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ARGUMENTI ZA ZAVRNITEV 

Krovne strategije razvoja informacijske družbe do leta 2030 

(strategija) in distopične vizije Digitalna Slovenija 2030 

 

 

Strategijo zavračamo iz naslednjih temeljnih razlogov: 

 

1. Strategija je protiustavna. 

2. Strategija ekstrapolira in ovekoveča izredno stanje. 

3. Strategija je smrtonosna za državljane Slovenije in uničevalna do vse žive 

narave in materialnih virov. 

4. Strategija je utemeljena na napačnih predpostavkah. 

 

Obrazložitev: 

 

ad 1.  

Strategija je v nasprotju s preambulo Ustave in številnimi členi, konkretno: 

1. člen: Slovenija je demokratična republika. 

Uveljavitev Strategije bi pomenila, da Slovenija NI demokratična republika, 

ampak je del globalne korporacije, v kateri odloča korporacijski center, ne pa 

ljudstvo. 

2. člen: Slovenija je pravna in socialna država. 

Uveljavitev Strategije bi pomenila, da bi bila Slovenija upravljana ne na osnovi 

prava in zakonov, ampak na osnovi globalistično diktiranih pravil (rules). 

Sociala pa bi bila (dokončno) zamenjana s financializacijo. 

3. člen: V Sloveniji ima oblast ljudstvo. 

Uveljavitev Strategije bi pomenila dokončen odvzem oblasti ljudstvu in 

podreditev državljank in državljanov Republike Slovenije ukazom globalne 

korporacijske oblasti. 

 

ad 2. 

Strategija začrtuje normativno vizijo razvoja Slovenija na podlagi režima ukrepov, ki 

so bili sprejeti med epidemijo koronavirusa, se pravi na podlagi izrednega stanja (gl. 

uvod Strategije). Po klasični pravni maksimi "necessitas non habet legem", izredno 
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stanje ne pozna zakonov, se pravi, izključuje vladavino zakonov. Zato je načelno 

nedopustno in nesprejemljivo, da bi razvoj Slovenije utemeljevali na izrednem stanju 

ali na ekstrapolacijah iz izrednega stanja. Konkretno pa je popolnoma zgrešeno 

graditi prihodnost Slovenije na podlagi ukrepov, ki so se izkazali za neučinkovite in 

škodljive z vidika javnega zdravja in zdravstva, pogubne za gospodarstvo, 

kontraproduktivne za izobraževanje, protizakonite ter uničevalne za demokracijo, 

človekove pravice in državljanske svoboščine, medtem ko so spodbujali samovoljo in 

neodgovornost oblasti ter omogočali korupcijo. 

 

ad 3. 

Strategija je standardiziran tekst za globalno uporabo. Utemeljena je na globalistični 

paradigmi evgenike, transhumanizma in tehnokracije. Evgenika izhaja iz 

predpostavke, da je človeštvo problem planeta, ki ga je treba reševati z izvajanjem 

depopulacije. Rekordno čezmerno umiranje prebivalstva kaže, da se projekt 

depopulacije že izvaja. Transhumanizem bi pomenil uničenje narave ter naravnega 

in duhovnega človeka, ki bi ga nadomestil z uvedbo sintetičnega, kiberenetiziranega 

človeka in sintetizirane narave. Tehnokracija prinaša vladavino neizvoljene in 

nikomur odgovorne ter v danem primeru nadnacionalne elite, za katero ne veljajo 

zakoni, ter demokracijo nadomešča z oligarhijo. 

 

ad 4. 

Strategija je utemeljena na napačni postavitvi odnosa med znanostjo, tehnologijo in 

življenjem. Namesto da bi bila tehnologija razumljena kot sredstvo za omogočanje 

kakovostnega naravnega življenja, lažjega in bolj učinkovitega delovanja in 

vsebinsko polnega življenja ljudi ter spoštljivega in negovalnega odnosa do narave 

in naravnega, je tehnologija v Strategiji postavljena kot cilj in ne kot sredstvo. 

Nedopustno je uničiti človeštvo in naravo, samo da bi lahko uvedli tehnologije po 

zamisli neizvoljenih posameznikov in skupin. 

 

Napačna predpostavka je, da je sprejemljiva ali celo nujna vera v znanost. Kot 

opozarjata npr. profesorja John Ioannidis (Stanford) in Matthias Desmet (Ghent), je 

danes večina znanstvenih objav falsificiranih. Znanost je namreč pod kontrolnim 

vplivom korporacij, korporacije pa pod kontrolnim vplivom globalistov. Zato je 

upravičena in celo nujna skepsa do vseh globalno vsiljenih domnevno znanstvenih 
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predpostavk o dejanski družbeni vlogi denarja, o dejanskih vzrokih obolevanja in 

umiranja ljudi in živali, propadanja žive narave, o vlogi in učinkovanju CO2 in o 

dejanskem sistemu družbenega upravljanja.  

 

Strategija ne vključuje kategorij ključnega pomena, kot so npr. vojne (kaj šele, da bi 

se vprašala, kdo so njihovi dejanski generatorji, ali upoštevala dejstvo, da so vojne 

in vojske največji uničevalec okolja), financializacija in begunci (kot posledica 

imperialističnih vojn). Smo proti oboroževanju in vojnam, proti razvoju in uporabi 

tehnologij za totalen nadzor prebivalstva, proti sprejemanju predpostavke, da so 

naši osebni podatki “zlato” ki napaja korporacije in umetno inteligenco. Zdravo 

življenjsko okolje je ustavna pravica. V mikrovalovki ni zdravega življenja. 

 

Zavod za narodno suverenost   Zavod za svobodo življenja 

Andrej Dojnik, direktor     mag. Blaž Kavčič, direktor 
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