebavljenega ponižanja nemškega ponosa po drugi sve-
tovni vojni, iskala predvsem priložnost po popolni gospodarski zmagi, 
kot revanši.  

Rešitev so našli v nadaljevanju svetovne krize, ki v kateri bi z 
varčevalnimi ukrepi in trojkami iz evropskega industrijsko manj razvi-
tega sveta načrpali čim več finančnih sredstev. To so bile te poglob-
ljene krize v Grčiji, Italiji, Španiji, Portugalski, Irski in pri nas. Šlo je 
torej za sanacijo velikih bank dveh vodilnih držav, ki pa se je izvajala z 
varčevanjem v revnih državah in novimi krediti, ali točneje kreditno in 
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politično odvisnostjo, saj so bili pogoji za finančno ugodnejši kredit, 
pravi poseg v avtonomijo države. Spomnimo se, da so nemški sindika-
ti prav v času, ko je EU od Juga Evrope zahtevala varčevanje, dosegli 
dvig plač v javnem sektorju. 

To igro, ki bi jo lahko imenovali »nemško francoski vlak« so 
pri nas sprejeli in podprli, kot je bilo to v zgodovini že preizkušeno, 
občudovalci nekdanjih gospodarjev, da ne rečem nadaljevalci politike 
kolaboracije, zlasti pa SDS. Pogoje za uspeh krize sta pri nas postavili 
Bajukova in Janševa vlada. (Torej predstavniki tistih političnih sil, ki so 
tudi pred in med drugo svetovno vojno tesno sodelovali s takratnima 
gospodarjema Evrope Italijo in Nemčijo.) Zato je Janša tako poudarjal, 
da bi morali sprejeti kredite iz posebnih skladov Evrope in seveda 
njihove pogoje. To, kar so evropske države prispevale za »rešitev« 
Grčije pred bankrotom in nato še drugih držav, ni šlo v Grčijo, ampak 
v okrepitev evropskega bančnega sistema, konkretno najmočnejši 
Francoskih, še bolj pa nemških bank.  

Temu se reče koncentracija in centralizacija kapitala, kon-
kretno bančnega, preprosto povedano velika riba manjše žre. Padli 
vladi premierke Bratuškove pa zgleda, da je te načrte nemškega kapi-
tala in njihovih slovenskih zgodovinskih kolaborantov uspelo prepre-
čiti, da bi iz razprodane in okradene Slovenije iztisnili še nekaj drobi-
ža. Nova odkritja o krepko pretirani dokapitalizaciji bank leta 2014 pa 
kaže, da je šlo le za drugo obliko koncentracije kapitala v bankah, ki 
bodo ta kapital v nekem novem »grškem« primeru ali pa z razprodajo 
podjetij iz t. i. slabe banke ponovno okrepile nemško gospodarstvo ali 
njene banke. 

V tem boju velikega svetovnega kapitala za totalno prevlado 
se skrivajo tudi razna omrežja malih kapitalistov, novopečenih tajku-
nov, ki se skrivajo za različnimi strankami, ne samo desnimi. Zanje je 
primerna vsak, ki prihaja ali lahko osvoji oblast. Tu se zamaskirajo s 
populizmom, nacionalnimi barvami ali celo nacionalističnimi. 
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V novi hladni vojni po padcu Berlinskega zida, ki ni samo 
gospodarska, se je odprla nova vojna na severu Afrike, dogajala pa se 
je kot Arabska pomlad, ki je bila predvsem zaton miru na južni strani 
Mediterana. Pravi vzrok te bitke je bil Gadafijev načrt, da se njihov 
del naftnega kapitala postavi po robu dolarju in začne poslovati s 
svojimi valutami. To mu seveda ni uspelo, je pa Putinu, ki je proti 
nadvladi dolarja združil Brazilijo, Rusijo, Indijo, kitajsko in Južno Afri-
ško unija v tako imenovani BRICKS. Tisto malezijsko potniško letalo, ki 
so ga naslednji, dan sestrelili nad Ukrajino, najbrž ni zgolj naključje, 
saj je prav ta dogodek pospešil sprejem sankcij proti Rusiji. 

Največja sankcija proti Rusiji, ki se je po priključitvi Krima upa-
la zaustaviti napredovanje Islamske države, pa je znižanje cen surove 
nafte. To je tudi najboljši dokaz, da je znotraj bojev za prevlado na 
samem vrhu velikega kapitala, finančni kapital vendarle popolnoma 
zmagal. Kako bi sicer prepričali Saudovo Arabijo in ostale in še neke 
ostale, da drastično znižajo cene nafte in seveda profite. 

V raznih teorijah, tudi zarote, se govori o namerah o ustano-
vitvi globalne svetovne vlade. A do ima lahko oblast nad vsem sve-
tom, katera stranka ali civilna družba? Samo kapital, seveda ne po-
samezne korporacije, ampak tisti kapital, ki je združen v bankah in ki 
kot verižni lastnik obvladuje vse korporacije. Z razvojem tehnologije,  
sploh informacijske, postaja to vse bliže realnosti, zlasti če se infor-
matika poveže s farmacevtsko industrijo, ki je že velikokrat pokazala 
željo, da bi si v oblasti nad svetom odrezala večji kos oblasti. 

Ameriška lobija, naftni in vojaški pogosto kažeta svojo moč z 
vojnami na Bližnjem vzhodu, severu Afrike in latinski Ameriki, svojo 
predrznost pa ob dogodkih 11. septembra, je pa na volitvah leta 
12017, ko ni bila izvoljena njihova kandidatka, sta se na vse načine 
spravila na Trumpa. Trump jim je kot velik kapitalist, ampak volk sa-
motar, ki okrog sebe še ni zbral nove ga krdela, odnesel odločilni vpliv 
na državo, posredno pa na ves svet, zato so ga začeli rušiti na vse 
načine, najbolj učinkovito z njegovim povezovanjem z Rusijo. Mediji 
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so namreč v rokah tistih, ki so izgubili na volitvah, varnostno obve-
ščevalne službe pa praviloma tistih, ki so bili prej na oblasti, prej pa je 
bil vedno največji kapital.  

 

Stolpnici World Trade Center 11. septembra 2001, ko se je 

začelo novo stoletje tudi za kapitalizem. (Vir: Wikipedija) 

 

Nekaj nam mora biti jasno, to, da so varnostno obveščevalne 
službe, ki imajo povsod prste vmes, v rokah demokratično izvoljenih 
ljudi, na naj bo poslancev, njihovih odborov in komisij, ali pa mini-
strov in predsednika, je velika farsa, televizijska burka za volivce. Nji-
hovi šefi so gospodarji kapitala.  

