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V KRAJIH OB HRVAŠKI MEJI SE DOGOVARJAJO O
USTANOVITVI VAŠKIH IN MESTNIH STRAŽ ZARADI NEUČINKOVITOSTI LEVIH OBLASTI
V ZVEZI Z NAVALOM MIGRANTOV
Leva oblast države Slovenije ne jemlje resno nevarnosti novega migrantskega vala, ki preti
Sloveniji po balkanski poti. Ta oblast s kontrolo dominantnih medijev celo skriva pred
prebivalstvom to nevarnost. Zato se prebivalci naselij ob slovensko-hrvaški meji, zlasti v Beli
krajini in na Kočevskem, želijo organizirati in zaščititi svoje kraje in celotno državo.

Določene organizacije večinoma islamskega izvora, ki jih finančno podpirajo nekatere arabske
države, Soroševa fundacija in drugi, so s širjenjem propagande za pot v Evropo, in s finančno
pomočjo, sprožile nov velik val ekonomskih migrantov, ki je zaradi negotovosti pri prečkanju
morja, s pomočjo tihotapcev našel novo balkansko pot v Evropo - iz Turčije, preko Grčije,
Albanije, Črne gore do Bosne in Hercegovine, in od tam v Slovenijo.
Pritisk migrantov z juga po balkanski poti je vedno večji. Ker države na jugu Balkana ne
varujejo učinkovito svojih meja, češ – pustimo jih, naj gredo na sever, saj ne bodo ostali
pri nas, in bodo v breme drugim - število migrantov v Bosni in Hercegovini nezadržno raste.
Migranti so iz držav Bližnjega in manj bližnjega Vzhoda in Afrike, kjer ne divja nobena vojna,
države pa so revne. Po podatkih obveščevalnih služb in tujih novinarjev jih je trenutno največ
okoli Velike Kladuše, menda že več kot 100.000. Od Velike Kladuše je najkrajša pot iz Bosne
preko Hrvaške v Slovenijo. Bosna in Hercegovina in Hrvaška se bosta prej ali slej hoteli
znebiti te množice migrantov in bosta spustili te muslimanske horde naprej v Slovenijo. In
so jih že začeli po malem spuščati !
Slovenija mora opraviti svojo nalogo –
varovanje slovenske in s tem tudi Schengenske meje.

Spomnimo: Schengenski sporazum - "Sporazum o postopni odpravi kontrol na skupnih mejah"
je mednarodni sporazum med evropskimi državami, večinoma članicami Evropske unije, ki je
uveljavil ukinitev mejnih kontrol na notranjih mejah na schengenskem območju, gibanje oseb in
prestop notranjih mej, okrepljeno sodelovanje med policijami in carinami držav podpisnic
sporazuma in nadzor ter način prestopanja na zunanjih mejah tega območja. Gre za
zagotavljanje pravice do prostega prehajanja notranjih meja, kot protiutež pa temeljitejši mejni
nadzor na zunanjih schengenskih mejah, predvsem zato, da ustavi nezakonito
priseljevanje, tihotapljenje drog, trgovino z ljudmi in druge nezakonite dejavnosti.
Slovenija mora izpolnjevati pravila Schengenskega sporazuma –
za dobro Slovenije in EU. Ne sme ponovno poklekniti pred muslimanskimi hordami,

tako, kot je ravnala v letih 2015 in 2016, ko je Cerarjeva vlada, s puhlicami o humanitarni
pomoči, spustila na slovensko ozemlje preko 500.000 nezakonitih migrantov, med katerimi so
bili tudi teroristi, ki so kasneje pobijali ljudi po EU, mnogi pa so bili in so še med kriminalci,
klavci in posiljevalci po EU. Da ne govorimo o islamskih getih v evropskih mestih, ki so postale
"no go" cone za neislamiste in za policijo…
Ko je leva oblast Slovenije nezakonito dovoljevala prost vstop množicam nezakonitih migrantov
v Slovenijo in Schengensko področje EU, je imela Slovenija srečo, da je večina teh
migrantov odšla naprej proti severu, v Avstrijo, Nemčijo, itn. Tokrat je položaj mnogo bolj
nevaren, ker so Avstrija in Nemčija in Švica, poostrile nadzor svojih meja, ki jih zapirajo tudi z
vojsko, zato je velika nevarnost, da množica nezakonitih migrantov ostane v Sloveniji. To pa je
velika grožnja za varnost, blagostanje in celo obstoj suverenosti slovenskega naroda.
Slovenska leva oblast bi morala za varovanje slovenske meje,
ki je obenem schengenska meja, takoj močno okrepiti nadzor nad mejo s Hrvaško,
v Beli krajini in na Kočevskem, pa v celotni Dolenjski in Štajerski, in tudi v slovenski Istri,
z močno okrepitvijo policijskega in vojaškega nadzora,
kot to delata, na primer, Avstrija in Švica.

