
IZJAVA ZA JAVNOST  - LAŽI IN PONAREJANJA 
 
Ne dolgo tega je bila Zveza združenj borcev za vrednote NOB Slovenije povabljena na sejo 

parlamentarnega odbora za  obrambo, ki se ga  je, skupaj z drugimi predstavniki veteranskih 

organizacij, udeležil predsednik ZZB Tit Turnšek. ZZB je bila na seji zasuta z lažmi in 

žalitvami, ki naj bi jih predsednik ponižno poslušal. Ko je hotel ugovarjati, ni dobil besede. Ko 

se je lažnivcem kljub temu postavil po robu, ga je Žan Mahnič, predsednik odbora za 

obrambo vrgel iz parlamenta. S tem je vrgel ven Zvezo borcev. 

 
Opozarjamo vso slovensko javnost, da je početje predsednika odbora za obrambo 

omogočeno tudi in predvsem za to, ker sta odbor za obrambo, kot tudi komisija za nadzor 

obveščevalnih služb v rokah ene politične stranke, kar je v nasprotju z demokratičnimi 

normami in omogoča zlorabe institucij nacionalno varnostnega sistema. Pri tem izgovarjanje 

na pravilnike in zakone ne vzdrži. Tudi Hitler se je polastil oblasti v skladu z zakoni. 

Ne, dovolj je! Bobu je treba reči bob in lažnivcu, da laže. 

Laži Ivana J. Janše, Franca Breznika, Žana Mahniča in Anje Bah Žibert, ki se ponavljajo, so 

nedostojne, nevzdržne, žaljive in pomenijo širjenje sovraštva. Žaljive so ne samo do našega 

narodno osvobodilnega boja, padlih borcev in bork, ki so se borili skupaj z zavezniki za obstoj 

slovenskega naroda. Žaljive so tudi do Slovencev in Slovenk, ki so jih pobili fašisti in nacisti 

med II. svetovno vojno, pobitih Judov in tudi do zaveznikov (državljanov Sovjetske zveze, 

Francozov, Angležev, Američanov).  

Žalitve in sovraštvo so presegle vse meje dostojnosti, povsem  nedopustno pa je potvarjanje 

zgodovine, tudi lažnivo zanikanje holokavsta. Zato smo prisiljeni obvesti širšo evropsko 

javnost in politične stranke Evrope o tem za evropske norme nedopustnem ravnanju. Prav 

tako se čutimo dolžne o zanikanju holokavsta obvestiti judovsko skupnost v Evropi in Izrael. 

Ne ugovarjamo nazorskim in političnim delitvam po strankarskih pripadnostih. To je del naše 

svobode. 

Tisto, kar nas skrbi so delitve na poštene in tiste osumljene kriminalnih dejanj, na  lažnive in 

ne lažnivce, na tiste, ki širijo sovraštvo med nami in tiste, ki se temu zoperstavljajo. To so 

hujše delitve, ki jih ne bi smeli dopustiti. Ni mogoče dopuščati širjenja sovraštva s 

sklicevanjem na svobodo govora. 

Novi fašizem dviguje glavo tudi v Sloveniji.  

Žal pa tudi ugotavljamo in obžalujemo, da v naši družbi ob vsem tem molčijo tisti, ki bi 

morali biti vrhovne moralne avtoritete.  
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