Primož Siter
Zveza združenj borcev za vrednote NOB Slovenije

Spoštovane tovarišice in tovariši, prijateljice in prijatelji, spoštovane članice in člani
antifašističnih, veteranskih in družbeno naprednih gibanj, pozdravljeni!
V imenu ZZB NOB Slovenije izrekam jasno, odločno, nedvoumno in popolno podporo
namenu današnjega srečanja ter prenašam podporo in pozdrave našega predsednika, tovariša
Tita Turnška. Pred sabo vidim ljudi dobrega srca, ljudi, ki stremimo k napredku,
enakopravnosti in plemenitim vrednotam. Z vami bi se želeli srečati ob bolj prijetni
priložnosti.
Ta - ne slovesnost - sramotnost, ki se bo zgodila za ovinkom, je le eden od zidakov v zidu, ki
ga zopet gradi iz groba vstali nacizem in fašizem. Vemo, kdo je maja 1945 zmagal in kdo je
razdiral narode. Vemo, kdo pa je zaradi svoje preračunljivosti sodeloval z okupatorjem in si
zdaj izmišlja potvorjene zgodbe, samo zato, da bi si opral slabo vest in krvave roke.
Ob letošnji 70-ti obletnici naše zveze smo se podali na drzno pot. V Sloveniji se borimo za
zakon, ki bo nedvoumno prepovedal nacistične in fašistične simbole, tudi shoda, ki smo mu
danes priča na Libuškem polju. Na vso srečo imamo dobre partnerje tudi med
parlamentarnimi strankami, slovenska politika ni v celoti izgubila kompasa, in takoj po
državnozborskih volitvah gremo v akcijo, v sprejem zakona.
Priložnost tega zbora izkoristim tudi za klic po dobrih željah s strani vseh prisotnih
antifašistov. Dan kot je današnji, zbor kot je ta, nas opozarja, da je čas vedno primeren, da se
skupaj, glasno in odločno postavimo po robu tako staremu nacizmu kakor tudi novemu
fašizmu – pri nas, pri vas, v Evropi.

Unser Verband feiert heuer sein 70-jähriges Bestandsjubiläum. Und wir haben uns dafür ein
großes Ziel gesetzt: Wir wollen in Slowenien ein Verbotsgesetz durchsetzen, das
unmissverständlich alle nazistischen und faschistischen Symbole, sowie Veranstaltungen, wie
sie am Loibacher Feld abgehalten werden, unterbindet. Gleich nach den Parlamentswahlen
wollen wir ans Werk gehen, und zum Glück haben wir dafür verlässliche Partner auch im
Parlament.
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