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MOŽNE POTI ZA RAZŠIRITEV VIRUSA S 
TEORIJAMI ZAROTE

Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) 
je 30. januarja 2020 razglasila novi ko-
ronavirus nalezljive bolezni Covid-19 za 
grožnjo svetovnemu javnemu zdravstvu, 
11. marca pa razglasila pandemijo. V Slo-
veniji je epidemija uradno razglašena 12. 
marca 2020 in preklicana 31. maja 2020 
ter ponovno razglašena 18. oktobra 2020. 
Že januarja 2020 so začele krožiti različne 
informacije pa tudi teorije zarote, da pan-
demija Covid-19 izvira iz virusov, ustvar-
jenih v kitajskem virološkem inštitutu v 
Vuhanu. Proučevanje pojava kaže, da kot 
možne poti za razširitev virusa lahko na-
vedemo: (1) mutacijo virusa SARS-CoV-a 
v SARS-CoV-2 – kar bi predstavljalo na-
ravni izvor; (2) okužbo znanstvenikov v 
Vuhanskem virološkem inštitutu (WIV) 
oziroma nenadzorovan izhod virusa – kar 

PANDEMIJA COVID-19 
IN PARADIGMA VOJNE
Leto 2020 in kot kaže tudi 2021 bo ostalo zaznamovano s pandemijo Covid-19. Pri tem gre za bole-
zen ne vojno, vendar se kot raziskovalni izziv pojavlja vprašanje, ali pandemijo lahko in smemo 
primerjati z vojno paradigmo in iskati stične točke s sodobnimi civilizacijskimi izzivi obeh. Po-
leg tega pojav pandemije od samih začetkov spremlja vojna retorika in izrazje. Ta retorika ima 
tako podpornike kot nasprotnike.

se označuje kot laboratorijska nesreča; (3) 
namenski poizkusi pospešitve razvoja vi-
rusa in iskanja protisredstev – kar bi pred-
stavljalo namerno spuščanje virusa v okolje 
in omogočitev širjenja; (4) uporaba virusa 
kot bio-teroristični deploy (razvoj/širitev) 
in hibridni odgovor na ekonomsko vojno 
ali kot orodje globalizacije. Omenjene poti 
bi lahko razčlenili še na: (a) tiste, ki se po-
javijo kot izredni dogodki bodisi razvojne 
narave ali nesreče in mednje šteli prvi dve 
navedeni poti in (b) kot umetno sproščanje 
in namenska uporaba s preostalima dvema 
navedenima.

Virus ni vojna, je bolezen. Ne more se 
mu napovedati vojne in ga zaenkrat ni 
mogoče premagati. Vprašanje je, kako 
ga bomo omejili ali zajezili. Vsak virus 
ima tudi svoj informacijski frekvenčno-
-kvantni zapis. Če se ga da programirati 
in spreminjati, je zelo primeren za delo-

vanje po potencialnem nasprotniku. Ker 
virus ni živ organizem, ampak beljako-
vinska molekula, se ne ubije, ampak se 
razgradi.

Odgovora na vprašanje, ali je bil virus 
sproščen »umetno« in ali je »res ušel« iz 
laboratorija, ne bomo dobili tako kmalu, 
če sploh. Tudi zaradi tega ker velja, da se 
z biološkimi sredstvi oziroma orožjem in 
njegovo uporabo protagonisti praviloma 
ne (iz)postavljajo, še manj pa prevzema-
jo odgovornost za uporabo in posledice 
učinkov. V nadaljevanju navedena pri-
merjava paradigme vojne s pandemijo 
Covid-19 nima namena potrjevati t. i. te-
orij zarote, še manj pozivati na vojno de-
lovanje ali hujskati k vojnim pristopom 
pri upravljanju in stanju v družbi v pogo-
jih epidemije na nacionalni in pandemije 
na globalni t. j. »svetovni« ravni. Vendar 
so nekateri kazalniki zelo zgovorni in nas 
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ne morejo pustiti ravnodušne. In še, če 
pri omenjenem še vedno ni smiselno go-
voriti o zaroti in vojni, potem je tu vpra-
šanje komu je v interesu ali kateri nameni 
so izza t. i. infodemije, ki se rezultira v 
povzročanju strahu zaradi pandemije.

