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MEMORANDUM 
gibanja Koalicija za življenje 

 
 
Analiza obstoječega stanja 

Stanje in trendi v slovenski in svetovni družbi zaradi katerih se vzpostavljamo 

Globalni ukrepi, ki so bili s strani UN in WHO naloženi vsem državam članicam UN od marca 

2020 naprej, so razkrili najbolj nasilen načrt v zgodovini človeštva za zasužnjenje večine. 

Strateški načrti globalistov (Rockefeller, Bill&Melinda Gates 2010, Agenda21, The Great Reset 

Davos2020, Event201,…) v podrobnostih razkrivajo namere odstranitve vloge 

demokratičnega ljudskega odločanja in demokratičnega odločanja na ravni nacionalnih držav. 

Strategije globalnih korporacij vzpostavljajo tehnokratski transhumanizem kot novo 

paradigmo globalnega upravljanja, ki pomeni uničenje humanizma, ustavnih demokracij in 

blaginje večine. Koncentrirani globalni kapital stopnjuje ropanje, zastrupljanje in pobijanje 

ljudi po vsem svetu. Tudi v Sloveniji. Razlike v bogastvu in vplivu na odločanje so globalno 

dosegle vrhunec. V okviru desetletja delujočega sistema ni možno najti rešitev za 

vzpostavitev dostojnih življenjskih pogojev za večino državljanov. Slovenija je izgubila 

suverenost, ki jo je ob osamosvojitvi vsaj formalno pridobila, omrežja formalne in neformalne 

oblasti in množični mediji pa delujejo v interesu globalistov. Za državljane Slovenije sedanji 

sistem sprejemanja odločitev ni sprejemljiv, saj vodi v popolno odvisnost odločanja v Sloveniji 

od tujih omrežij moči, večina državljanov pa nima možnosti za uveljavljanje svojih življenjskih 

interesov pri sprejemanju političnih odločitev. 

 

Poslanstvo 

Opredelitev naše vloge, kaj prinašamo v slovensko družbo, kaj nas loči od drugih gibanj 

Koalicija za življenje je jedro ozaveščanja in mobiliziranja državljanov Slovenije za boj za 

preživetje in vzpostavljanje pogojev za dostojno, kvalitetno življenje v okviru harmonično 

delujoče nacionalne države kot ustavne demokracije. Sodelujemo z vsemi, ki so pripravljeni 

podpreti vizijo in cilje Koalicije za življenje: posamezniki, društva, gibanja, zveze ali politične 

stranke (le tiste, ki niso finančno ali vsebinsko podprte s strani korporacij, ki zasledujejo 

globalistične cilje prevzema naravnih in človeških virov oziroma odločanja o njih). 

 

Vizija 

Naša dolgoročna ambicija podobe slovenske družbe 

Hočemo našo Slovenijo kot suvereno nacionalno državo, upravljano v dobro svojih 

državljanov, harmonično delujočo, zdravo družbo, ki bo omogočala državljanom razvoj svojih 

potencialov ob optimalnem in regenerativnem angažiranju vseh nacionalnih virov. Državljani 

in družba so zdravi, ko jih pri tem konstruktivno podpirajo državne institucije z ničelno 

toleranco do korupcije. Ohranjanje in plemenitenje nacionalne kulturne identitete in 

zgodovinskega izročila slovenskega naroda, ki se je postopoma razvijal v nacijo skozi svojo 
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1400 letno zgodovino. V prijateljskih, sodelovalnih, enakopravnih interesnih mednarodnih 

povezavah. 

 

 

Vrednote 

Naše vsebinske usmeritve, prioritete 

 Humanizem kot alternativa transhumanizmu 

 Ustavna demokracija in pravna država 

 Skupno dobro 

 Nacionalna kulturna identiteta in zgodovinsko izročilo slovenskega naroda 

 Solidarnost 

 Svoboda pretoka informacij in znanja 

 Sodelovanje in tovarištvo 

 Svoboda osebnih prepričanj vključno z nedotakljivostjo osebne pravice odločanja 

glede cepljenj in drugih posegov. 

