
  Antifašizem je danes potreben ravno 
toliko, koliko je bil pred sedemdesetimi leti. 
Zablodi, da se je fašizem končal s porazom 
Nemčije in Italije v drugi svetovni vojni in da 
naj se z njim ukvarjajo samo zgodovinarji, 
sta zelo nevarni. Tisti, ki to napačno sliko 

ustvarjajo, želijo antifašizem predstaviti kot 
politično-ideološki program, ki je že davno presežen. 
Dejansko pa so se fašistične ideje v kontekstu 
razraščanja nacionalizma in globalne vojne  okrepile 
in privzele nove forme. 

 Namesto, da bi boj proti fašizmu aktualizirale, 
vladajoče politike sistematično brišejo domačo 
antifašistično zgodovino. V vsakdanji praksi se to 
kaže preko relativizacije antifašizma v zgodovinskih 
učbenikih in preko rehabilitacije sodelavcev 
fašističnih enot v času okupacije med drugo 
svetovno vojno. Proti fašizmu se moramo danes 
boriti na vseh poljih: fašistične smeti pospravimo 
z naših ulic, šovinističnim politikom, ki zastrupljajo 
javnost, ko se skrivajo za liberalnimi frazami 
razkrinkajmo maske, navsezadnje se zoperstavimo 
tudi ekonomskim in kulturnim strukturam, ki vse 
to reproducirajo. Napadi na manjšine s strani tistih, 
ki želijo “čisto” Slovenijo, torej Slovenijo zgolj za 

“Slovence”, so zgolj začetek! Ponovno se spomnimo 
znane nemške izkušnje iz ne tako davnega časa: „Ko 
so nacisti prišli po komuniste, sem ostal tiho; nisem 
bil komunist. Ko so zaprli socialne demokrate, sem 
ostal tiho; nisem bil socialni demokrat. Ko so prišli 
po sindikaliste, nisem spregovoril; nisem bil član 
sindikalistov. Ko so prišli po Jude, sem ostal tiho; 
nisem bil Jud. Ko so prišli po mene, ni bilo nikogar 
več ki bi spregovoril.”
 
 Antifašizem mora biti politično stališče 
najširših delov družbe in različnih posameznikov, 
četudi  sami niso direktno ogroženi. Dojeti ga 
je potrebno kot poziv vsem, naj vplivajo na 
svojo okolico, prijatelje in sosede, da se skupaj 
organiziramo in preprečimo fašizacijo družbe. 

Proti fašizmu se moramo danes boriti na vseh poljih.
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  Uporaba besede fašizem po drugi 
svetovni vojni pogosto pelje do različnih 
sporov. Kritike na račun neselektivne uporabe 
besede „fašisti“ so upravičene. Kljub temu 
pa je težnja politične in strokovne javnosti, 
da zanika fašistično naravo tistih vsebin 
svojega političnega in kulturnega življenja, 
ki svojo formo in tendence povzemajo po 
zgodovinsko potrjenih fašističnih vzorcih, 
zaskrbljujoča. 
  
  Če blok politične desnice na grobo 
razčlenimo v liberalni, konzervativni in 
reakcionarni tok, potem fašizem predstavlja 
eno od oblik reakcionarne politike. Sklicuje 
se na ideal totalitarne državne strukture, pot 
do njegove uresničitve pa vidi v organiziranju 
množičnega nacionalističnega avtoritarnega 

gibanja z elementi terorja. Njegova osnova je 
usklajenost interesov med vladajočim razredom in 
velekapitalom, na ideološki ravni pa kombiniranje 
rasizma, antisemitizma, antikomunizma, militarizma 
in neotradicionalizma. Upoštevati moramo 
tudi organizacijske in ideološke razlike med 
najrazvitejšimi fašističnimi gibanji prve polovice 
20. stoletja (kot sta nemški in italijanski) in tistimi, 
ki so se po njihovem vzoru formirali na prostorih 
Balkana in vzhodne Evrope. Za balkanska fašistična 

gibanja tega časa je v večji meri značilno vztrajanje 
na idealu patriarhalne vaške skupnosti, velika vloga 

religije in opiranje na Cerkev. Po drugi strani pa je 
treba izpostaviti, da je ponekod organiziran ljudski 
odpor poskuse organiziranja fašističnega gibanja 
uspel tudi  ohromiti.

