
 Dont take my papa away from me: please dont take my papa away 
Her tender pleadings were all in vain, and her father went to war. 

He will never kiss her good night again, for he feel"mid the cannons" roar 
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SERVISERJI VOJN (SV) 
 
Ob razširitvi in posodobitvi letalske vojaške baze v Cerkljah na Dolenjskem se poraja mnogo pomembnih vprašanj, povezanih 
predvsem z nadaljnjo militarizacijo Slovenije. Mediji pa tudi javnost do sedaj temu niso posvečali posebne pozornosti, podobno 
pa velja tudi za civilno družbo, ki je pred leti močno izražala svoje nasprotovanje vključevanju Slovenije v vojaški pakt NATO 
(2002-2004). V tistem času, ko je bila javnost podvržena manipuliranju s prednostmi o vključitvi v vojaški pakt, so oblastniki v isti 
sapi obljubljali, da vključitev ne bo rezultirala v vojaških  bazah NATO pakta na ozemlju Slovenije. Še več, trdili so, da se vse 
odločitve v NATO paktu sprejemajo demokratično in da torej ni bojazni pred neželenimi posledicami. Protivojni aktivisti so že v 
takratnem obdobju svarili pred bazami NATO pakta, vendar so astronomska sredstva za propagando očitno vplivala na rezultat 
referenduma. Očitno laž se lahko vidi na primeru, ko nesmiselne nakupe oborožitve in napotitve vojakov v tujino, branijo z 
besedami, da je bila na referendumu izglasovana odločitev za vstop v NATO pakt. Tehtni argumenti so vse od vključitve naprej 
nepomembni in a priori zavrnjeni. Obrambni minister Erjavec nam vztrajno zatrjuje, da Cerklje ne bodo postale NATO baza. Na 
festivalu nenasilne komunikacije ŠPEGL - fest, ki je potekal kot odgovor na militaristični sejem v Gornji Radgoni,  je leta 2005 
izjavil, da dokler bo on minister, Slovenija v Iraku ne bo 
imela vojakov. Samo nekaj mesecev kasneje, februarja 
2006 so v Irak odšli štirje pripadniki Slovenske vojske (SV). 
Tri leta kasneje nam isti »vojni minister« zagotavlja, da 
baza v Cerkljah ne bo NATO baza. Cena tega 
megalomanskega projekta znaša okoli 70 milijonov €, od 
tega pa naj bi NATO pakt prispeval 38 milijonov €.  
 

 
Primer dveh letakov/nalepk gibanja Reci Ne NATO iz leta  2002 

 
Zakaj bi nekdo zbral večino denarja za nek projekt, če si ne bi od tega obetal koristi? Ali se bodo sklicevali na kvazi-humanitarne 
vzgibe, kot so se v primeru bombardiranja ZRJ leta 1999. Takrat so srbsko etnično čiščenje Albancev s Kosovega uporabili kot 
izgovor za »humanitarno intervencijo«, čeprav se je eksodus začel šele po začetku bombardiranja. Oblastniki zatrjujejo, da na 
bazi ne bodo imeli stalne posadke vojaških letal NATO pakta, vendar pa jo bodo uporabljali kot »podporo države gostiteljice«, 
ko bi vlada  na »prošnjo zveze Nato, dovolila uporabo letališča za začasni postanek letal, za njihovo vzdrževanje in oskrbo ali za 
pretovarjanje«. Ameriški jastrebi ocenjujejo, da bo baza primerna predvsem za transportne operacije, izkušnje pa kažejo, da je v 
sodobnih spopadih vse pomembnejša ravno logistična komponenta, ki zagotavlja nemoteno oskrba na bojiščih. Razširitev bo 
zajemala izgradnjo novih hangarjev, nadzornega stolpa, povečanje letalske steze in naprave za prečrpavanje goriva.  Kaj bi to 
pomenilo v primerih bodočih vojn? Če je vlada leta 1999 ob zavezniškem bombardiranju ZRJ odprla zračni prostor in dovolila 
prelet vojaških letal, bi z novo bazo po vsej verjetnosti neposredno servisirali vojno. Tako kot so GM, Ford in IBM servisirali tretji 
rajh med drugo svetovno vojno. Razširitev menda ni potrebna za enajst turbopropelerskih letal Pilatus, ki jih ima Slovenska 
vojska. 

 
Pogled na vojaško letališ če iz pti čje perspektive  
 
 Italijanski mirovnik Andrea Licata, ki sodeluje tudi z aktivisti v Sloveniji, pravi, da »ekonomske argumentacije, ki podpirajo 
vojaške baze, čeprav lažne, so bile vendar odločilni faktor pri brzdanju lokalnega odpora. Takoj, ko se je gradnja vojaške baze 

"Za božjo voljo, dejmo it stran od tovrstnega 
razmišljanja, od razmišljanja o revolucijah in 
neposredni demokraciji in tako naprej. "  
zunanji minister Dimitrij Rupel v obdobju pred 
referendumom o demokraciji 
 



 Greater soldier was never born, but his brave heart was pierced one day. 
And as he was dying, he heard some one crying. A girls voice far away: 

