Milan Wutte – pozdrav pri Peršmanu, 30.6.2019
Spoštovane tovarišice in tovariši, pozdravljeni vsi prijatelji in podporniki
današnje tradicionalne prireditve. Treba se je dotakniti nekaj osnovnih zadev
naše organizacije. Prva naloga Zveze koroških partizanov je ta, da skrbimo za
naših 54 grobov in muzej pri Peršmanu. Lahko ugotovimo, da smo na teh
področjih dokaj uspešni. Samo z odličnim delom celotnega odbora je ta naloga
izvedljiva.
A ena naših glavnih nalog je tudi ta, da zaradi izkuüenj iz naše zgodovine
opozarjamo na nevarnost fašizma in nacionalizma. Ko pogledamo naša skupna
prizadevanja z drugimi organizacijami proti srečanju Ustašev in fašistov v
Pliberku, si mislim, da te nevarnosti mnogo ljudi – tudi naših – ne vidi, ali pa ne
ocenjuje prav!
Kaj pomenita nacionalizem in fašizem vidimo ob tem, kaj se na primer dogaja
na Madžarskem pod Orbanovo taktirko: zopet krožijo zemljevidi velike
Madžarske , ter da Italijani na čelu z visokim predstavnikom EU Tajanijem še
zmeraj sanjajo o Primorski, Istri in Dalmaciji kot del italijanskega ozemlja!
Kaj pomenijo take velikonacionalne ideje in obujanja? Povzroöajo lahko hude
mednacionalne konflikte –tudi vojaške. Kajti najprej je beseda, potem pa
dejanja!
Da mi kot ZKP stojimo v prvi vrsti proti takim pojavom, je samoumevno.
Posledično iz tega smo na zadnji seji naše organizacije sprejeli sklep, da
ustanovimo mladinsko sekcijo. Vidimo in zelo smo ponosni, da je mladina zelo
sensibilizirana za vprašanja, katera zadevajo našo skupno bodočnost. Boj proti
neofašizmu, nestrpnosti , nacionalizmu in za mirno, demokratično bodočnost.
Zato bomo skupaj z novimi idejami, pristopi in pobudami posodobili našo
organizacijo, ter začrtali pot, ki bo tudi med našo narodno skupnostjo privedla
do novega zagona, nujne lastnosti in to je borbenost za naše pravice in za obstoj
narodne skupnosti, ter dobrega sosedskega odnosa do večinskega naroda na
osnovi medsebojnega spoštovanja in resničnih zgodovinskih dejstev.
Wenn wir uns das Europa von heute ansehen, so zeigen uns viele Beispiele, was
Nationalismus und Faschismus auch heute bedeuten: etwa die großungarischen
Träume oder Italiens Bestreben, Istrien und Dalmatien wieder als Teil des
italienischen Staatsgebietes zu sehen.
Wir als Verband der Kärntner Partisanen widersetzen uns diesen Tendenzen.
Und sind dabei besonders stolz, dass uns die Jugend folgt. Auch deshalb haben
wir beschlossen eine eigene Jugendsektion einzurichten, die uns helfen wird, die
Menschen von heute anzusprechen und den antifaschistischen Geist zu schärfen
und zu stärken. Alles im Sinne des Spruches: die Zukunft muss uns gehören!
Ohne Geschichtsverfälschungen, auf Basis der historischen Wahrheit.

