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Narodna Straža Všečkaj stran
Antropologinja na RTV Slovencem v lastni državi ne priznava avtohtonega statusa! Prosim, če delite

IRENA ŠUMI SLOVENCEM V LASTNI DRŽAVI NE PRIZNAVA
DOMORODNEGA STATUSA
Antropologija je primer »družbene vede« (če ji tako lahko sploh rečemo), ki se danes poleg mešanja
megle intenzivno ukvarja predvsem s širjenjem široke palete bolj ali manj kulturno marksistično
obarvanih propagandnih ideološko političnih »teorij«. Večina le teh je poglavitno usmerjena proti
narodom, narodnemu čutu, nacionalnim državam in kar je še takega.
Irena Šumi je še ena izmed oseb, ki si je pridobila doktorski naziv iz te »vede« in ga s pridom uporablja
zato, da med drugim tudi na davkoplačevalske stroške širi protinarodne ideje – in pri tem daje ljudem vtis
»strokovnega videza«. Svoje ideje objavlja v »najuglednejših« - sklepamo, da prav tako liberalnih in
kulturno marksističnih publikacijah - v ZDA, Franciji in na Norveškem.
Narodnost, vera in rasa pač niso "en in isti šmorn"
Slovenska kultura po njeno nima pravice debatirati, če džamija vanjo spada ali ne – takšno odločanje ona
imenuje kar »rasizem«, čeprav menda vsakdo ve, da ne potrebujemo naziva »doktor antropologije«, da
nam je jasno, da so vera, kultura, narodnost in rasa pač različne stvari. Da znamo ločevati te štiri pojme
verjetno zadostuje osnovnošolska izobrazba, ali pa preprosta povezava do interneta. Irena Šumi
problematizira tudi razlikovanje etničnih Slovencev in slovenskih državljanov. Ob tem se je obregnila
celo ob ustavo rekoč: "Celo slovenska ustava razlikuje med državljanom in Slovencem, ko v 3. členu
najprej trdi, da je Slovenija last svojih državljank in državljanov, nato pa doda, da je utemeljena na
neodtujljivi in trajni pravici slovenskega naroda do samoodločbe".
Slovenci smo v osnovi etnični narod
Najprej moramo poznati bistveno razliko med teritorialnim in etničnim nacionalizmom, ki je gospa kljub
svoji »sloviti izobrazbi« očitno tudi ne pozna, noče poznati ali pa prikriva. Slovenci smo tako, kot večina
vzhodno in srednjeevropskih narodov v osnovi etnični narod. To pomeni, da smo preživeli dokaj dolgo
časa na istem ozemlju kot ljudstvo brez svoje države, v tem času pa smo izoblikovali svojo kulturo, jezik,
tradicijo, običaje in navade, ter preko vseh teh stvari oblikovali slovenski prostor in se povezovali med
seboj. Prav slovenski narod je razvil težnjo in sanje po narodni suverenosti in samoodločbi in na podlagi
te težnje je nastala slovenska država - in prav to težnjo ustava tudi ščiti.
Vsak človek, katerega rod se že dalj časa nahaja na slovenskem območju in se počuti kot del slovenskega
naroda je etnični Slovenec, kultura pa, ki se je v dolgem času na podlagi etničnih Slovencev razvila je
avtohtona kultura – in to ni nobeno »namišljeno verovanje« - to je dejstvo.
V Sloveniji obstaja in deluje tudi teritorialna narodna identiteta
Seveda so se na slovenski prostor vedno priseljevali in odseljevali različni tujci, ki pa so se v večini
primerov nahajali v majhnih številkah, ter se prilagodili obstoječim razmeram in posvojili kulturo, ki na
tem območju obstaja. Slovenski državljan, ki ima tuje korenine, a posvoji kulturo, jezik in običaje
slovenskega naroda, lahko in večinoma ima sam sebe za Slovenca, hkrati pa v privatnem življenju vseeno
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obdrži del tuje etnične identitete in tradicije svojih prednikov. Temu pravimo civilni nacionalizem in
bistvo civilnega in teritorialnega nacionalizma je to, da je takšen državljan v primeru vojne, spora ali česa
podobnega prej lojalen in vključen v okvir slovenskega naroda in države kot v okvir države iz katere
izvira. Teritorialni in civilni nacionalizem torej združujeta etnične Slovence in priseljence, ki spoštujejo,
prakticirajo in so lojalni do avtohtone kulture in države, etnični nacionalizem pa je omejen ožje, na zgolj
avtohtono prebivalstvo, katerega rod se že dlje nahaja v Sloveniji in je pomagal izoblikovati avtohtono
slovensko kulturo. Tuje korenine se sčasoma porazgubijo in tako »tujce« etnični narod na dolgi rok
posrka vase – to mu omogoča, da lahko še naprej ohranja svojo avtohtono kulturo.