Kapitalistični sistem temelji na vedno višji gospodarski rasti, 
ta zopet na potrošnji, vmes je še nešteto dejavnikov. Gre lahko ta rast 
v neskončnost, ne gre v eksponentno in se krivulja vrne navzdol. Je 
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lahko tudi tempo njegovega razvoja vedno hitrejši? Na neki način, da, 
vendar se s krizami in vojnami dotakne realnih tal in nato lahko po-
novno odrine navzgor. Kaj pa skladnost razvoja baze in nadstavbe, bi 
rekel Marx. Dosedanji razvoj kapitalizma je pokazal, da to ni nujno: 
Nemški model kapitalizma, to je fašizem, je bil najbolj učinkovit, a se 
je iztiril in padel. Bo tudi ameriški?  

Kaj pa zmožnosti narave in tudi človeka? Bosta človek in 
pustošenje narave nasploh vzdržala vedno večji tempo izkoriščanja, 
ne samo surovin? Končno pa, naravne zakonitosti veljajo tudi v 
gospodarstvu, zlasti v financah – ko krivulja doseže vrhunec, se usme-
ri strmo navzdol. 

To je teoretično nujno, vendar ali mi vemo, na kateri stopnji 
tega razvoja tega kapitalizma smo. Ta je zaradi svojih večjih profitov 
začel že z gensko spremenjeno hrano, prej ali slej bo začel z genskim 
spreminjanjem ljudi. A vrnimo se v sedanji čas.  

Zadnja svetovna kriza ali finančna vojna, ki je bila nova preo-
brazba kapitalizma, a se še ni končala, ko je Trumpova zmaga nov boj 
za prevlado na Olimpu kapitala. Ne gre za teorije zarote, ampak dej-
stva, saj je sedaj po dolgih letih vendarle jasno, da je bilo italijansko 
potniško letalo nad Ustico sestreljeno z raketo z ameriške vojne ladje 
v Sredozemlju, nad potniškim letalom pa je prav takrat na skrivaj 
letelo tudi letalo Gadafija, ki se je vračal s finančnih opravkov v Švici. 

Osebno sem tudi prepričan, da je bil glavni razlog razpada Ju-
goslavije (ob vseh notranjih) tudi interes ameriškega kapitala. Vključi-
tev cele Jugoslavije v EU, ki je bila pred tem zelo realna, bi namreč 
Evropo preveč okrepila in jo z moderno muslimansko skupnostjo tudi 
zelo povezala Turčijo in celo Albanijo. Ameriki je močna Evropa kot 
protiutež Rusiji zelo po godu, vendar ne preveč. Tako je ta proces zelo 
upočasnila, povzročila Evropi nove probleme in predvsem se je po-
novno izkazala kot svetovni žandar ter na Kosovu postavila največje 
oporišče na tem delu sveta. 
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Odkar je ameriški dolar ločen od zlata, je precenjen, kakršno-
koli poslovanje z njim pa ameriški banki prinaša provizijo ali profit. Ta 
se pretaka v vojno industrijo, ki ta profit še povečuje. Zato se druga 
stran hoče osamosvojiti tudi na tem področju. 

Američani se za svoj nadzor sveta ne borijo samo z dolarjem, 
letalonosilkami in raketami, ampak novo informacijsko tehnologijo, ki 
je angleščino spremenila v svetovni jezik. Dosegli so to, kar nekoč 
Rimljani z latinščino. Pri tem ne gre samo za jezik komuniciranja, am-
pak tudi tehnologije, kulture in celo vohunjenja (afere Wikileaks, 
Snowden, Assange …) 

Lastniki finančnega kapitala so z rušenjem Newyorških dvoj-
čkov dobro izkoristili afero Enron, da strnejo vrste oz. bančni kapital. 
Če je bilo še v prejšnjem stoletju popolnoma nepomembno, koliko 
milijonov ljudi bo umrlo v svetovnih vojnah za prevlado na svetu, 
potem tudi sedaj ni pomembno, koliko podjetij ali manjših bank bo 
propadlo, koliko milijonov ljudi bo stradalo ali shiralo, se pobilo zaradi 
krize. Banke bodo ostale in njihovi lastniki bodo vedno bolj bogati. A 
ne vse, sploh ne, ampak samo najboljše, najbolj agresivne, in vedno 
manj jih bo, dokler ne bo vladal samo mala skupina ali celo en dikta-
tor. To je cilj kapitala, h kateremu vodijo vse njegove krize in preo-
brazbe. Velike banke imajo, danes vse vzvode v svojih rokah, lastniš-
tvo kapitala, investicijske sklade, kontrolo finančnih trgov, odločilen 
vpliv na politiko in politike in seveda tudi armade.  

Če ne drugega, moramo priznati, da ta vojna zahteva manj žr-
tev kot pa druga svetovna. Za odločilno javno mnenje, ameriško in 
evropsko je tudi veliko bolj humana, saj ni takih uničevalnih taborišč, 
vendar pa imamo novo obliko ogromnih taborišč, kot je na primer 
cela palestinska Gaza in milijonska šotorišča sirijskih beguncev. Tudi 
novi doktorji Mengele so, ti sicer ne delajo več poizkusov na ljudeh, 
ampak raje služijo denar s človeškimi organi. Teh zagotovo ne kupuje-
jo reveži iz Afrike ali Azije. 
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Tem žrtvam pa je treba dodati še tiste milijone, ki so izgubili 
življenja ob ameriških napadih ali vojnah, ki so sledile z izgovorom na 
te dogodke. Ob tem se moramo spomniti na ameriške državne sekre-
tarke in znane zagovornice vojnih napadov Madeleine Albright, ki so 
jo prej imenovali Madeleine Vojna, pozabili na vse vojne in celo na to, 
da je njihovi kolegici s CBS Leslie Stall na vprašanje: »Slišali smo, da je 
več kot pol milijona otrok umrlo zaradi sankcij proti Iraku. Več kot 
v Hirošimi. Ali se vam zdi to upravičeno?« hladnokrvno odgovori-
la: »Mislim, da je to zelo težka izbira. A menimo, da je upravičena.« 

Še večjo krajo ljudi je omogočila ukrajinska vojna, kjer so kra-

dle države, da so jo lahko podpirale, v ozadju pa še najbolj veliki ame-

riški kapital. Pri tem je bila najbolj očitna kraja z inflacijo, ko smo z 

višjimi cenami plačevali državi tudi višji DDV, in z varčevanjem pri 

katerem obresti niso vračale odstotke, ki joh zgubljamo z  inflacijo. Pri 

tem ne gre samo za izgubo vrednosti denarja, ampak večje profite 

bank, njihov kapital pa je pod nadzorom ameriške globoke države, ki 

ga usmerja v vojaško industrijo, ki omogoča najbolj učinkovito ropa-

nje državnih proračunov. Naloga mainstreama, ki je v rokah družbene 

elite, pa je, da vse to prikriva in s tem omogoča ne samo ropanje, 

ampak tudi obvladovanje množic. Vojno v Ukrajini je tako dejansko 

plačeval ves svet, še najbolj EU v denarju in Ukrajinci pa Rusi z življe-

nji. Ob tem se pa spomnite pogovora ameriške podsekretarke Victo-

rie Nuland in njihovim veleposlanikom v Ukrajini Geoffreyjem Pyat-

tom, ki je pricurljal v medije 4. februarja 2014 in v katerem je ob »ka-

drovskih« pripravah na dogajanje v Ukrajini sekretarka zelo jasno 

podučila svojega veleposlanika z znanim navodilom: »F**k the EU«. 
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Stavba World bank v Washingtonu, katere direktor je ameriški 

Žid poljskega porekla Paul D. Wolfowitz, ki je pred tem bil pod G. W. 

