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Spoštovane tovarišice, spoštovani tovariši !
Kot vsako leto smo se zbrali tukaj v Svečah, da se spomnimo padlih partizanov
na tem pokopališčem in vseh tistih, kateri so našli zadnji počitek v boju za mir in
svobodo širom po koroških krajih.
Danes pa bi izkoristil tudi priložnost, da omenim tri razveseljive dogodke.
Zvezni zavod za spominska obeležja – Bundesdenkmalamt nam je priznal in
postavil spomenik v Velikovcu, ter ponovno postavljeno skulpturo pri Peršmanu
zaradi zgodovinske, umetniške in kulturne pomembnosti , katera je v javnem
interesu, pod spomeniško zaščito. To je vsekakor razveseljivo dejanje in širšega
pomena za avstrijsko javnost. S tem je s strani omenjenega urada tudi upor
koroških slovencev proti okupatorju postavljen na tisto častitljivo mesto, katero
mu pripada.
Drugi razveseljivi dogodek je ta, da je koroška Slovenka, kateri predniki so bili
močno zasidrani v našem uporniškem gibanju , Olga Voglauer, postala poslanka
zelenih v avstrijskem parlamentu. Že prve njene poteze so pokazale, da je tudi
ona prenesla uporniški duh njenega rodu v avstrijski parlament. Prvič se
omenja v političnem programu vladajočih strank tudi to, da je nam koroškim
Slovencem treba zagotoviti tiste pravice, katere nam pripadajo.
Tretji razveseljivi dogodek se bo vršil danes popoldne v Celovcu. Prvič v
zgodovini bo posvečen zaveden koroški Slovenec za škofa krške škofije. Tudi
njegovi predniki so sodelovali v uporu. Nasploh pa so domoljubi in zavedni
koroški duhovniki bili prva tarča nacističnega nasilja. Prva žrtev je bil Vinko
Poljanec, katerega so zastrupili 1938 v gestapovskih zaporih v Celovcu. Sledilo
jih je še mnogo. Pošiljali so jih v taborišča, premeščali in poniževali. Samo za to,
ker so bili zavedni Slovenci. Mnogi izmed njih so podpirali uporniško gibanje pri
nas. Pravi Čedermaci! Upam, da je tej svetli in ponosni tradiciji takratnih
župnikov zavezan tudi novi škof Josef Marketz! To bomo opazili že kmalu, ko
bomo videli, kako bo ravnal v zvezi z srečanjem ustašev v Pliberku. Na tem
mestu mu želim osebno in v imenu Zveze koroških partizanov ter prijateljev
protifašističnega upora uspešno delovanje ter vztrajnost in pogum pri
odločitvah, katere so pomembne za naš celoten življenjski prostor.

