
ATPAZĪSTI FAŠISMU!



Fašisms* ir 
tīrs ļaunums.

Fašisms nozīmē Fašisms nozīmē 
sakropļotus 
prātus, iznīcību 
un nāvi. Tā ir 
mācību stunda, 
ko mēs, tāpat kā 
visi brīvās 
pasaules ļaudis, 
esam 
iemācījušies no 
20. gadsimta.

*Antidemokrātisks 
režīms ar 
populistisku līderi 
kas piekopj 
agresīvu 
ārpolitiku un 
iekšpolitiku.

  -  Dr. hist. Gatis Krūmiņš  -  Dr. hist. Gatis Krūmiņš



Tikmēr mūsdienu Krievija no fašisma 
vēstures ir iemācījusies pavisam ko citu. 
Tā uzskata, ka fašistiskās “vērtības” ir labs 
rīks, lai pakļautu un paverdzinātu gan savu 
tautu, gan ikvienu brīvu cilvēku.

Tāpēc Krievija ir modernizējusi fašismu un Tāpēc Krievija ir modernizējusi fašismu un 
liek to lietā, lai sagrautu, pazemotu un 
iznīcinātu ikvienu, kas nevēlas pakļauties, 
lai kontrolētu prātus un ikdienas gaitas, lai 
attaisnotu jebkādu noziedzīgu rīcību.



Šodien Krievija bārsta dažādus saukļus, 
apsūdzot fašismā ikvienu, kas tai nepiebalso. 
Bet saukļi nespēj noslēpt to, ka vienīgā 
fašistiskā valsts mūsdienu pasaulē ir pati 
Krievija.  



Nozīmīgs faktors cīņā pret šāda mēroga 
ļaunumu ir spēja visai brīvajai pasaulei to 
drosmīgi nosaukt vārdā, tādēļ esam 
apkopojuši būtiskākās fašistisko režīmu 
pazīmes. 

1. Savas tautas pārākuma sludināšana
2. Iekarošanas politika “dzīves telpas 2. Iekarošanas politika “dzīves telpas 
paplašināšanai”
3. Vadoņa kults
4. Kara noziegumi
5. Opozīcijas līderu iznīcināšana
6. Demokrātijas viltošana
7. Manipulācija ar tradicionālām vērtībām



1. SAVAS TAUTAS PĀRĀKUMA SLUDINĀŠANA

Šodienas Krievijas postulētā “krievu pasaule” Šodienas Krievijas postulētā “krievu pasaule” 
neslēpjoties kopē līdzīgas ideoloģiskās 
doktrīnas kā starpkaru Itālijā un Vācijā, 
nekautrējoties sludinot, kurām tautām ir 
tiesības pastāvēt un kuras ir jāasimilē vai 
jāiznīcina. Jebkuras tautas patriotisms var tikt 
interpretēts kā “nacisms”, kas netiešā veidā 
sevī ietver to, ka krievu pasaule var plesties 
bez robežām, bet citām tautām nav tiesību uz 
savu pašnoteikšanos. Tas arī ir viens no 
iemesliem, kādēļ Kremlis ar savu atbalstītāju 
palīdzību tik izmisīgi uztur vēstījumu par 
Latviju kā “neizdevušos valsti”. 



2. IEKAROŠANAS POLITIKA “DZĪVES TELPAS 
PAPLAŠINĀŠANAI”

Visi fašistiskie režīmi ir tiekušies uz savas Visi fašistiskie režīmi ir tiekušies uz savas 
ietekmes sfēras paplašināšanos, un arī 
šodienas Kremļa režīms neslēpj savu interesi 
par bijušās PSRS teritoriju atgūšanu. Līdzīgi 
fašistiskajai Itālijai un Vācijai, šodienas 
Krievija atklāti īsteno imperiālistiska rakstura 
militāru agresiju, kas vērsta uz kaimiņu valstu 
teritoriju okupēšanu (Gruzija, Ukraina, 
Baltkrievija). To apliecina arī Kremļa regulārie 
draudi kaimiņvalstīm, ka tām nav tiesību 
pastāvēt.