Bushevo administracijo zadolžen za Bližnji vzhod in je bil glavni stra-

teg vseh novejših vojn na Bližnjem vzhodu, leta 2007 pa postal direk-

tor najpomembnejše svetovne banke.  

Kapitalizem kot diktatura in totalitarizem 

Najprej, da razjasnim nekaj pojmov: 

Kaj je demokracija: oblast Demosa, ljudstva. Vendar ne poza-
bite, da je ta oblast bila vedno le od ljudstva, ki je bilo na oblasti ali pa 
vsaj svobodno. Stari Grki niso, dali oblasti sužnjem, kapitalisti delav-
cem. Volilno pravico, da, vendar šele takrat, ko jo je bil mogoče kon-
trolirati.  

Kaj pa sta diktatura in totalitarizem? Prvo obliko diktature in 
totalitarizma lahko spoznamo že iz biblije, ki govori o edinem bogu, ki 
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zahteva popoln totalitarizem., da to doseže, lahko narodom povzroči 
ogromno trpljenja, kot na primer smrt vseh prvorojencev. Celo svo-
jemu najbolj zvestemu glasniku Mojzesu je ljubljeno ženo, ki ni spoš-
tovala njegovega ukaza, da se ne sme obrniti, spremenil v kamen. 
Diktatura je oblast enega in edinega oblastnika, ki ima vse vzvode 
oblasti pod svojo kontrolo, npr.: monarha, predsednika. Po Marxu je 
lahko tudi diktatura proletariata, torej diktatura večine prebivalstva. 
Boljševiki so to razumeli kot diktaturo večine nad manjšino, to pa je 
seveda že totalitarizem. 

Vendar pozor, ta diktatura proletariata ali totalitaristična 
oblast je prav značilnost kapitalizma. Še huje kapitalisti so tako kot 
prej fevdalci ali sužnjelastniki kot manjšina izvajali diktaturo nad veči-
no. Celo volitve je spremenil v svoje orodje moči. 

Kapitalizem kot liberalistična ideologija in kot produkcijski 
sistem želita postati edina, ne samo prevladujoča, ampak edina – 
univerzalna. Kapitalizem se je razširil po vsem svetu in s padcem So-
vjetske zveze, ki je razvijala deviantno obliko socializma, prav tako 
totalitarno, je v celoti prevladal, svoj sistem je temu novemu razmer-
ju moči morala prilagoditi tudi, kitajska. V preteklosti še nobena ideo-
logija in noben produkcijski sistem mi bil univerzalen: v času suženj-
stva smo imeli še vedno primarne in patriarhalne sisteme (azijski 
produkcijski sistem), v fevdalizmu primarne suženjske in patriarhalne 
družbe, v času kapitalizma v dvajsetem stoletju se je razvil socialistič-
ni, ki pa je s kapitalizmom izgubil bitko za prevlado. Socializem se ni 
razvil v bogatih državah kot višnja stopnja, ampak v revnih kot 
obrambni mehanizem pred brutalnostjo kapitalističnega sistema. 
Ideje o socializmu in komunizmu ali o novem bolj pravičnem sistemu 
pa se ponovno obujajo v razvitem svetu tako v raznih gibanjih kot 
tudi v strankarskem sistemu. 

Nekateri trdijo, da je kapitalizem liberalizem. Da ampak samo 
za nekatere, za vse druge je diktatura. Pogosto citirani Miguel D. 
Lewis pa trdi, da je kapitalizem religija. Njene cerkve so banke, ban-
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kirji pa duhovščina. Raj je bogastvo, pekel pa siromaštvo. Svetniki so 
bogataši, reveži pa grešniki. Lastnina je božji blagoslov, bog pa je de-
nar.  

Ker pa kapital ni od boga dan in tudi kapitalisti ne, kdo je po-
tem ta bog kapitala ali kdo so ti bogovi. To so najvišji lastniki kapitala. 
To so posamezniki ali družine, ki jih poznamo pod starimi priimki: 
Rothschild, Bush, Morgan, Dupont in novejšimi: Soros, Clinton, Gates, 
Bezos … Delničarstvo je le blef svobode kapitala, je prav taka svoboda 
kot lažnost imen ali profilov na družbenih omrežjih. 

Če je kapitalizem vera, potem je tudi diktatura. Vsaj sodobne 
monoteistične vere imajo samo enega in edinega boga, kakršnokoli 
verovanje v drugega je nedopustno. Tudi resnico tega boga predstav-
lja in tolmači le eden. Koliko vojn je bilo in je še na svetu, zaradi tega: 
med muslimani in kristjani, katoliki in pravoslavnimi, protestanti in 
papisti, šiiti in suniti … Še hujše vojne (množična preganjanja, zapira-
nja, mučenja, zažiganja, pobijanja) so diktatorji teh ver izvajali nad 
tistimi, ki so si ali si še upajo razlagati svojo resnico ali pa vsaj mnenje. 

Filozofi, politologi, nekateri zgodovinarji in tudi drugi se že ti-
sočletja sprašujejo, kateri politični sistemi so boljši, demokratični ali 
diktatorski. Zgodovina je dokazala, da diktature boljše za hitrejši raz-
voj gospodarstva, zlasti infrastruktur, državne osvajalne moči in ma-
terialnega bogastva in infrastrukture, kultura ali družbena nadgradnja 
pa se bolj razvija v demokraciji. Primerjamo antično Grčijo in Rim, ali 
pa, danes Evropo in ZDA. Spomnite se tudi nekdanje Jugoslavije, kaj 
vse je bilo v vašem kraju v razmeroma kratkem obdobju zgrajeno, 
narejeno in kaj je bilo zgrajeno ali pa porušeno v samostojni Sloveniji.  

Papež Frančišek, ki na svet gleda tudi z zornega kota južne ali 
revne poloble sveta, ne za sedanje razmere ne uporablja besede dik-
tatura, ampak imperij denarja. Vsekakor gre tudi za imperij, ki ni per-
sonaliziran z eno državo, ampak sistemom odnosa do ljudi. Imperij 
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vsekakor ne more biti pozitivna ali prosvetljena diktatura, ampak 
nadvlada rakavega tkiva. 