 Posebno pozornost je potrebno posvetiti 
organizacijsko-ideološki formi evropskega fašizma 
po njegovem vojnem porazu leta 1945. V deželah 
kapitalističnega zahoda je ideološko jedro ohranjeno 
z organiziranjem ohlapne mreže najrazličnejših 
skupin s pogosto protislovnimi motivi: od marginalnih 
političnih strank, mednarodnih zvez, cerkvenih 
organizacij, intelektualno-umetniških krožkov 
in kulturno-propagandnih medijskih projektov, 

do aktivizma na internetu. Za bivše socialistične 
dežele po letu 1989 veljajo dokaj različni kriteriji za 
prepoznavanje novih fašističnih gibanj. Fašistična 
ideologija je skoncentrirana okoli nostalgije nad 
kvizlinškimi vzori iz druge svetovne vojne, ponekod 
neofašizem išče kontinuiteto z lokalnimi upori 
proti okupaciji, pogosto konzervativne vsebine iz 
predvojnega obdobja pa zavzemajo reakcionarne 
fašistične dimenzije, oživljajo se v novem kontekstu, 
kot radikalna reakcija na vrednote socializma in 
internacionalizma, s funkcijo zagotovitve povratka 
k starim družbenim odnosom. Pogost motiv 
je tudi iskanje kontinuitete z davno izginulimi 
srednjeveškimi državnimi oblikami. 
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Pogost motiv je tudi iskanje kontinuitete z davno izginulimi srednjeveškimi državnimi oblikami.

Videz jeznega skinheada z ob-

rito glavo in belimi vezalkami 

v bulerjih je zamenjal veliko 

bolj integriran fašist.



  V Sloveniji so danes zastopane različne 
struje sodobnega evropskega fašističnega 
gibanja. V zadnjih letih so se te skupine 
zavedle, da so zavoljo uporabe nacističnih 
simbolov in skrajnih pogledov obsojene na 
margino, zato ne propagirajo več odkrito 
idej nacionalsocializma, distancirajo se od 
čaščenja Hitlerja in nacistične simbolike 
ter zgodovine. Ključna je postala ljubezen 
do slovenskega naroda, sovraštvo pa je še 
vedno usmerjeno v tiste, ki so po njihovo 

“drugačni”, bodisi zaradi jezika, ki ga govorijo, 
spolne pripadnosti, religije ali kakšne druge osebne 
okoliščine. Videz jeznega skinheada z obrito glavo 
in belimi vezalkami v bulerjih je zamenjal veliko bolj 
integriran fašist s Torn Steiner puloverjem in belimi 
špornimi čevlji. Namesto našitka s svastiko nosi 
karantanskega panterja. V zadnjem času so v Sloveniji 
delujoče skupine posvojile proti-muslimansko 

agendo, ki je sicer trenutno glavna tema evropskega 
neonacističnega gibanja. V njegovem okviru je nastal 
koncept “multikulturalizem kot totalitarizem 21. 
stoletja”, ki je post-modernizirana verzija načela Blut 
und Boden, na katerega se sklicujejo tudi skupine 
pri nas. Trenutno so najbolj viden del njihovega 
delovanja propaganda na internetu, mobiliziranje 
po srednjih šolah, prisotnost materialov na ulicah, 
občasno pa tudi nasilno delovanje. V zadnjem letu 

so napadli udeležence parade ponosa, obiskovalce 
avtonomnih centrov in mlade, ki jih dojemajo kot 
grožnjo slovenski kulturi in identiteti.

...
 P

RI
 N

A
S

Tu je Slovenija je mreža 
domoljubne mladine, ki širi 
vrednote etnične in kulturne 
superiornosti ter vzpodbuja 
sovraštvo do drugih narodov, 
predvsem do pripadnikov 
bivših jugoslovanskih 
republik. Posebej aktivni 
so na srednjih šolah in med mladimi. Javno sicer 
zavračajo povezave z neonacizmom, a so preko 
vodilnih članov in “kulturnega“ društva Črni panter 
direktno povezani s skupino Blood and Honour 

Slovenija. 

Hervardi oziroma Zveza domoljubnih 
društev Hervardi so projekt marginalne politične 
stranke. Promovirajo skrajna nacionalistična 

stališča, izražajo sovraštvo do 
‘’drugačnih’’. Častijo mitološki 
srednji vek in sanjajo o vrnitvi 
vanj. Njihov vodja in prvi 
slovenski neonacistični pevec, 
Andrej Šiško, trenutno služi 
zaporno kazen zaradi prodaje 
orožja in poskusa umora.