3. VADOŅA KULTS 

Vadonis tiek mistificēts un pozicionēts kā Vadonis tiek mistificēts un pozicionēts kā 
pārcilvēks. Absolūta pakļaušanās vadoņa 
kultam, kurā netiek pieļautas atkāpes no 
normas – šādi principi tiek ieviesti jau 
bērnudārzos un skolās. Kremlis aizvien 
intensīvāk kontrolē TV un citus 
informācijas kanālus. 
 



4. KARA NOZIEGUMI

Krievija, līdzīgi kā Krievija, līdzīgi kā 
Vācija un Itālija 2. 
pasaules kara laikā, 
atkal veido 
koncentrācijas 
nometnes (dažkārt tās 
saucot par filtrācijas 
nometnēm), kurās tiek 
spīdzināti un arī 
nogalināti ukraiņu 
karagūstekņi un 
civiliedzīvotāji.
 



5. OPOZĪCIJAS LĪDERU IZNĪCINĀŠANA.

Līdzīgi kā Vācijā un Itālijā, kur fašistiskie Līdzīgi kā Vācijā un Itālijā, kur fašistiskie 
režīmi organizēja izrēķināšanos ar savu 
opozīciju (“Garo nažu nakts” Vācijā 1934. 
gadā, arodbiedrību līdera Džakomo Mateoti 
slepkavība Itālijā 1924. gadā) arī Krievijā 
notiek sistemātiska opozīcijas līderu 
demonstratīva iznīcināšana – Borisa 
Ņemcova slepkavība 2015. gadā, Alekseja 
Navaļnija noindēšanas mēģinājums 2020. 
gadā. Šobrīd apcietinājumā atrodas faktiski 
visi redzamākie Krievijas opozīcijas līderi, 
bet daudzi ir bijuši spiesti bēgt no 
Krievijas.
 
 



6.  DEMOKRĀTIJAS VILTOŠANA

Fašistiski režīmi vienmēr pauž Fašistiski režīmi vienmēr pauž 
vēstījumu, ka demokrātija ir pret 
tautas interesēm un tā nespēj izteikt 
tautas gribu. Iespējams tieši tādēļ 
Krievijā tiek postulēts, ka tai ir savs, 
īpašs, demokrātijas modelis, kāda nav 
nekur citur pasaulē. Vēlēšanas tiek 
falsificētas, lai manipulētu gan ar 
“tautas viedokli”, gan arī Rietumu 
demokrātiju pārstāvju viedokļiem. Pat 
tiesu vara pilnībā pakļaujas režīmam 
un vadonim, likumu normas tiek 
atklāti ignorētas un ir tikai 
formalitāte.



7. MANIPULĀCIJA AR TRADICIONĀLĀM VĒRTĪBĀM. 

Līdzīgi fašistiskajām kustībām starpkaru Līdzīgi fašistiskajām kustībām starpkaru 
Eiropā, šodienas Kremļa režīma ideoloģija 
lielā mērā balstās uz mitoloģizētu 
“tradicionālo vērtību” aizstāvēšanu. Tas sevī 
ietver gan vardarbības ģimenē leģitimizēšanu 
valsts līmenī, gan cenzūru izglītībā un kultūrā, 
gan arī nacionālo, seksuālo un citu minoritāšu 
demonstratīvu apspiešanu. Putina režīms 
cenšas postulēt, ka ir “vienīgais tradicionālo 
vērtību aizstāvis”, tai pat laikā veicinot 
jebkādu gadsimtu gaitā veidojušos morāles 
normu pārkāpšanu, tradicionālo vērtību vietā 
ieviešot kriminālās pasaules kultūru.
 

7. MANIPULĀCIJA AR TRADICIONĀLĀM VĒRTĪBĀM. 



Neļauj okupēt savu prātu -
ļaunuma atpazīšana un nosaukšana vārdā

ir pirmais solis pretī uzvarai. 



ESI MODRS!

Ziņojot par ierakstiem tiešsaistē, iekļauj:
1) ekrānšāviņu; 2) saiti uz ierakstu;
3) saiti uz autora profilu.

www.mil.lv/noderigi
INFO KARA AIZKULISES var atrast:

Par atbalstu Krievijas fašistiskajai agresijai,
ziņo:

ESI MODRS:
esimodrs@mil.lv (+371) 273 281 63

Valsts policijai:
vpdd@vp.gov.lv (+371) 670 140 02 vai 110

Valsts drošības dienestam:
info@vdd.gov.lv (+371) 672 089 64