Je potemtakem Amerika diktatura kapitala ali imperij denar-
ja. Oboje je središče imperija in istočasno tudi kapitala, torej je pod 
diktaturo kapitala. Nikar ne recite, da v Ameriki ni diktature, seveda 
je – diktatura denarja ali kapitala. Ta diktatura se ne čuti samo v poli-
tiki in gospodarstvu, ampak v popolni kontroli družbe. Afere Wi-
kileaks in Snowden sta nam dokazala, da obvladujejo ne samo svo-
jih državljanov, ampak ves svet veliko bolje kot nekdanji KGB ne-
kdanji socialistični vzhodni blok. Zato pa se druge države, ki se hoče-
jo osamosvojiti od ameriškega vpliva, morajo najprej monetarno po-
staviti na lastne noge, pomislite na sedanjo krizo in boj bank za pre-
vlado na svetu.  

Ali ni cilj teh kriz tudi koncentracija in centralizacija kapitala v 
rokah peščice, torej prilastitev tudi evropskega finančnega kapitala? 

Kapitalizem je v času hladne vojne, v času tekmovanja s ko-
munizmom in prevlado na svetu dopustil Evropi, zlasti pa skandinav-
skim državam, ki so bile najbližje sosede Sovjetske zveze, Italiji in 
Grčiji, kjer so bile komunistične stranke najmočnejše, pravi razcvet 
socialne politike. Skandinavske države so postale zgled svobodnega 
sveta s kapitalističnim sistemom. Ta se je tako utrdil, da je na temelju 
severnjaške trdoživosti zelo dobro vzdržal tudi zadnjo svetovno krizo. 

V svetu se razvijajo tudi novi križanci kapitalizma in sociali-
zma, med katere lahko štejemo že propadli jugoslovanski samou-
pravni sistem, ki ni propadel zaradi svoje nesposobnosti …, ali pa 
skandinavski socialni sistem, kitajski prosvetljeni komunizem, bolivij-
ska samostojna pot, tlakovana z naftnim denarjem, ipd. Cilj vseh teh 
sistemov je zmanjšati diktaturo kapitala. 

Ideologija kapitalizma ni demokracija, ta je filozofski pojem, 
politični program ali pa že sistem. Tudi ne pravega liberalizma, tega je 
veljal samo na začetku, nato so prišli oblast novi oblastniki, ti pa so s 
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svojo verzijo demokracije in svobode v celoti priredili sistem, ki deluje 
tako diktatura, tudi odločanje se vedno bolj oži na nekaj oseb na sve-
tu kakor tudi lastništvo kapitala in oblasti. Po podatkih organizacije za 
boj proti revščini Oxfam je leta 2015 imel 1 odstotek prebivalstva več 
premoženja kot drugih 99, v rokah 62 prebivalcev pa je bilo skoraj 
toliko bogastva, kot ga je imela najrevnejša polovica prebivalstva 
sveta, torej 3,6 milijarde ljudi. Kako hitro se to bogastvo koncentrira v 
roki peščice, pa pove podatek, da je še pred petimi leti bogastvo po-
lovice revnega sveta delilo 366 oseb. Najbolj se koncentrira ob krizah, 
kakršnih koli, tudi zdravstvenih, sploh pa ob vojnah. Ste opazili, da se 
vrednost dolarja poveča ob vsaki vojni, pa naj bo njihova ali tuja. 

Bogati so vedno bolj bogati, revni pa bolj revni in prisiljeni 
prodajati svoje delo po vedno nižji ceni. Kapital želi svet želi obvladati 
kot njegov totalni lastnik, ne samo delovnih ali proizvodnih sredstev, 
ampak predvsem zemlje, vseh njenih surovin, vode, od izvirne do 
morij in zraka do vseh vesoljnih prostranstev. Z ekonomskim siste-
mom, kakršen je, smo ljudje vedno bolj sužnji kapitala in njihovih 
politikov in izvrševalcev oblasti, besede, kot so enakost, svoboda, 
demokracija, morala pa vse bolj manipulativna farsa. 

Kapital si je že zdavnaj prilastil naše ideologije in vere ali cer-
kve in kulturo, politiko in sodni sistem, razumljivo je tudi organe prisi-
le. V, današnjem svetu so to sestavni del kapitalističnega sistema. Ta 
si želi v popolnosti kontrolirati naš razum in voljo. Obvlada že medije, 
internet, vse podatkovne baze, vse naše znanje, kulturo in tudi izo-
braževanje. Tudi ljubezen, seks in načrtovanje družine – razvoj naše 
vrste in vsega življenja na svetu hoče popolnoma podrediti svojim 
interesom. Kapitalizem je totalitaren. Dr. Mastnak je dejal: »Prednost 
našega totalitarizma je v tem, da se veliko ljudi v njem dobro počuti, s 
pomočjo zabavne oz. razvedrilne industrije in psihofarmacije smo 
zadovoljni sužnji.«  

Vsi totalitarni sistemi niso enaki, bolj desni, kot so, bolj mili-
tantni so in bolj uporabljajo laž, kriminal, orožje. Koliko milijonov ljudi 
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je moralo umreti, da se je premagal fašizem. Ob vseh očitkih totali-
tarnosti socializmu in komunizmu pa je treba poudariti, da se za svojo 
ohranitev nista borila z osvajalnimi vojnami, ampak z ideologijo, mo-
tiviranostjo množic pa tudi z močnimi represivnimi organi in ustraho-
vanjem. Vse oborožene vojne sta vzdržala in celo zmagala, izgubila pa 
sta v hladni vojni - izvoz ideologije (revolucije) je manj uspešen kot pa 
kapitala. 

Komunistične stranke so sestopile z oblasti po mirni poti na 
volitvah, njihovi oblastniki pa po protestih prebivalstva. Poudariti je 
treba, da vojna ob razpadu Jugoslavije ni bila zaradi boja za ohranitev 
socializma, ampak zaradi nerazčiščenih nacionalizmov in ostankov 
fašizma. Spomnimo se izjave Ivana Omana ob 70-letnici vaških straž, 
da je z osamosvojitvijo Slovenije po 45 letih od druge svetovne vojne 
zmagala tudi njihova domobranska vojska.  

Mutacije virusov in fašizma 

Najbolj znana oblika diktature kapitalizma je fašizem, ki je ce-
lo v SSKJ opisan kot diktatura finančne oligarhije med obema svetov-
nima vojnama. S porazom držav, ki so ga razvile v absurd človeške 
kulture, se je začasno samo potuhnil in po končani hladni vojni, zlasti 
pa novi svetovni krizi je ponovno izbruhnil v raznih milejših mutacijah, 
ki so se seveda zelo jasno distancirale od fašja (snopa z mesarico) in 
svastike, zlasti pa od antisemitizma, rasizma in nekaterih drugih zu-
nanjih pojavov, v bistvu pa so te mutacije ostale kot temelji boja proti 
bistvenim človeškim svoboščinam, kot je razpolaganje rezultati svoje-
ga dela in znanja. Svojo pravo naravo je pokazal le v kriznih primerih 
in prilagojeno lokalnim razmeram kot npr.: pri rušenju Aliendeja v 
Čilu, vojni v Bosni, enajstem septembru, Srebrenici, Srednjem vzhodu 
in tudi Afriki, Ukrajini in še marsikje, kjer ni pokazal svojih zob. Najve-
čje učinke trenutno dosega z lastnim ali državnim terorizmom in »bo-
jem proti terorizmu«. Cilj tega je ustrahovanje ljudi, prodaja orožja, 
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zdravil, dvigovanje cen, utrjevanje dolarja in tako naprej, njegovo 
najboljše orodje ali pa že orožje, pa so mediji, ki so tako ali drugače 
njegova last. Cilj vseh teh grozot je diktatura kapitalizma. 