PRIMERJAVA PARADIGME VOJNE  
S PANDEMIJO COVID-19

Primerjava je v raziskovanju pojava Co-
vid-19 do neke mere osamljen poskus. 
Zaradi tega se pri naboru kazalnikov 
zastavlja tudi vprašanje, ali smo zajeli 
ustrezne elemente in so ti povsem pri-
merni oziroma tudi primerljivi. Nasprot-
niki označevanja pandemije z vojnim 
izrazjem, pa bi sploh nasprotovali pri-
merjavi. Če je klasična vojna paradigma, 
zlasti tista, ki se nanaša na svetovni vo-
jaški spopad prepoznavna, potem tega ni 
mogoče trditi za hibridno vojno in hibri-
dno bojevanje ter elemente asimetrije v 
njem, kamor bi lahko uvrstili pandemijo. 
Primerjavo prikazujemo v tabeli 1.

Na pojmovni ravni primerjamo svetovno 
vojno kot globalni vojaški spopad s pan-
demijo kot globalno virusno krizo. 

Splošna značilnost prvega pojava je pra-
viloma razglašeno vojno stanje zaradi 
vojnih razmer in vojaškega delovanja 
nasprotujočih si sil ali vojaške okupacije 
ene ali več držav. Pri drugem pojavu se 
kot splošna značilnost kaže izredno sta-
nje zaradi izrednih ali kriznih razmer, ki 
ga terja ali na katerega se sklicuje proti 
epidemiološko delovanje. 

Imperativ vojne je poraziti nasprotnika, 
zavzeti njegov prostor oziroma zmagati 
v vojni. Nasproti tega je mir, čeprav ima 
ta imperativ lahko svoje izhodišče tudi 
v tem, da je mir možen le s porazom 
nasprotnika. Bipolarnost imperativa (v 
zmagi in miru) je sorodna bipolarnosti 
pri epidemiji med obvladovanjem epi-
demije (zmago nad epidemijo) in odpor-
nostjo pred virusom in zdravjem. 

Vojne prinašajo mrtve in ranjene vojake 
in tudi civile, uničeno ali poškodovano 
infrastrukturo in posledično fizično uni-
čeno gospodarstvo. Posledice pandemije 
so mrtvi in tisti ki so virusno bolezen 
preživeli in imajo zaradi tega posledi-
ce. Vojna delovanja prinašajo uničeno 
ali poškodovano infrastrukturo bodisi 
zaradi vojnih spopadov na kopnem in 

posrednega delovanja z letalstvom ali 
raketami. Gospodarstvo je v vojnah lah-
ko fizično uničeno in ali izčrpano do te 
mere, da ne more uspešno delovati. Pan-
demija ne uničuje javne in gospodarske 
infrastrukture, vendar jo paralizira in 
onemogoča delovanje gospodarstva in 
javnih služb. Slednje ima poleg funkcio-
nalnega učinka (paraliziranje in onemo-
gočanje delovanja) še psihološkega, saj 
na videz ni fizičnih uničenj ali poškodb. 
Če za vojne velja, da ni mogoče proizva-
jati zaradi uničenih obrtnih delavnic in 
tovarn, ter pomanjkanja delovne sile, 
potem za ta vidik v pandemiji velja, da 
ni mogoče proizvajati, ker delovni sili 
ni dopuščeno delati, nadalje je otežena 
disperzija oziroma transport produktov, 
teh pa ni možno prodajati preko običajne 
trgovske mreže.