Državljan republike Slovenije je lahko kdorkoli, ki ima papir
Državljan republike Slovenije pa je lahko kdor koli, ki si pač pridobi papir - državljanstvo. To je človek,
ki plačuje davke in je zato upravičen do volitev in oblikovanja državne prihodnosti. Nekdo lahko postane
državljan iz poslovnih, koristoljubnih, ljubezenskih, izobraževalnih … in še mnogih drugih namenov.
Državljan je lahko tudi človek, ki ima popolnoma tujo identiteto, slovensko kulturo in narod pa odkrito
prezira. Na primeru Pariških napadov smo ugotovili, da je državljan lahko tudi človek, ki v imenu tuje
kulture ali religije izvrši teroristični napad nad svojimi sodržavljani.
Nam bodo gradili rezervate?
Trditi, da etnični Slovenci ne obstajamo, ter trditi, da je biti etnični, civilni ali teritorialni Slovenec ter
slovenski državljan popolnoma enako je svojevrsten zločin, narodna izdaja in namerno uničevanje
slovenske kulturne dediščine. Taka trditev je enaka ravnanju Britancev, Špancev, Portugalcev in
Francozov v času kolonialnih osvajanj Severne in Južne Amerike, ko so trdili, da avtohtone kulture tam
ne obstajajo in so iztrebljali Indijance in Inuite. Priseljenci v ZDA so se tudi opravičevali, da plačujejo
davke in so zato upravičeni do širitve svoje lastne kulture in uničevanja avtohtonih kultur ter, da znajo
obdelovati zemljo in so zato upravičeni do svojega lastnega ozemlja – s katerega so pregnali avtohtone
prebivalce. Irena Šumi bi jim očitno pri tem globoko pritrjevala. Je res potrebno neko kulturo popolnoma
iztrebiti, da ugotovimo, da smo naredili kritično napako in jo začnemo zavestno restavrirati ter ji graditi
rezervate? Nas več kot 500 let uničevanja avtohtonih kultur po vsem svetu - trenutno pa v Evropi - res ni
naučilo ničesar?
Etnični narodi smo tudi dokazano bistveno bolj povezani, s tem pa tudi bistveno bolj suvereni od
teritorialnih
Če negiramo etnično poreklo slovenske kulture in prevlado slovenske kulture, tradicije in običajev nad
drugimi, tujimi kulturami v Sloveniji delamo zločin proti slovenskemu narodu in njegovi kulturni
dediščini. Samo z ustrezno zaščito avtohtone kulture se le ta namreč lahko ohrani, zato in s tem namenom
tudi obstajajo nacionalne države. Se spomnite pesmi »Samo milijon nas je«? V samostojno državo nismo
šli zato, da bi postali »multikulturni«, temveč zato, da bi lahko ohranili svoj narod, jezik, kulturo, način
življenja in okolje, ki ga definira za bodoče rodove. Nacionalne države niso »multikulturne« države
temveč so nacionalne države, že ime samo nam to pove – in enako, ne potrebujemo kvazi-znanstvenega
naziva, da bi to razumeli. Slovenija je prav zaradi tega v veliki prednosti pred teritorialno
nacionalističnimi državami, kot so ZDA, Argentina, Avstralija, Brazilija … kjer razen praktično že
izumrlih nimajo nikakršne avtohtone kulture, nikakršnih narodnih noš, redke avtohtone običaje in še ti so
skomercializirani ... Slovenci kot tudi ostali etnični narodi smo grajeni na principu nekdanjih plemen, z
lastnim jezikom, kulturno dediščino in nacionalno pripadnostjo ter smo zato lahko bistveno bolj povezani
med seboj kot npr Američani. Te lastnosti nam omogočajo, da imamo lahko bistveno bolj jasne in skupne
cilje in se za njih borimo, kot tudi, da imamo lahko bistveno večji nadzor nad našimi politiki, kot
»predstavniki ljudstva« - saj s tem vzdržujemo svojo narodno suverenost. Sploh pa smo glede vseh teh
stvari v prednosti pred multikulturnimi državami oziroma ozemlji, kjer o avtohtoni kulturi ne moremo niti
govoriti, ter se krhajo še tisti osnovni temelji, kot so zakoni in način življenja. Tiste, ki se borijo zato, da
bi nam uničili te prednosti lahko torej mirne volje označimo za zločince.
RTV še naprej cenzurira svoje državljane
Članek ima zanimivo – kljub temu, da se komajda dotika migrantske problematike spet zablokirano
komentiranje, marsikaj pa pove ocena, ki so mu jo namenili bralci. RTV Slovenija se zaveda, da ljudje, ki
jo plačujejo in vzdržujejo nasprotujejo takim indoktrinacijam. Pa si je državna radiotelevizija kljub temu
privoščila prašičje predrzno potezo, da bralcem ne dovoli niti, da bi izrazili svoje mnenje. Hvala Bogu
obstaja tudi internet, na katerem to možnost imamo. Koliko časa bomo še tolerirali, da nam RTV
vsakodnevno pljuva v obraz rekoč: »Slovencelj, plačaj in se je**!«?
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