Dont take my papa away from me: please dont take my papa away 
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začela, se je prepad med obljubami in realnostjo razprl, v 
realnosti je bila vsebovana korupcija občine, začasna ali 
nična zaposlitev, nekaj storitvenih pogodb, zvišanje 
najemnin, napetost med ljudmi in kriminal«. Občini Krško 
in Brežice vestno sodelujeta z vojnim ministrstvom, 
obetajo pa si tudi okoli 400 novih delovnih mest, ureditev 
infrastrukture, povečanje naložb in podobno. Korupcija se 
kaže v tem, da naj bi v neposredni bližini baze 
gospodarsko cono Phoenix (Feniks). Evidentno je, da je gospodarska cona element korupcije, ki naj bi v tem primeru z novimi 
delovnimi mesti, prepričal lokalno prebivalstvo, da podprejo gradnjo baze. Logika je takšna: podprite izgradnjo baze in dobili 
boste službo. Za večji iztržek sta občini brez večjih zadržkov privolili v preselitev prebivalcev iz bližine letališča. Edino vprašanje, 
ki se jim ob tako zgrešenem projektu poraja je višina nadomestil in odškodnin. Preselitve za potrebe vojaških postojank so kot 
kaže stalna praksa, saj so v 60-ih in 70-ih letih za izgradnjo ameriškega oporišča na britanskem otoku Diego Garcia preselili 
celotno prebivalstvo. Prisilno preseljenim še danes ni dovoljen povratek. Tudi v okolici Cerkelj krajanom ni vseeno, vendar so 
njihovi pomisleki predvsem zdravstvene in ekološke narave, medtem kot večjega nasprotovanja vojaškemu aparatu ne kažejo.  
 

Če se argumenti v Sloveniji ne razlikujejo od tistih v Italiji 
(primer gradnje nove vojaške baze v Vicenzi) zakaj bi bile 
posledice pri nas drugačne? Nova vojaška letalska baza bo 
ofenzivna struktura, ki bo nadaljevala legitimaciji uporabe 
nasilja.  Glede na permanentnost vojn, vemo da kapitalizem 
dela vojne neizogibne, sledi, da letališče v Cerkljah, ne bo 
le vojaško, temveč tudi vojno. Kot država, ki so jo oblastniki 
porinili v »koalicijo voljnih« (spomnite se Vilniuške 
deklaracije, ki jo je podpisal minister Rupel in od katere se 
vlada nikoli ni distancirala) in ki je podpirala napad na Irak, 

je jasno, da bo posodobljeno letališče ofenzivne narave, saj obrambnih potreb ni. Na tem mestu lahko omenimo, da je Slovenija 
v samem vrhu po številu vojakov v tujini, glede na število 
prebivalcev. Če bodo Američani 
bazo uporabljali za transport, je čisto 
možno, da bodo del tovora tudi 
protipravno zaprti osumljeni 
terorizma oz. »sovražni borci«. Za 
njih je to najbrž zgolj in samo 
kolateralna škoda. Spomnimo se 
samo na Guantanamo in letalskih 
baz po vzhodni Evropi. Poleg že 
naštetih anomalij, je potrebno 
upoštevati še prekomerno 
onesnaževanje zemlje, vode in 
zraka. Letalski izpušni plini so 
rakotvorni, poleg tega pa letala 
povzročajo velik hrup. Posledice onesnaževanja se težko odstrani, 
včasih je potrebno tudi več let, da bi dosegli minimalen napredek. 
Dejavnikov tveganja na ekološkem področju ne manjka, od 
odpadnih olj in maziv, pa vse do uskladiščenega orožja. Povrh 
vsega pa je okoliška regija ekološko zelo občutljiva, v bližini pa se 
nahaja tudi jedrska elektrarna, za katero tudi še niso našli 
skladišča odpadkov.  
 
Če oblastniki govorijo o preventivnih vojnah, ki so pogoj 
napredovanja neoliberalne globalizacije, je nujno bojevati 
preventivni boj proti preventivni vojni. Ne-nasprotovanje bazi se 
odraža v tihem pristanku na vojno. In ko si del vojne mašinerije, si 
odgovoren za smrt in trpljenje. Ne smemo dovoliti, da še enkrat 
več postanemo del vojaške multikorporacije. Odgovor na nenehno 
militarizacijo, manipuliranje in izkoriščanje,  je bil že napisan na eni 
od novomeških bank, ko je na Dolenjskem leta 1998 potekala 
vojaška vaja NATO pakta: »NATO FUCK OFF«.   
 

Luka Hrovat  
 

Direktna akcija na Ljubljanskem gradu, 2002  

"Če se ne priklju čimo zvezi Nato, bomo morali 
zgraditi novo nacionalno obrambno strategijo, ki 
naj bi temeljila na obvezni vojaški službi, za 
katero bi morali premisliti tudi o obveznem 
služenju za ženske."  
predreferendumska grožnja obrambnega ministra 
Antona Grizolda  
 

"Nekaterim bi 
morali povedati, 
da bo solata na 
trgu cenejša, če 
gremo v Nato." 
predstojnica katedre 
za Obramboslovje 
Ljubica Jeluši č o 
ekonomskih 
prednostih članstva 

 

"To je prva taka priložnost, ki nam je dana v 
zgodovini, da bomo med najve čjimi svetovnimi 
državami enaki in da bo naš glas v Natu pomenil ist o 
kot glas Francije, Nem čije ali ZDA." 
nadškof France Rode ob cerkveni podpori vstopu Slove nije v 
NATO pakt  