 Naravni viri so javno dobro, katerega uporaba mora biti regenerativna, gospodarna 

in družbeno koristna. 

 

 

Cilji 

Kaj hočemo doseči - vsebinsko, kvantificirano. 

 Vzpostaviti upravljanje države v dobro državljanov. 

 Umirjena letna rast BDP, z višjo rastjo dobrih sestavin in upadanjem slabih. 

 Vitalnost nacije s podpiranjem državljanov in družin v vseh življenjskih obdobjih pri 

njihovih temeljnih življenjskih potrebah in pri njihovih razvojnih ambicijah, 

 Oblikovati razvojno politiko Slovenije z regenerativnim odnosom do vseh svojih virov, 

odpraviti uničevalno ekstraktivnost. 

 Monetarna suverenost s centralno banko kot delom nacionalnega političnega 

prostora. 

 Bančni sistem kot poceni, kakovostna infrastruktura za zdravo družbo, gospodarstvo 

in negospodarstvo. 

 Tehnološki razvoj pogojen s pozitivnim vplivom na pogoje življenja in dela 

državljanov. 

 Fiskalna suverenost nacionalne države. 

 Prehranska in energetska samozadostnost. 

 Izstop iz NATO. 

 Pogodben odnos z EU, pogojen z nacionalnimi interesi Slovenije. 

 

Strategije 
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Poti, načini, ki jih bomo uporabljali za prehod od obstoječega stanja  v ciljno ob 

upoštevanju zastavljenih vrednot. 

 Zdravje državljanov in institucij bomo dosegali z delovanjem na vzroke stanj in 
procesov.  

 Vzpostavitev novih institucij in pozitivnih motivacijskih sistemov, ki bodo dejansko 
omogočili veljavo državljanske volje in neodvisne stroke. 

 Ustavni referendum za sprejem temeljev novega sistema upravljanja države. 

 Uporaba vseh oblik komuniciranja. 
 Vzpostavitev sinergije delovanja različnih državljanskih skupin ki podpirajo namere 

ohranjanja življenjsko podpornih sistemov na vseh ravneh. 

 Spodbujali bomo domačo pridelavo zdrave hrane in oblikovanje vertikalne 
povezanosti s predelavo in trgovino s poudarkom na zadružništvu in družinskem 
kmetijstvu. 

 Energetsko samozadostnost bomo dosegali z zmanjševanjem energetske vsebnosti 
industrije in storitev, z nacionalno optimalnim, poceni in sodobnim integriranim 
javnim prevoznim sistemom, ki bo povezal obmejna področja države v povezan 
nacionalni prostor. 

 Vzpostavili bomo bolj kakovosten in dodelan izobraževalni sistem z usklajenostjo in 
smiselno povezanostjo naravoslovnih in humanističnih vsebin. Proračunsko 
financiranje zgolj javnega šolstva brezplačnega za učence, dijake in študente. 

 Sistemsko bomo podpirali prenos tovornega prometa na posodobljene železnice. 
 Posebno pozornost bomo posvetili gozdno-lesni vertikali, z regenerativnim odnosom 

do gozdov, sonaravnim gozdarjenjem, povečanju obsega gozdnogojitvenih del in 
izboljšanju zdravja gozda, optimalnim izkoriščanjem lesne mase za višje stopnje 
predelave v domačih obratih. To bo osnova za povečanje in prenovo stanovanjskega 
fonda. 

 
Taktike 
Konkretne posamične aktivnosti in načini. 

 Skupina se bo konstituirala na medsebojno usklajen najbolj učinkovit način. 

 Na osnovni ravni bo Koalicija za življenje odprta za vse državljane, bo pa ohranjala 
zavezanost Memorandumu z oblikovanjem različnih ravni sodelovanja. 

 Politične stranke so prehodna oblika, v začetku zelo pomembna, poudarek je na 
gibanjih in usmeritvi v interesno državljansko zastopstvo v institucijah upravljanja 
države. 

 
 
Ustanovni člani gibanja Koalicija za življenje: 
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