
V Sežani so se danes srečala združenja protifašistov Slovenije, Italije, Avstrije in Hrvaške in izrazila 

zgroženost nad početjem skrajne desnice, ki si prizadeva sejati nestrpnost in delitve med narodi. 

Zavzeli so se za strpnost, enotnost in sobivanje ter pozvali politiko, naj se upre poskusom razdvajanja 

Evrope. 

 
Foto: Samanta Coraci 
Kot je povedal predsednik Združenja borcev za vrednote narodnoosvobodilnega boja Sežana Bojan Pahor, 

skrajna desnica po skoraj vsej Evropi “dopušča in spodbuja sovraštvo do tujcev, drugače mislečih, potvarja 

zgodovino in deli narode”. 

Fašizem in nacizem kot dve največji utelešenji zla prejšnjega stoletja po njegovih besedah spet odpirata rane 

preteklosti, ki so se v zadnjih desetletjih počasi in vztrajno celile. “Narodi, združeni v Evropi, smo našli 

novo priložnost za boljše življenje, varnost in blaginjo, kar pa zdaj ogrožajo politiki fašistoidnega 

prepričanja, ki za doseganje svojih političnih ciljev ne izbirajo sredstev,” je posvaril Pahor. 

Na srečanju v Sežani so zato spregovorili “o strpnosti, enotnosti in vrednotah, ki so jamstvo za sobivanje 

različnosti”, kar družbo po Pahorjevih besedah bogati. 

Na dogodku, ki so ga organizatorji poimenovali srečanje protifašistov Evrope, se niso mogli izogniti tudi 

nekaterim nedavnim izjavam predsednika Evropskega parlamenta in člana italijanske stranke Naprej 

Italija Antonia Tajanija ter nasploh političnemu razvoju dogodkov v Italiji v zadnjih mesecih. 

Iz izjave, ki so jo sprejeli štirje predsedniki zvez - predsednik Zveze združenj borcev za vrednote 

narodnoosvobodilnega boja Tit Turnšek, predsednica Vsedržavnega združenja partizanov Italije Carla 

Federica Nespolo, predsednik Zveze antifašističnih borcev in antifašistov Hrvaške Franjo Habulin in 

predsednik Zveze koroških partizanov Milan Wutte - je po Pahorjevih besedah razbrati sporočilo celotni 

Evropi in vsem evropskim politikom, naj se uprejo fašistoidnim poskusom razdvajanja stare celine. 

“Naše prijateljstvo je skovano v težkih dneh borbe proti fašizmu in nacizmu in iz tega vojaškega boja je 

zrasla skupna Evropa,” je spomnil Pahor in dodal, da od politikov, ki vodijo Evropo, pričakujejo 

prizadevanja za mir in sodelovanje med narodi, ne pa poskusov ščuvanja enih proti drugim. 
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