Vojne z vidika angažmaja zajamejo pre-
težno mlajšo človeško populacijo, pri 
čemer so kritično izpostavljeni vojaki. 
Totalnost vojn seveda prizadene tudi šte-
vilne izpostavljene civiliste, bodisi zaradi 
žrtev, poškodb ali prisiljenosti v begun-
stvo in taborišča. V pandemiji je bolj 
izpostavljena starejša populacija med 
njimi pa so kritično izpostavljene ranlji-
ve skupine, zlasti starostnikov in zaposle-
nih, kjer je na prvem mestu bolnišnično 
in varstveno oskrbno osebje. Poleg tega 
pa tudi ostali, ki opravljajo druge dejav-
nosti v neposrednem stiku z ljudmi.

Glede izpostavljenosti osrednjih druž-
benih podsistemov so v vojni v ospredju 
obrambno-varnostni in vojaški podsiste-
mi in družbeni podporni sistemi v odvi-
snosti od tega, kako jih je vojno delova-
nje zajelo (kot neposredno bojišče ali kot 
ostalo ozemlje, morje in zračni prostor 
države v vojni). Gospodarski podsistemi 
so bodisi uničeni bodisi izčrpani zara-
di orientiranosti na vojno proizvodnjo 
ali njene vojaške potrebe. V pandemiji 
so najbolj izpostavljeni zdravstveno-
-varstveni podsistemi med njimi bolni-
ce in oskrbne kapacitete za starostnike. 
Pandemija tako kot vojna izpostavlja 
delovanje družbenih podpornih siste-
mov, zlasti komunalnih in oskrbnih. S 
tem, ko smo zapisali, da so bile najbolj 
izpostavljene zdravstvene in varstvene 
dejavnosti, bi lahko naredili tudi napako, 
ker smo v drugi plan potisnili komunal-
ne sisteme, ki skrbijo za odpadke, oskr-
bo z vodo, elektriko, trgovine in lahko 
paralizirajo preostalo zdravo populacijo. 

Vojne in pandemija imata sicer različen 
skupni izziv, kako in kje pokopati mrtve, 
pa tudi kako in kje zagotoviti oskrbo za 
ranjene oziroma bolne.

Psihosocialni vidiki posledic vojne so smrti 
in uničevanja, dehumanizacija vojaštva, 
zlasti ko vojaki postanejo le številke na teh-
nici aritmetike vojaške moči. Vojne za ozem-
lja poleg tega prinašajo etnično uničevanje 
ali celo etnična čiščenja. Pandemija poleg 
psiholoških učinkov pred neznanim umi-
ranjem ali okužbami, prinaša razgradnjo 
družbenih navad, desocializacijo družbenih 
skupnosti in celo posameznikov v njih. Za-
radi zaprtosti držav celo zmanjšujejo migra-
cijska gibanja. Posledice pandemije se kažejo 
kot pospešeno izumiranje starejše generaci-
je, kot da bi šlo za spopad generacij iz Hun-
tigtonovega Spopadu civilizacij (1976).

V vojni je dostopnost informacij zelo 
omejena in usmerjena glede na cilje voj-
ne. Temu sledi tudi cenzura, da bi se pre-
prečilo oddajanje državnih in vojaških 
skrivnosti ali vplivalo na moralo vojaštva 
in ostalih ljudi. Pandemija Covid-19 je 
nadgrajena z t. i. infodemijo, s katero je 
informacijska dimenzija dvignjena na 
še višjo raven. Vendar ima ta tudi svojo 
temno plat, ki se kaže v tem, da je v po-
gojih mrgolenja informacij veliko lažnih 
informacij, ki lahko uničujoče vplivajo 
na psihosocialno stanje in moralo ljudi.

Na vprašanje, kako se kaže nasprotnik, 
je ta v vojni praviloma viden in prepo-
znaven skupaj z učinki delovanja, kljub 
prizadevanjem po nevidnosti. Za učin-
kovitost vojne se išče sredstva, za to da 
bi bila ta časovno čim krajša s čim manj 
učinkovito obrambo na nasprotni strani. 
Pandemija se pojavlja z nevidnim ali celo 
neobstoječim nasprotnikom, ki je v obli-
ki virusa, z omejenim zoperstavljanjem. 
Dimenzija hitrosti se kaže v eksponen-
tnem širjenju okužb in omejeni učinko-
vitosti zdravljenja, posebno ko ni cepiv.