Sedanja najnovejša stopnja razvoja kapitalizma je neoliberali-
zem. Neoliberalizem je novi »anti red«, ki temelji na ameriški liberalni 
kulturi, ki smo jo spoznali v kavbojskih filmih in željah ali celo pro-
gramih fašizma. Še vedno gre za korporativni odnos med politiko 
državo in kapitalom, le, da se sedaj kapital in to samo tisti na vrhu 
totalni diktator, ne pa neki Mussolini ali pa Hitler. Dovoljeno je vse, 
človek je svoboden toliko, kolikor je močen, predrzen ali tudi pokvar-
jen, da jemlje drugemu zemlji in življenje.  

Velikemu kapitalu so še meje, s katerimi so nekoč ščitili svoje 
privilegije, postale v napoto. Če je v času imperializma širil meje, jih 
sedaj, ko je tako rekoč v popolni nadvladi na svetu, hoče porušiti te, 
ki so ostale, saj mu omejujejo širitev do absolutnega konca, ali total-
no oblast. Za to pa je dovoljeno vse, ne samo vojne, državni prevrati 
in terorizem, ampak tudi rušenje ustaljenega reda in moralnih vre-
dnot. 

Mediji so nas prepričali, da teror zganjajo banditi, anarhisti, 
komunisti, verski fanatiki in vsi tisti, kise borijo za oblast. Zgodovina 
pa na s uči, da so največji teror uvajali tisti, ki so bili na oblasti: Rim je, 
dal požgati Neron. Kdo pa je ukazal porušiti WTC, sestreliti malezijsko 
potniško letalo nad vzhodno Ukrajino, sesuti Gazo v prah in pepel? 

Ves svet ni enako razvit, nima enakih kulturnih in tudi osta-
lih temeljev, zgodovinskih, materialnih, celo klimatskih pogojev za 
eno in edino obliko gospodarstva, za eno in edino obliko demokraci-
je in končno tudi civilizacije. Te oblike vsiljevanje enega in edinega 
sistema, ki temelji na prevladi kapitala zlasti pa finančnega kapitala, 
je prav tako enoumje. Ves sistem, ki stoji za krediti, ki jih revne drža-
ve morajo jemati, a ne morejo odplačevati, je diktatura. To diktaturo 
zagotavljajo tako dolar, kot armade velikih, ne samo ZDA ali Nata, 
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ampak tudi ruskega ali, kitajskega kapitala, ki se bori za svoj prostor 
ali celo za popolno prevlado. V ozadju je seveda svetovni finančni 
kapital. 

Kaj pa vsi strokovnjaki in znanstveniki, vsi znani in ugledni 

svetovni umi, ki podpirajo kapitalistični sistem, sedanjo obliko demo-

kracije in svobode? Ne vsi, prepričan sem, da večina tega svetovnega 

reda ne podpira, je pa res, da so najbolj glasni tisti, ki ga, tudi mediji. 

Tisti, ki ga podpirajo, dobijo denar za raziskave, knjige, štipendije, 

visoke nagrade za študije, prostor v medijih, slavo in seveda denar, ki 

lahko postane kapital. 

Kapitalizem se ni nikoli boril za prevlado samo z močjo kapita-

la, kontrolo oblasti, obvladovanjem volilnega in parlamentarnega 

sistema, gospodarskimi blokadami, trgovinskimi in, kibernetskimi 

vojnami, manipulacijami in propagando, ampak tudi z orožjem in 

vojnami. S koncentracijo finančnega kapitala ta vse bolj uporablja 

tudi gospodarske krize. Pred padcem Berlinskega zida so nam »pre-

poki« napovedovali konec civilizacije zaradi aidsa, pred veliko krizo 

2008 so nas podobno strašili s ptičjo gripo, 11 let kasneje s Covidom 

19.  

Se pa je v tem času v svetu zgodila nova »industrijska« revo-

lucija ali »kontra industrijska« revolucija, ki jo je sprožil razvoj infor-

macijske tehnologije. Svet so začeli obvladovati novi koncerni, ki so v 

svojo odvisnost postavljali celo velike banke. To, kar se dogaja, je v 

bistvu boj za nadvlado. To je nova vojna pa ne samo med starimi in 

novimi panogami ali kapitalom, ampak tudi med vodilnima ZDA in, 

kitajsko. Gre torej tudi za boje za novo delitev sveta, ob tem se pa 

spomnite, da sta se tako prva kot druga svetovna vojna začeli prav 

zaradi tega. Na srečo pa lahko opažamo, da se, kitajska industrija ne 
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usmerja v napadanje tako kot ameriška, ki izpod farso izvoza demo-

kracije izvaža vojne konflikte. Po drugi svetovni vojni so ZDA izvedle 

več kot 50 napadov po vseh celinah, Kitajska pa le nekaj, in to samo v 

sosednjih deželah, ob svoji meji torej in šele potem, ko so se tam že 

vojskovale ameriške enote (Koreja, Vietnam). ZDA ima svoje vojaške 

baze posejane po vsem svetu, samo okrog, kitajske okrog 400., Kitaj-

ska se sicer oborožuje, vendar z obrambno »tehnologijo« in brez vo-

jaških baz, ravnotežje pa držijo s svojo množičnostjo, raketno tehno-

logijo in staro modrostjo ter neagresivno kulturo. 

Enajst let po krizi leta 2008, ko bi po naravnih zakonitostih 

morala nastopiti nova. Kazati se je začela že konec leta 2018 na ame-

riških borzah, nato v novih ukrepih velikih bank in padanju cen nafte v 

letu 2019. Takrat je glavno vlogo v tej krizni igri prevzel novi korona-

virus COVID-19. In glej vraga, pojavil se je prav na – kitajskem.  