Ne pa da slovenska oblast vsem, ki nezakonito pridejo v Slovenijo iz Hrvaške, na veliko
daje možnost, da zaprosijo za "mednarodno zaščito", azil, kot da prihajajo iz države, kjer
bi bili ogroženi zaradi vojne. Na Hrvaškem, niti v Bosni in Hercegovini, v Črni gori,
Makedoniji, Albaniji, v državah, ki so jih ti migranti nekontrolirano (!?) prečkali, ni vojne, zato
ni nobene potrebe za "mednarodno zaščito" (azil) v Sloveniji ! Nezakoniti migranti so dobro
obveščeni, da leva oblast dobesedno ponuja "mednarodno zaščito", azil, kot bi bila država
Slovenija "karitas ustanova" za vse prišleke z bližnjega in daljnega vzhoda in Afrike.
Slovenija bi morala vse ekonomske migrante, ki nezakonito vstopijo iz Hrvaške
na ozemlje Slovenije, in s tem v Schengensko področje, nemudoma vrniti na Hrvaško,
če jim že ne more (ali ne želi ?!) preprečiti prečkanja meje !
Ti nezakoniti ekonomski migranti ne bi smeli imeti možnosti za prošnjo za azil !

Tako dela, na primer Švica, ki je svojo mejo z Italijo popolnoma zaprla
s policijo in vojsko, in tam ni prošenj za azil !
Prebivalci na področjih, ki mejijo na Hrvaško, smo že doživeli, in vedno bolj doživljamo
nevarnosti, ki jih prinašajo množice nezakonitih migrantov za naše družine in imetje, zato
ne razumemo, da slovenska leva oblast tako rekoč nič ne stori (ali pa zelo malo, predvsem
pa mnogo premalo !), da bi naval nezakonitih migrantov zajezila, ustavila - na slovensko
hrvaški meji. Celo dominantni mediji o tem ne poročajo objektivno (ne smejo poročati ?!).
Popolnoma neučinkovita je leva oblast tudi pri sodelovanju z oblastnimi in obmejnimi organi
Hrvaške in Bosne in Hercegovine, ki dopuščajo, da se migranti sprehajajo po Bosni in Hrvaški
in vdirajo v Slovenijo. Prepuščanje nezakonitih migrantov skozi balkanske države vzdolž
celotne balkanske poti ni slučajno – te države slabo ščitijo svoje meje, ali skoraj nič - in mirno
pustijo, da se horde migrantov pomikajo proti severu.