Slovenski Radikali so novejša skupina, ki 
poveličuje obdobje Hitlerjeve vladavine, prisega 
na superiornost “arijske rase”, nacionalsocializem 
pa razumejo kot “orožje 
preživetja v pokvarjenem 
svetu”. Zanikajo holokavst, 
o Auschwitzu pa pravijo, da 
je bil navaden proizvodni 
obrat. Njihova dejavnost 
je zaenkrat usmerjena 
predvsem na internet in 

interno propagando. 

Blood and Honour je militantna mednarodna 
neonacistična mreža, ki prek distribucije glasbe in 
različnih publikacij vrši propagando rasizma, anti-
semitizma in antikomunizma ter poveličuje Adolfa 
Hitlerja in “moč bele rase“, kar pa se vse dodatno 
krepi še z uličnim nasiljem naci-skinheadov. Blood 
and Honour Slovenija je organizacija, ki združuje 
domače naci-skinheade, ukvarjajo se z organizacijo 
koncertov v čast Hitlerja in Ian Stuarta, ustanovitelja 
in mučenika neonacističnega gibanja.

NEONACISTIČNE SKUPINE V SLOVENIJI

Ključna je postala ljubezen 
do slovenskega naroda, 

preoblikovana v sovraštvo do 
vseh, ki so “drugačni”.
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 V Informatorju so navedene osnovne 
informacije o zgodovini fašizma, o trenutni 
situaciji ter o skupinah, ki delujejo pri nas. 
Poznavanje situacije pa ni dovolj - POTREBNO 
SE JE ORGANIZIRATI!

 Pozorni moramo biti, da s svojim 
delovanjem ne posnemamo ravno tistih 
praks, proti katerim se borimo. Upoštevajmo 
raznolikost in znotraj ekip ne puščajmo 
prostora seksizmu, nacionalizmom, 
homofobiji, rasizmu, agresiji. Bodimo odprti 
in prisegajmo na komunikacijo. Naš skupen 
cilj mora biti gradnja solidarnostne mreže in 
odpora. Z ulic odstranjujmo naci materiale 
(plakate, nalepke) in ne bojmo se odkrito 
izražati svojih stališč. 

Kaj lahko storiš sam/a:

- Informiraj se o neofašističnih skupinah v tvojem 
mestu. Situacijo predebatirajte znotraj svoje ekipe 
in razmislite o nadaljnih korakih. Kontaktirajte že 
obstoječe antifa ekipe ali pa se organizirajte sami.

- Naredi svoje plakate in jih polepi v svoji okolici, 
soseki, šoli, delovnem mestu.
-  Naredi svoje nalepke in jih lepi po mestu.
- Če nekdo nosi neonacistične simbole (panter, 
rune, keltski križ...), to ne pomeni nujno, da je 
zagrizen/a nacist/ka. Morda se niti sam/a ne zaveda, 

da promovira sovraštvo in 
nestrpnost. Pristopi do njega/
nje, naveži komunikacijo in ga/jo 
razsuj z argumenti. 

Potrebno se je organizirati
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NO PASARAN! - Slogan iz časa španske revolucije, ki je potekala med leti 1936-39.  Združene 
republikanske sile so pod sloganom ‘’Ne bodo prodrli’’ branile Madrid pred fašistično vojsko. Še 
danes se ga poslužujejo številne skupine v boju za pravično družbo.

27. APRIL – na ta dan se je leta 1941 z 
ustanovitvijo Osvobodilne fronte v Lju-
bljani začel organiziran oborožen odpor 
proti okupaciji. Takrat se je koalicija vse-
binsko raznoterih skupin odločila, da z 
direktno akcijo najde pot do osvoboditve 
izpod nacifašističnega in kapitalističnega 
gospostva. 

O, BELLA CIAO - Glasbo te najbolj znane 
partizanske pesmi je leta 1919 napisal judovski 
skladatelj Miško Ziganoff, besedilo pa je nastalo 
med italijanskimi antifašisti v času druge sve-
tovne vojne. Tudi danes je pesem še vedno zelo 
priljubljena in živa še posebej med mladimi, kar 
dokazujejo številne d’n’b, hip hop, punk in druge 
priredbe. 

Antifašistični Informator je pripravila

AntifA šističnA AkcijA šišk A

Ljubljana, April 2009

kontAkt:
antifa1107.wordpress.com

antifa1107@nadir.org