Izvorni virus Covid ali tudi sars je bil že dolgo znan. Ta nevar-

na mutacija se je najprej razvila ali pa so jo najprej odkrili na, kitaj-

skem, so pa to zlasti Američani izkoristili za manipulacije in napade 

na, Kitajsko, češ da jim je ta virus ušel iz vojaških laboratorijev. Kitaj-

ska pa je kot izredno organizirana država, dala svetu pravo šolo, kako 

se je treba zoperstaviti taki epidemiji, kar so nato vsaj delno povzele 

in izkoristile vse države pa ne samo tiste s tako imenovanimi diktator-

skimi režimi, ampak tudi te s parlamentarno strankarsko partitokraci-

jo. To je odlična priložnost, da se lahko epidemija oziroma strah pred 

njo izkoristi za prevzemanje utrditev kakršnekoli oblasti, tudi izvršne 

in sodne, od državnih do lokalnih nivojev, podrejanje organov prisile, 

ponovno oživljanje fašizma ali njegovih posameznih gradnikov in raz-

vijanje novih manj očitnih oblik fašizma. 
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Že prvo leto kovidne krize je pokazalo, da je bila opravljena 

do sedaj največja koncentracija in centralizacija. V ozadju so mali 

diktatorji utrdili svoj populistični fašizem, veliki kapital pa je skupaj z 

informacijsko tehnologijo lahko utrdil do sedaj najbolj izpopolnjeno 

diktaturo, saj ne obvladuje samo politike, ampak tudi množice.1 

 

Izrezki časopisnih člankov, ki jasno pokažejo bogatenje najbogatejših 
v času kovidne krize. 

 
1  Ta stran je dopolnjena leta 2021 
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To utrjevanje neoliberalizma, to je mutirane oblike fašizma, 

se izvaja tudi s populističnimi ukrepi raznih oblik nepovratne pomoči 

podjetjem in posameznikom. Seveda je ta pomoč nujna, vendar če 

ste opazili, ne gre za neko sistematično reševanje gospodarstva in 

revščine, ampak igranje Dedka mraza ali točneje Božička. Zakaj? Prav 

Božiček ne dobi teh daril od boga, ampak zanje najema darila mimo 

vseh razumnih meja in celo ustave. Ob tem razni ministri in priskle-

dniki nastavljajo svoje žepe in sklede. Kdo bo pa plačal, tisti, ki jih 

tako širokogrudno najema, ali tisti, ki jih bodo dobili? To bodo plače-

vale naša in prihodnje generacije. S krediti seveda bogati tisti, ki de-

nar posoja, saj on dobi obresti, provizije in kar je najbolj pomembno, 

dobi tudi država, v kateri valuti se ljudje zadolžujejo. 

Še večjo korist kot politični oblastniki, ki so se okoristili z no-

vim vojnim dobičkarstvom in utrditvijo političnega položaja, so ali 

šele bodo imeli lastniki velikega kapitala informacijskih koncernov in 

korporacij, ki svoje gospodarstvo gradijo na internetu, ter končno 

tudi bančnega kapitala. Ob padcu gospodarske rasti in splošni krizi se 

tokrat ne zadolžujejo samo podjetja, ampak tudi ali predvsem države, 

pa ne vse enako, ampak najbolj tiste, ki so tudi dejansko socialno 

usmerjene, ne pa samo po političnih floskulah.  

Hujše kot so posledice novega koronavirusa, predvsem te, ki 

jih prinaša strah pred njim, večji so dobički prav teh novih igralcev v 

svetovni gospodarski vojni, to je informacijske industrije, kot so Mic-

rosoft, Google, Facebook itd. Kot da je ta pandemija načrtovana, ves 

svet prav prisiljeno prehaja na delo od doma, šolanje od doma in 

posel cveti. To pa očitno ne ustreza samo ameriškim magnatom, am-

pak tudi, kitajskim. Seveda tudi našim politikom, tistim, ki so vlekli 

provizije in vojne dobičke od mask in medicinske opreme in onim, ki 
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so utrjevali svoje pozicije v novi zakonodaji in državnem represivnem 

aparatu. 

Države ali točneje vlade, sploh pa naša, so se ob tem na veli-

ko hvalile, kako so s svojimi ukrepi pomagale svojim državljanom. A 

vse te samohvale so bile laži, pomagali so le kapitalu. Tudi turistični 

vavčerji niso bili narejeni zato, da bi ljudje letovali, ampak, da bo turi-

stični kapital preživel. S tem so bili ljudje le prisiljeni, da gredo na 

letovanje, od doma torej, in, da poleg tistih nekaj plačanih nočitev po 

trošijo svoje prihodke za vse ostalo. Ti vavčerji so torej šli kapitalu, ne 

pa državljanu v žep ali transakcijski račun, ampak kapitalu, ki je poleg 

tega dobil vsaj še enkrat toliko iz žepov državljanov. Ljudje so bili le 

sredstvo delitve kapitala in dodatno ožeta krpa. 

Od kot pa denar za vavčerje? Iz kreditov, ki jih je namesto ka-

pitalistov najela država. Teh kredite bo seveda odplačeval država, pa 

ne predsednik države in tudi ne vlade, ampak davkoplačevalci. Gre 

torej za novo krajo, tokrat ne nekdanjega družbenega gospodarstva, 

tudi ne privarčevanega denarja, ampak slehernega davkoplačevalca. 

Poudarjam davkoplačevalca, ker tisti, ki imajo veliko denarja, ga ima-

jo skritega v oazah in davkov ne plačujejo, ali pa v neprimerno manj-

ših odstotkih drugim državam, ne pa »svoji«Sloveniji. 

S to krizo, ki jo je poglobil koronavirus, je ponovno kot s prej-

šnjo – tudi pri tej imel največ koristi veliki svetovni bančni kapital. 

Tudi tokrat je zadel v črno ali točneje v rdečo. Pa ne gre samo za kon-

centracijo in centralizacijo kapital, ampak tudi za kaznovanje socialno 

usmerjenih držav.  

Sicer pa kovidno pandemijo je razglasila Svetovna zdravstve-

na organizacija (WHO), pa a ni prav ta čeprav del organizacije OZN 
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vedno bolj le podaljšana roka velikega kapitala, saj OZN ne more več 

naprej brez njegovega denarja. Tudi zdravstvo so torej izkoristili za 

utrjevanje svoje oblasti in prilaščanje celega sveta, ne samo butalstva 

narodov, ki nasedajo nacionalizmom, fašizmom verskim fanatizmom 

in seveda medijskim manipulacijam. 

In če to drži, zakaj niso uporabili starih metod kot pri prejšnji 

krizi, torej s kreditno politiko, ki je vsaj pred krizo pospešila potrošnjo 

in s tem proizvodnjo. Odgovor na to je v hitrem vzponu kitajskega 

gospodarstva, v tem sistemu je največji kapitalist država. Veliki ame-

riški ali zahodni svetovni kapital se je v pripravah na novo ciklično 

krizo soočil s protiukrepi Kitajske. Ta očitno ni odkrila samo mutira-

nega virusa, ampak tudi to igro velikega kapitala in tudi najbolj učin-

kovito ukrepala. 

Pa smo spet na rdečem polju. 