Zaradi klasičnih vojn je odgovornost drža-
ve do žrtev vojn praviloma močno instituci-
onalizirana, tako v skrbi za veterane, v skrbi 
za vojne in civilne žrtve vojne, pa tudi sana-
cijo posledic vojnega delovanja v obliki po-
vojne rekonstrukcije. Pandemija je v bistvu 
brez institucionalizirane skrbi za mrtve, za 
katere država nima odgovornosti. Sanacija 
posledic je bolj podobna konsolidaciji in 
vračanju v normalnost ter v izboljšanje de-
lovanja izpostavljenih podsistemov.

(1993).
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Tabela 1: Primerjava paradigme vojne s pandemijo Covid-19

Nekatere stične točke vojne paradigme in 
pandemije covid-19 so:

-   navajanje na žrtve in povečano ali celo 
neobvladljivo število mrtvih;

-   omejitve človekovih pravic in svobo-
ščin zaradi vojnih ali kriznih razmer;

-   omejitve gibanja (kot policijske ure 
in zapore območij), združevanja, sa-
moizolacije in izolacije, in represivno 
ukrepanje proti kršiteljem;

-   propagandno delovanje in t. i. psiholo-
ške operacije v obeh pojavnih oblikah 
za širjenje negotovosti in strahu ter pri-
zadevanja za krepitev odpornosti druž-
be ob obeh pojavih;

-   strah, šibkost, totalitarnost ukrepov di-
scipliniranja in ločevanja;

-   stabilizacija (fronte, stanja, širjenja, 
pandemijskih razmer);

-   spremembe v upravljanju države, ko-
munalnih podsistemov in zdravstva in 
šolstva;

-   proračunski deficiti, povečevanje jav-
nega dolga in prekomerno zadolževa-
nje;

-   evforija (»boom«) ob koncu vojne in 
po osvoboditvi ali koncu epidemije.

K SKLEPU

Pri pandemiji virusne bolezni Covid-19 je 
obvladovanje pojava še vedno v fazi ome-
jevanja novega in neznanega »sovražnika 
človeštvu« in pri tem iskanja učinkovitih 
strategij in protisredstev, zaenkrat predvsem 
varnih cepiv. V kolikor gre pri Covid-19 za t. 
i. pojav hibridne vojne in biološkega delova-
nja v njem, bomo o nekaterih dokazih za to 
še dolgo le domnevali. Covid-19 se pojavlja 
tudi kot dejavnik ali kar transformer (pre-
oblikovalec) v globalni transformaciji. Ta 
bolezen nam je veliko vzela, hkrati pa daje 
priložnost, da razumemo in spoznavamo 
zadeve, ki vplivajo na preživetje in življenje 
v prihodnosti. Žal se kaže tudi, da se pojav 
»trde« in na vojno ter vojaštvo orientirane 
varnosti nadomešča s človeštvu nič manj 
prijaznim surogatom. Posledice pandemije 
bodo dolgoročne in iz tega izhajajoč proces 
transformacije bo dolg. Nekatere zadeve pa 
se bodo kot znanilke omenjene transfor-
macije zgodile nemudoma. Namreč cepiva 
proti Covidu temeljijo na povsem drugačnih 
konceptih kot „stari“ tip cepiva. V prispevku 
smo prikazali primerjavo paradigme vojne 