Tako ravnajo po znanem balkanskem reku: "Predži brigu na drugoga". Če ne gre za še kakšen
bolj strašljiv motiv ! Nastrada Slovenija – varnost ozemlja in prebivalstva, blagostanje itn.
Vse to je za nas, ki prebivamo v krajih in pokrajinah ob meji s Hrvaško, prehuda pretnja,
grožnja. Država množic nezakonitih migrantov ne ustavlja in jih ne vrača v državo Hrvaško, iz
katere prihajajo.
Slovenska policija po navodilih leve oblasti na meji s Hrvaško
ne preprečuje vstopa nezakonitim migrantom v Slovenijo, ampak:
zanje opravlja "policijsko taksi službo", - prevaža jih do najbližje policijske postaje,
sprejema neutemeljene prošnje za azil in nato poskrbi še za prevoz v azilne domove…
Zdaj je vsak dan že najmanj 50-100 ilegalnih migrantov, ki vdirajo na naše ozemlje. Že samo pri
tem številu jih bo 2000 – 3000 v enem mesecu. Število nezakonitih prehodov meje se bo
gotovo povečevalo.
Slovenija je lahko pri takšni politiki levih oblasti,
v nekaj mesecih prenapolnjena z desettisoči nezakonitimi migranti,
ki bodo veliko ekonomsko breme in huda varnostna grožnja za celo Slovenijo.
Avstrija je zaprla mejo s Slovenijo s policijo in vojsko, zato
se bo kmalu zgodilo, da bo Slovenija zaprt "žep", v katerega bodo prihajale
trume nezakonitih migrantov, ki bodo ostale v Sloveniji, ker jim nihče ne preprečuje
vstopa v državo in jih nihče ne vrača tja, od koder prihajajo.
To pa je lahko za Slovenijo usodno ! To je zelo resna grožnja z juga, grožnja za varnost in
blagostanje Slovencev in vseh državljanov Slovenije. Še posebej ob upoštevanju informacije
tujih obveščevalnih služb (naše že pol leta stavkajo !?), da je v zahodni Bosni, v bližini meje s
Hrvaško, že približno 150.000 nezakonitih, predvsem muslimanskih migrantov, ki vsi
nameravajo priti v Slovenijo.
Če država ne bo v najkrajšem času poskrbela za pravo, resno varovanje slovenske meje, ki je
obenem schengenska meja, bomo primorani sami bolj odločno prispevati k varnosti naših
krajev, kot naj bi to počela država. S somišljeniki v več občinah ob meji s Hrvaško, pa tudi z
nekaterimi, ki so malo bolj oddaljene od nas, pa se zavedajo nevarnosti za vso Slovenijo,

se resno pogovarjamo o ustanovitvi obrambnih enot, ki bi bile oblika vaških in
mestnih straž, ki bi preprečevale vstop migrantov v Slovenijo iz Hrvaške.
S tem bi poskrbeli za zaščito naših domov in družin in splošno varnost v naših krajih in v vsej
Sloveniji, in tudi v EU. Če bi Slovenija imela in poslala na mejo rezervno nacionalno gardo,
bi ta morala opraviti to delo. Vendar je bila leva politika proti njeni ustanovitvi !

Med nami je kar nekaj udeležencev osamosvojitvene vojne leta 1991, ki vedo, kaj je
obramba domovine, in ki imajo tudi izkušnje, znanje in opremo, ki je potrebna za varovanje
državne meje. V večini primerov je že navzočnost oboroženih enot (policijskih, vojaških in
drugih) na meji učinkovit način ustavljanja nezakonitih migrantov pri prečkanju meje.

O načinu in sredstvih za onemogočanje vstopa nezakonitih migrantov na ozemlje
Slovenije – če za to ne bo poskrbela država - se dogovarjamo. Vendar dolgo se ne bomo
pogovarjali, ker če ne bo ukrepala država, bomo morali ukrepati mi, ker Sloveniji pri
takšni dosedanji politiki leve vlade v zvezi z navalom nezakonitih migrantov grozi
nacionalna, varnostna, gospodarska, demografska in še kakšna katastrofa.

************
POJASNILO K NAVEDENEMU
Slovenija je del Evropske unije in Zveze NATO. Slovenija je 27 let samostojna, suverena država,
ki je komunisti niso hoteli in so počeli vse mogoče, da do osamosvojitve ne bi prišlo. Zato ni
čudno, da komunisti in njihovi somišljeniki in podrepniki, tudi dandanes počno vse, da bi Slovenija
zabredla v težave in klecnila pod pritiski levičarjev – masovni "uvoz" nezakonitih migrantov z
nekritičnim dodeljevanjem azilnega statusa je pomemben del destabilizacije in uničevanja
Slovenije, ki je v skladu s stališčem Milana Kučana do osamosvojitve Slovenije. Milan Kučan
je bil in je še proti samostojni Sloveniji in je na stališču: "Niste hoteli ostati v moji ljubi Jugoslaviji,
zdaj pa imejte islam, ki vam bo krojil usodo !"
Spomnimo le na nekaj izjav nekdanjega predsednika Centralnega komiteja Zveze komunistov
Slovenije, Milana Kučana, dosmrtnega vélikega mafijskega "botra" iz ozadja slovenske leve
politike, v zvezi z osamosvojitvijo Slovenije, ki pokažejo, da je migrantska politika sedanje
leve vlade skladna z mnenjem Milana Kučana, je uničevalna in uperjena proti interesom
slovenskega naroda !