Pravi vplivi na finance so se pokazali že po nekaj mesecih epidemije 
(Vir: STA/Primorske novice). 
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Ciklična gibanja narave in krize so odlična pri-
ložnost za kapital 

Kapitalizem pa se ni nikoli boril za prevlado samo s propa-

gando, obvladovanjem volilnega in parlamentarnega sistema, ampak 

tudi s krizami, vojnimi spopadi in vojnami. Krize so sestavni del 

cikličnega razvoja kapitalizma kot sistema, ki se pojavljajo redno od 

vsega začetka vsakih deset do dvanajst let in so v funkciji merjenja 

moči in utrjevanja sistema. Vsi smo namreč sestavni del tega vesolja, 

in njegove zakonitosti veljajo tudi tu, to dokazujejo tudi nekateri fizi-

ki. Med temi rednimi manjšimi nihanji, ki jih kot potrošniki komajda 

zaznamo, se ob, daljših obdobjih pojavljajo velike krize, med katere je 

treba šteti tudi razne vojne spopade in vojne. Vojni spopadi so ustra-

hovanje, merjenje moči, grožnje, ki jim pogosto sledijo gospodarska 

osvajanja ali pa prave vojne. Vojne so v zgodovini bile predvsem osva-

jalne, obe svetovni pa sta bili za prerazporeditev oblasti in svetovne-

ga bogastva. Obe je sprožil kapitalistični pohlep. Vojne seveda niso 

naraven ciklus človeške kulture, ampak umetno sprožene krize, boju 

za prevlado in koristi vladajočih elit ali kapitala., da bo še bolj jasno: 

Če bi na Bližnjem vzhodu zavladal mir, bi se cena nafte znižala in te-

mu primerno tudi profiti vseh, ki prodajajo nafto; če bi v Afganistanu 

demokratično in pravno državo, bi morali uničiti vsa polja maka, in 

glede na to, da je tu več kot polovica kokaina, te izgube ne bi mogli 

pokriti samo z dvigom cen. Tudi ta kapital, ki se ustvarja z mamili, je 

kapital. Denar se, dane zelo enostavno opere, pa tudi to še boljše v 

krizi kot pa v razcvetu.  

Česar ne morejo doseči z vojnami, opravijo ob gospodarskih 
krizah. Še v vsaki krizi do sedaj so najbolj bogati postali še bolj bogati 
in to vedno na račun tistih, ki so manj bogati od njih pa še najbolj 
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množice revnih, ki so vsakokrat postali bolj revni. Po krizi se vsi skupaj 
z državo vred začenjajo boriti za dvig z dna, v katerega so padli, za 
novo rast in »bogatenje«, da jim bodo tisti najbolj bogati to pri na-
slednji krizi ponovno pobrali. Najboljši mehanizmi za krajo so banke 
in obresti. Te s svojimi skritimi sistemi, kot na primer knjižnih rezerv, 
lahko dajejo posolila, tudi če denarja nimajo, po obrestih in provizi-
jami, kot same hočejo, če pa propadejo, varčevalce poplača država, 
to je davkoplačevalci. 

Vmes delujejo tudi mehanizmi, ki jih kapitalizem predstavlja 
kot tržne zakonitosti. Bonitetne hiše, ki so del tega zagotovo, niso 
neko naravno nihalo, ampak zelo politično. Ste opazili, da so bonitet-
ne ocene neke države slabe, kadar imajo na oblasti leve vlade, dobre 
pa, kadar vlada desnica? 

Znotraj teh velikih »naravnih nihanj« pa je finančni kapital 
razvil čisto svoja borzna nihanja. Ta so bila nekoč dnevna, urna, sedaj 
so s trgovanjem z informacijsko tehnologijo milisekundna, skorajda že 
trenutna. Znanost gradi napredek na nihanjih električne energije, 
Nikola Tesla je opozoril na še hitrejše magnetne sile, kapital pa je pa 
je vse to že zdavnaj presegel. 

Zato, da bi premagal svoje konkurente, razvija in uporablja 
tudi orožja, ki so v nasprotju z vsemi človeškimi etičnimi normami, 
kot je npr. atomska bomba. Že to orožje pa ga je pripeljalo pred zid ali 
točneje v podzemna zaklonišča, vendar njegovo bogastvo tem bom-
bam ne more ubežati. Z razširitvijo in uravnoteženjem atomske obo-
rožitve postaja tretja svetovna vojna vsaj racionalno nemogoča. Se pa 
seveda vsi ti cilji lahko dosegajo z lokalnimi programiranimi vojnami, 
terorizmom, hladnimi vojnami, bojkoti, carinami, obrestnimi merami, 
cenami in seveda umetnimi krizami. Vse več se govori in tudi že upo-
rablja tako imenovana orožja HAARP, ki omogočajo novo pokorščino 
sveta, brez krvavih vojn, ampak s posilstvom narave. 
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Tako v krizah, kot tudi vojnah se gospodarstva ali kapital na-
rodov, držav, ljudstev, združenj, skupin ali pa celo posameznikov bori-
jo drug proti drugemu, veliki za oblast, mali za preživetje. Tej sedanji 
veliki svetovni gospodarski krizi, ki ima tudi veliko vojn, spopadov in 
terorističnih dejanj, pravimo tudi nova velik svetovna gospodarska 
kriza, ki je zajela tudi nas.  

V času odkritja Aidsa in v strahu, ki ga je ta povzročil po vsem 
svetu, so si oblastni ugotovili, da je prav ta strah najboljše orožje za 
obvladovanje množic, najboljši nadomestek za strah pred atomsko 
vojno in Rusi. To so očitno zelo dobro izkoristili leta 2019, ko se je 
pojavil Covid 19. Boljše dimne zavese za utrjevanje oblasti oblastniki z 
vseh dežel tega sveta niso mogli iznajti, kot pa je bil strah pred tem 
novo mutiranim koronavirusom. O teh svojih lažeh in manipulacijah 
pa so lahko vse še najbolj enostavno prepričali ob ukrajinski vojni. Na 
svoj račun so prišli vsi od velikih lastnikov kapitala, do novih velikih 
kapitalistov in celo majih, ki so se okoriščali z nabavo zaščitnih sred-
stev in medicinske opreme. 

Ne pozabite, tistih bogatih ne skrbijo krize, pa tudi bolezni 
in celo vojn – oni imajo denar, zdravila, zdravnike in zaklonišča pa 
seveda policijo, vojsko in vse drugo in bodo vedno preživeli in še bolj 
obogateli … če le ni revolucije. 

Da, tudi mi moramo plačevati svoj, davek priključitve k te-
mu sistemu. Nemški in francoski bančni kapital je to ugotovil že prej, 
zato je sprožil postopke, ki jih imenujemo varčevanje, pomoč Grčiji in 
drugim državam, ki so na robu propada, ali pa trojka. Gre za novo 
prerazporejanje bogastva in oblasti, zato smo morali zbrati denar za 
Grčijo in ustanoviti nov sklad za pomoč propadajočim državam. Gre 
pa predvsem za pomoč ali pretakanje denarja v nekaj evropskih bank, 
ki bi rade preživele, oz. imajo to politično in kapitalsko moč, da se 
lahko v boju finančnih velikanov vsaj obdržijo na površju. Največ nam 
pove primer Cipra. Ciper je pravoslavna država, v nji se Rusi in njihov 
kapital bolje počuti kot v Švici ali Lihtenštajnu. Nemški napadi na taj-
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nost vlog v teh dveh državah so bili samo »motenje« preveč prozorne 
vode.  

