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Milan Wutte 

Predsednik Zveze koroških partizanov in prijateljev antifašističnega odpora 

 

 

 

Da smo danes zopet tako daleč, da se moramo zbrati na takem protestnem shodu, je zelo 

žalostno in boleče za vsakega demokrata in svobodoljubnega človeka. Predvsem pa tudi za 

vse tiste, kateri so svoje najdražje zgubili v grozotni moriji druge svetovne vojne na ozemlju 

NDH pod vodstvom Ante Paveliča in vojaških formacij ustašev ter SS. 

 

Celo SS in ostale nemške grupacije na tem ozemlju so se razgražali nad ravnanjem ustaških 

privržencev. To pove vse! Do tega je privedla predvsem eksplozivna mešanica verske 

nestrpnosti in nacionalizma. 

 

Da se je na osnovi teh dejstev formiral močan upor, da so partizanske čete rasle iz dneva v 

dan, da je prav partizanski boj bil edini oborožen upor proti temu nasilju in proti popolnemu 

izginotju  drugih narodnosti, verske privrženosti in drugomislečih, je bilo zgledno za vse 

evropske narode. 

 

Da ustaški privrženci niso akceptirali popolne kapitulacije 8. maja, in še vse do 15. maja 

obračunavali s partizani, ter streljali tiste lastne ljudi, ki so se hoteli predati, kaže tudi na to, 

kako krvave roke so imeli. Zato se ni treba čuditi reakciji partizanov, katerih svojci so bili 

pobiti na najbolj zverinske načine. 

 

Da pa mi nimamo nič proti temu, da se pridejo svojci in znanci na miroljuben in 

dostojanstven način poklanjat in spominjat tistih groznih časov, je za nas samoumevno. 

Lahko pa bila to tudi priložnost, da se preko teh omenjenih ovir na umirjen način ter s 

pogledom v boljšo bodočnost najdejo in srečajo tozadevno prizadeti rodovi. 

 

Upam, da se prav ta spomin, kateri se zopet zlorablja v politične in verske namene, v 

prihodnosti ne bo več odvijal v taki obliki. Če ni mogoče najti času in prihodnosti ustrezne 

osnove za spominjanje, je potrebna takojšna in dokončna prepoved takih shodov. 

Zgodovinska dejstva so samo ena in neizpodbitna! 

 

 

 

Es ist für uns selbstverständlich, dass wir nichts dagegen haben, wenn Angehörige auf 

friedliebende und würdige Weise ihrer Toten gedenken. Wenn dies in Zukunft nicht möglich 

wird und das Gedenken so wie heute auf dem Loibacher Feld für politische Zwecke 

missbraucht wird, müssen solche Versammlungen sofort und endgültig verboten werden. 