Nekaj Kučanovih izjav v zvezi z osamosvojitvijo Slovenije:
-

”Samostojna Slovenija bi bila najbolj črnogleda varianta … Vendar moramo narediti vse,
da Jugoslavija bo,” Milan Kučan, 26. 10. 1988.

-

”Jasno je, da mi iz Jugoslavije nočemo in ne želimo, in da nas kljub takim amandmajem iz
nje nihče nima pravice poditi,” Milan Kučan, Beograd, 28. 9. 1989.

-

”Za nikakršen odhod in odcepitev iz Jugoslavije ne gre. Z dopolnili smo ustvarili
pomembne pogoje za prihodnost, za socializem po meri ljudi,” Milan Kučan, 2. 10. 1989.

-

”Naša opredelitev je nedvomno Jugoslavija. Mi razumemo in sprejemamo Jugoslavijo za
svojo državo in si je ne pustimo vzeti,” Milan Kučan,Beograd, december 1989.

-

”O odcepitvi Slovenije od Jugoslavije je težko celo misliti, ker to ni nikoli bila moja
najintimnejša opcija. Z njo se ne morem sprijazniti,” Milan Kučan, 31. 1. 1990.

-

”Očitajo mi, da sem bil proti odcepitvi. Še zdaj sem,” Milan Kučan, 23. 12. 2015.

DODATNO POJASNILO
Je ob tem čudno, da leva oblast spušča v državo vedno več nezakonitih migrantov, ki masovno
vlagajo vloge za azil in hočejo zastonj živeti na račun slovenskih davkoplačevalcev, nato pa
nam bodo vsiljevali svojo 'kulturo', vero in šeriatsko srednjeveško pravo ?!! In bomo Slovenci
postali manjšina in sužnji v svoji domovini ?! Torej po mnenju in delovanju levice smo
ustvarili socialno državo Slovenijo za afro-arabske migrante ?!
Naj ob tem opozorimo še naše rojake na zahodni meji z Italijo. Po predvolilnih obljubah in
napovedih se bo nova italijanska oblast hotela znebiti pol milijona afro-arabskih migrantov –
priseljencev. Ker v Švico in Francijo ne bodo mogli zaradi zaprtih mej z vojsko, nazaj v svoje
države pa ne bodo hoteli, jim ostane le še prečkanje slovenske meje in prišli bodo v
"obljubljeno deželo"–tranzicijsko Slovenijo. Zato Primorci – pazite, kaj prihaja tudi nad vas!
S sedanjo migrantsko politiko ustvarja leva oblast katastrofo za Slovenijo in dela uslugo
Evropski zvezi, ki vidi Slovenijo le še kot

"Migrantsko krajino" po zgledu nekdanje

Vojne krajine v Habsburškem cesarstvu, kjer naj bi se ustavili in ustalili migranti, ki
prihajajo z juga, zahoda in severa (vračali nam jih bosta Avstrija in Nemčija – ker so jih naše
oblasti en del registrirale, Hrvati pa jih niso !), in Evropa bo imela mir pred njimi…
Tak scenarij je možen: Avstrija je s policijo in vojsko že zaprla svojo mejo s Slovenijo in
vzpostavila svojo schengensko mejo, namesto schengenske meje med Slovenijo in Hrvaško !
Takšna "krajina" na robu EU po okusu slovenske levice in EU, bi pomenila smrt slovenske
nacionalne države, Slovenci bi postali manjšina brez pravic v lastni državi. Levica pa bi si pri
takšni "rešitvi" pri EU izgovorila pogoj–da obdrži popolno oblast nad svojimi podložniki…
Edina rešitev za slovenski narod v tem težkem položaju ob navalu migrantov je zato izvolitev
tistih strank, ki so jim varnost, neodvisnost in blaginja slovenskega ljudstva najpomembnejše
vrednote naroda, stranke, ki bodo sestavile vlado, ki bo res odločno delala za varnost in
blaginjo slovenskega ljudstva !
Pri tem bi bilo zelo pomembno in koristno, da Slovenija pri dogovarjanjih z EU ni osamljena,
ampak se poveže z državami Višegrajske skupine, ki imajo enake poglede na nezakonite
migrante in migrantske kvote kot slovenska politična desnica, in podobne poglede na politiko,
demokracijo in človekove pravice nasploh, in prosi za njihovo pomoč in sodelovanje.

************