Ciper je postajal z ruskim kapitalom preveč močan dejavnik v 
EU, vsaj za Nemce in Francoze. Lahko pa tudi za njihove strice iz Ame-
rike …  

Padec komunističnega vzhodnega bloka jim ni bil dovolj, ni 
jim bilo dovolj, da so tudi na vzhodu vpeljali kapitalizem in parlamen-
tarno demokracijo, kapital je pohlepen, potrebuje bogastvo drugih in 
ljudi kot potrošnike. Rusija se je pobrala in jim ni hotela prepustiti ne 
nega ne drugega – ni pristala na to, da bi se tudi pri njih zgodilo tako 
kot pri nas in vseh ostalih malih vzhodnih državah. Celo Madžarska se 
je dokaj dobro uprla, pri nji namreč ne gre samo za obujanje fašizma.  

Zlatko Dizdarević, novinar, pisatelj in diplomat, ki se že 35 let 
ukvarja z Bližnjim vzhodom, pa pravi, da je bistvo nemirov na 
Bližnjem vzhodu v popolnem preoblikovanju planeta zaradi interesov, 
ki jih zagovarja neofašistični imperializem, popoln teror korporacij in 
bank, ki za svoje interese rušijo mednarodno ureditev, utemeljeno z 
Listino Združenih narodov.  

Nekaj nam mora biti jasno, Vsa prepričevanja, da so varnost-
no obveščevalne službe in represivni organi vključno z armadami, v 
rokah demokratično izvoljenih ljudi, poslancev, njihovih odborov in 
komisij, ali pa ministrov in predsednika, je velika farsa, televizijska 
burka za volivce. Farsa so tudi »strici« iz ozadja. Ti sicer imajo nekaj 
vpliva, vsaj pri medijsko atraktivnih odločitvah, vendar njihovi šefi ali 
pravi »strici« so gospodarji kapitala.  

Za konec 

Sedaj že dolgo vemo, da atomi niso najmanjši delci materije, 
ampak le združbe še manjših delcev, tako kot ozvezdja, galaksije in te 
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spet tvorijo naše vesolje. To se, kot trdijo strokovnjaki, neprestano 
širi. Vmes se v za nas ljudi izredno dolgih obdobjih ta ozvezdja združu-
jejo, in nekateri trdijo, da tudi vesolje, v eno samo svetlo ali črno ma-
so, ki jo nato novi pok požene v nov ciklus življenja. To so neizmerne 
sile, ki jih ne moremo razumeti, že delitev atoma ali njegovo združitev 
imenujemo atomska bomba. Nekateri fiziki in tudi filozofi trdijo ena-
ko, da naravne zakonitosti iz vesolja veljajo tudi v družbi, pri delova-
nju njenih procesov.  

O tem sem prepričan tudi sam, pa vendar mi nekaj ne gre 
skupaj: znanje, osveščenost ljudi, želje po svobodi in demokraciji se 
tako kot vesolje širijo, last kapitala pa se oži? Se bliža implozija? 

Da zagotovo se bliža, vendar noben fizik ali filozof ne bi vedel 
odgovora, čez koliko let, stoletij, tisočletij bo do nje prišlo. Kaj nam 
potem ostane Konfucijeva modrost: »Če je posilstvo neizbežno, lezi in 
uživaj!« ali Marxova revolucija proletariata? Obstaja nam še ena 
možnost, da sami prerastemo ta kapitalizem. Toda kako? 

Prvi pogoj je, da se zavedamo, kaj je in kakšen je kapitalizem, 
katere so njegove šibke točke in katere naše so močne. Njegova naj-
bolj šibka je, da je lastnikov kapitala malo, vedno manj. Mi smo mno-
žica, vedno bolj izobražena in kulturna, tudi vedno bolj jezna in od-
ločna, da ta svet spremeni. Oni seveda del množice kupijo in jo obo-
rožijo, da ustrahuje preostali večji del.  

Absurd kapitalizma in kapitalistov je, da če hočejo še bolj bo-
gateti, morajo razvijati naše fizične in intelektualne sposobnosti. Prav 
slednjih imamo vedno več. Treba je razviti kolektivni razum, to ne 
pomeni kolektivizem, ampak skupno spoznanje in znanje, organizaci-
jo le tega in začetek izvajanja ukrepov.  
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Avtor o delu in sebi 

Ta e-knjiga ni znanstveno delo, to je le plod mojega znanja, dela in 
osebnih izkušenj. Študiral sem novinarstvo in se poglabljal v sociologijo, 
ekonomijo, zgodovino in pravo, delal pa sem kot novinar, urednik in odgo-
vorni urednik, že kot študent pri raznih časopisih in Radiu Študent, nato pa 
dolga leta na Radu Koper. Ukvarjal sem se z razvojem radia kot medija in 
interneta pripravljal javne oddaje, reportaže in intervjuje s številnimi ljudmi. 
Veliko so me naučili. … še največ burna leta ob osamosvajanju Slovenije in 
nato rušenju ter kraji vsega tega, kar smo naredili. 

Poleg številnih radijskih oddaj sem napisal tudi več knjig, med temi 
vam pa posebej priporočam tiskane knjige, ki jih dobite v knjižnicah in knji-
garnah: 

• Peruti tržaškega aborigina 

• Radio kot Radio Koper 

• Primorska dežela 

• Rdeče češnje 

• Lebič: zgodbe pozabljenega eksodusa 

• Roža osapska 

• Fašizem za Butalce 

• Fojba laži 
 
Moja e-knjižnica na ISSUU.COM http://issuu.com/milos-ivancic pa vam po-
nuja: 

• Sirene medijskega morja – kako nas zavajajo mediji 

• Fašizem za Butalce – kaj fašizem je ali zakaj ga skrivajo  

• Skoraj basni – basni in zgodbe iz človeškega in živalskega sveta 

• Zgodnje češnje – zbirka pesmi iz srednje šole 

• Pesmi kemoterapije – ne bojte se tega naslova, realnost, v kateri 
živimo, je še bolj šokantna. 

• Tržaška zver Gaetano Collotti – zgodovinska pripoved 

• Primorska dežela – o Primorski in Primorcih 

• Abitanti so v Istri – pozabljeni kraji in ljudje slovenske Istre 

• Radio kot Radio Koper – za vse, ki poslušajo radio 
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• Peruti tržaškega aborigina – pretresljiva življenjska zgodba našega 
rojaka 
• Prekomorci – odisejada primorskih Slovencev 
 

… in oglejte si oglejte moje okno http://freeweb.t-
2.net/okno/. 

http://freeweb.t-2.net/okno/
http://freeweb.t-2.net/okno/

