Sveče – nagovor na svečanosti, februar 2019
Spoštovani! Gospe in gospodje, tovarišice in tovariši!
Svečanost kot je današnja je vedno priložnost, da se spomnimo dogodkov iz preteklosti, ki so
zaznamovali in omogočili mirno in ustvarjalno življenje nas in naših mlajših generacij na
obeh straneh Karavank. Koroški partizani, med njimi so bili tudi borci iz Gorenjske, so se
uprli nacizmu in fašizmu. Seveda, brez sodelovanja in nesebične pomoči velike večine ljudi,
zlasti slovenske narodnosti, na Koroškem, bi bil ta upor mnogo težji. Koroški Slovenci so se
zavedali, da bomo Slovenci, kot majhen narod, le tako obranili in ohranili svoj obstoj. V
svojem programu nas je nacizem že načrtno odpisal. V Mariboru je aprila 1941 Hitler izrekel
svoj znameniti stavek: »Napravite mi to deželo spet nemško«. To se ni zgodilo, spoštovani
prisotni, zaradi upora vseh naprednih ljudi našega, slovenskega rodu. Zato še vedno živimo
na svoji zemlji, čeprav v različnih državah.
Zato, da ne zbledi spomin na zmagoviti osvobodilni boj naših partizanov in da ohranjamo
vrednote, ki so vodile njihov boj, smo Zveza koroških partizanov in organizacije Zveze
borcev za vrednote NOB na Gorenjskem oblikovali program sodelovanja, ki vsebuje
spominske svečanosti, pohode v spominske kraje in tovariška srečanja ljudi, »ki dobro v srcu
mislimo«, kot je napisal Prešeren. Ta naš program je sestavni del programa antifašističnih
gibanj in organizacij v Evropi in drugod po svetu. Desnica namreč spet dviga glavo in hiti
prirejati polpreteklo zgodovino poteka 2. svet. vojne, za njihove politične potrebe v sedanjem
času. To jim preprosto moramo onemogočati, oz. ne smemo dopustiti. Zato si prizadevamo,
da bi bile naše prireditve vsebinsko dorečene in kulturni programi kvalitetni. Želimo, da se
čim več naših ljudi, z obeh strani meje, udeležuje naših prireditev. Prav je, da skupaj
zapojemo slovenske narodne in partizanske pesmi. Prav vse zvenijo iskreno in čustveno za
svoj dom, za domovino na eni in uporno in udarno za svobodo in mir, na drugi strani. Redki
so narodi, ki to premorejo v takem obsegu. Zato le naša pripadnost in zavest zagotavljata, da
si bomo sami zagotovili obstoj našega, torej slovenskega naroda. To je tudi temelj in
zagotovilo, da bomo uspeli. Zato je prav, da se zavedamo tega zgodovinskega izročila.
Izrekam predlog in željo, da skupaj snujemo in uresničujmo naše sodelovanje. Torej,
spoznavajmo se, delujmo v smislu zmagovitih pridobitev in vrednot NOB in ne pozabimo
tistih, ki so se borili in žrtvovali zanje. Krepitev zgodovinskih in sodobnih demokratičnih
vrednot zagotavlja možnost za dostojno življenje vsakemu od nas in družbi kot celoti.
Prepričan sem, da bo tako tudi mednarodno opazen naš delež v skupnem boju proti sodobnim
trendom nacizma in fašizma. Gre torej za naš neposreden delež pri zagotavljanju in
ohranjanju miru na svetu. Konkretno, že naslednjič bo ta možnost 11. maja letos. Z našim
zborovanjem v Pliberku se bomo skupno zoperstavili ustaškemu in neonacističnemu
dogajanju pri ohranjanju njihovih spominov na zločine, ki so jih počeli. Prav to delajo že vrsto
let na Libuškem polju.
Spoštovani , hvala za vašo pozornost in lep tovariški pozdrav!
Jože Kavčič