s pandemijo Covid-19. Ta ni le zdravstveni 
izziv, ampak širši, saj je temeljito zamajal 
in prevetril strukturiranost in učinkovitost 
družbenih podsistemov, podobno kot je to 
v povezavi z vojnami. Po pandemiji bodo 
potrebni nujni posegi v upravljanje druž-
be, obvladovanje te in podobnih pandemij, 
poleg tega bodo posledice čutile generacije 
za nami. Pa ne samo zaradi dolgov, ki so si 
jih nakopale države v skrbi pred prepreče-
vanjem gospodarskega kolapsa in propada. 
Tako kot v vojnah, je tudi v primeru pan-
demije treba omeniti zmagovalce proti co-
vid-19, ki bodo svetovne finančne institucije 
in farmacijske korporacije, ki bodo kreirali 
bodočo podobo preoblikovanja družbe in 
življenja. Z zapiranji družb in držav zaradi 
virusa Covid-19 je pandemija navidezno 
proti globalni družbi, v bistvu pa je usmerje-
na v ustvarjanje novih globalnih igralcev. Ko 
se omenja pojav kot transformer pa je tudi v 
vlogi orodja in poti za še hitrejšo uveljavlja-
nje digitalne družbe in njenih implikacij v 
človeško življenje.

Dr. Alojz Šteiner

Kazalnik za primerjavo Vojna/svetovna Epidemija/pandemija Opomba

Pojmovna označitev Svetovna vojna – globalni vojaški spopad Pandemija – globalna virusna kriza

Splošna značilnost pojava - Vojne stanje – vojne razmere in vojaško 
delovanje*

-  Izredno stanje (izredne ali krizne razmere) 
in proti epidemiološko delovanje

*  lahko tudi vojaška  
okupacija

Pro in contra imperativa 
pojava

- poraziti nasprotnika, zavzeti njegov  
prostor - zmaga

-  mir

-  obvladati epidemijo in omejiti (preprečiti) 
širjenje – odpornost in prekuženost

- zdravje

Posledice pojava - mrtvi in ranjeni vojaki in civili
- uničena ali poškodovana infrastruktura
- fizično uničeno gospodarstvo

- mrtvi in preživeli s posledicami bolezni
- paralizirana infrastruktura
- onemogočeno delovanje gospodarstva in 

javnih služb

Izpostavljenost človeške
populacije

- pretežno mlajša populacija
- kritično izpostavljeni vojaki

- pretežno starejša populacija
- kritično izpostavljene ranljive supine in v 

izpostavljenih družbenih sistemih

Izpostavljenost osrednjih  
družbenih podsistemov

- obrambno -varnostni  
in vojaški podsistemi

- družbeni podporni sistemi
- uničeno ali izčrpano gospodarstvo

- zdravstveno-varstveni podsistemi  
(bolnice in DSO)

- družbeni podporni sistemi*
- propadlo ali onemogočeno gospodarstvo

*   -  komunalni  
(odpadki, pogrebi) 

      -  oskrbni  
(trgovina, elektrika, voda)

Psihosocialni vidik  
posledic pojava

- smrti in uničevanje
- dehumanizacija vojaštva
- etnično uničevanje
- namerno povzročeno trpljenje

- psihološki učinki in razgradnja družbenih navad
- desocializacija posameznikov in skupnosti
- pospešeno izumiranje starejše generacije 

(kot v spopadu generacij po Huntigtonu)

Dostopnost informacij - omejena in cenzurirana - infodemija in mrgolenje lažnih informacij

Pojavna oblika nasprotnika - vidni in prepoznavni nasprotnik in učinki 
delovanja

- hitra vojna s sredstvi pred katerimi ni 
nasprotne učinkovite obrambe

- nevidni ali celo neobstoječi nasprotnik 
(virus) z omejenim zoperstavljanjem

- eksponentno širjenje in omejeno  
učinkovito zdravljenje (ni cepiv)

Odgovornost države do žrtev - skrb za veterane
- sanacija posledic (rekonstrukcija)
- skrb za vojne in civilne žrtve vojne

-  brez skrbi države za žrtve
- sanacija posledic (konsolidacija)
- Izboljšanje delovanja izpostavljenih podsistemov

1  Avtor je primerjavo prvič javno predstavil na 18. znanst-
veni konferenci Prekmurske akademske znanstvene unije 
(PAZU) 28. novembra 2020.


