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»Časten« poklon ob dnevu borca… 

Včerajšnji napad na simbole narodnoosvobodilnega boja ter slovenske državnosti ne pomeni 

zgolj incidenta vandalov, temveč so vse bolj vprašljiva ozadja pogostih napadov na slovensko 

preteklost. Vsako politično hujskaštvo s sovražnim govorom proti Zvezi združenj borcev za 

vrednote NOB Slovenije in simbolom NOB daje krila slučajnim ali malo manj slučajnim 

vandalističnim izgredom. Včerajšnji dogodek ni edini v zadnjem obdobju, pač pa so 

spomeniki in znamenja NOB v zadnjem času pogosto tarča napadov. Policija pa seveda nikoli 

»nič ne najde«… 

O pomenu NOB za slovenski narod nima smisla razpravljati. Partizanstvo je zibelka slovenske 

državotvornosti in brez zmagovitega narodnoosvobodilnega boja bi slovenski narod izginil iz 

obličja sveta. Brez upora partizanov ne bi bilo svobode, kaj šele slovenstva in današnje 

slovenske države.  

Napad na spomenike akademskih kiparjev kaže na nizek nivo stanja kulture in duha v 

slovenski družbi, katerega nekateri politiki izkoriščajo in podpihujejo za potrebe dnevnega 

preživetja političnih strank. Malo mar jim je za to, kako se počutijo svojci borcev ob takšnih 

napadih. Da ne govorimo, da gre v primeru Tonija Mrlaka za popoln absurd zlorabe 

človeškega dostojanstva in kot je že večkrat kdo dejal: »Še mrtvih se bojijo!«.   

Zveza združenj borcev za vrednote NOB Slovenije je že v začetku leta 2018 sprožila pobudo 

za prepoved nacističnih in fašističnih simbolov. Ta pobuda je bila predstavljena več 

poslanskim skupinam v Državnem zboru, ki so na potezi, da jo udejanjijo v obliki zakonske 

prepovedi. Zdaj je skrajni čas za ukrepanje državnega vrha! 

Narod, ki ne spoštuje svojih korenin, nima prihodnosti. NOB je identiteta slovenskega 

naroda. Zato bi se morali tistim, ki so nam podarili življenje (priborili svobodo) zahvaliti. 

Danes pa se morajo še mrtvi opravičevati za krvavo priborjeno svobodno in suvereno državo 

Slovenijo. 

Partizani so osvobodili domovino. Zato bomo njihov spomin negovali in ga prenašali iz roda v 

rod! 

Čestitke vsem borkam in borcem in njihovem prazniku – dnevu borca! 
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