Tovarišice in tovariši, spoštovani prisotni

V Združenju protifašistov, borcev za vredone NOB in veteranov Koper, smo se za Protestni shod
odločili predvsem zaradi intervjuja Jožeta Možine z Jožetom Dežmanom, ki po svoji vsebini presega
vse dosedanje intervjuje v zavajanju javnosti ter blatenju Zveze združenj borcev za vrednote NOB
Slovenije. Partizanski narodnoosvobodilni boj pa obeleži kot revolucijo. Dežman je šel tako daleč, da
je našo Zvezo poimenoval za Zvezo norcev, da o žalitvah predsednika in drugih sodelavcev niti ne
govorim. Potvarjanje zgodovine in ustvarjanje lažnih mitov, ki sta prav tako značilnost fašizma, ravno
tako počne predvsem »najbolj poštena stranka«. Domača značilnost zlorabe zgodovine pa je
predvsem zanikanje narodnoosvobodilnega boja. Fašistična in nacistična ideologija nikoli ni zares
izginila, čeprav je bila ob koncu druge svetovne vojne premagana. Ideologiji se s sodobnimi
metodami vračata v vsakdan naše družbe. Pri tem spretno izkorišča aktualne teme za iskanje krivcev
za težave v družbi. Takšen primer so denimo begunci. Odgovor generalnega direktorja RTV Slovenija
pa pove vse o stanju duha v tej ustanovi, ki ji rečemo javna televizija. Da, sklicali smo protestni shod
proti javni televiziji pa ne zato, ker bi želeli ukiniti javno televezijo, temveč zato, ker nam je dovolj:
potvarjanja zgodovine, širjenja laži o NOB, sovražnega govora, hujskaštva in ne nazadnje razdvajanja
slovenskega naroda. Profesorja zgodovine dr. Božo Repe in dr. Jože Pirjevec v odprtem pismu
generalnemu direktorju RTV Slovenija in odgovorni urednici informativnega programa odgovarjata,
citiram » V odgovoru na pismo predsednika ZZB NOB v zvezi z intervjujem Jožeta Možine z Jožetom
Dežmanom ( s pismom sicer nisva povezana ), ste, gospod Kadunc, Možino vzeli v bran kot
»izkušenega in uglednega novinarja«, vašega predhodnika na direktorskem mestu v letih 2006-2010.
S samoljubnimi pridevniki, kot je »ugleden«, se ne želiva ukvarjati. V Sloveniji obstaja polična moč, ki
ljudi na RTV postavlja na določeno funkcijo, jih kot »ugledne« potem na novinarskih in uredniških
mestih tudi vzdržuje do naslenje (mrebitne) funkcije, jim zagotavlja nedotakljivost, jim po političnih
zvezah podeljuje nagrade. Lahko pa bi marsikaj rekla o »poklicnih in etičnih« merilih, ki jih v zvezi z
intervjujem ozroma intervjuji enakega tipa, kot je bil ta, v katerm sva bila (kot še nekatere kolegice in
kolegi) popljuvana, zagovarjate. A to je stvar novinarske stroke. Kot mednarodno uveljavljena
znanstvenika pa verjameva, da v državah in medijih, ki naj bi si jih RTV jemala za zgled, študent s
takim izdelkom ne glede na temo zagotovo ne bi prišel čez uvodni seminar študija novinarstva, kaj
šele, da bi prav dolgo ostal v kredibilnem javnem ali zasebnem mediju (če ne gre ravno za političnopropagandistična glasila). In zaključita.
Bi se pa marsikaj moralo spremeniti na javni televiziji. A se očitno pod vašim vodstvom in
urednikobanjem Manice J. Ambrožič ne bo«. Konec citata. Kot rečeno tako razmišljata zgodovinarja,
akademik redni profesor dr. Jože Pirjevec in redni profesor dr. Božo Repe. Danes pa razni
klečeplazneži in hujskači govorijo le o »državljanski vojni«, kot, da sploh ni bilo nacistične in fašistične
okupacije oziroma druge svetovne vojne. Izraz »državlajnska vojna se ponavlja danes zgolj zato, da se
izniči narodnoosvobodilni boj in se spreobrača zgodovina. Cilj te propagande je še vedno isti,
enačenje partizanov in domobrancev v imenu neke že povsem mrtve »sprave«. Namen je tiste, ki so
se bojevali za okupatorja in prisegli Hitlerju, izenačiti s tistimi, ki so se kot zavezniška vojska bojevali
proti okupatorju. Ko sta si segla v roke takratni predsednik države Milan Kučan in nadškof Alojzij
Šuštar sta na simbolni ravni dosegla spravo in pomiritev slovenskega naroda a žal oddaje, ki smo jim
priča na javni televiziji in jih vodi Jože Možina sporočajo ravno nasprotno. Pa ne samo to, da je sprava
le izgovor za rehabilitacijo domobrancev, tukaj gre za podvajanje državnih proslav, sestavlajnje in

lepljenje arhivskih dokumentov, sprenevedanje, da domobranci niso prisegli Hitlerju temveč
velikemu nemškemu vodji pa prav na njegov rojstni dan. Zakaj gospod Jože Možina in gospod Jože
Dežman ne posvetite en intervju raziskovanju kdo je bil veliki vodja nacistične Nemčije.
Tovarišice in tovariši spoštovani prisotni, tudi v osamosvojitveni vojni za Slovenijo smo bili primorci
na položajih dan prej, Bazovica, Marezige, Osp in številna druga simbolna mesta upora dokazujejo, da
je upor proti nacifašizmu bil spontan in odločen, da je deveti korpus odigral pomembno vlogo pri
osvobajanju primorske in vsem tistim zavednim Slovencem dolgujemo in tudi izkazujemo spoštovanje
in ohranjamo vrednote in hvaležnost nenezadnje, da danes govorimo Slovensko in imamo morje.
Zato pozivamo, da prenehate z lažmi o drugi svetovni vojni, da se nehate norčevati iz vrednot NOB,
da nehate izrabljati javno televizijo za sprevračanje zgodovine in rehabilitacije domobranstva na
slovenskem.
Dovolite mi, da na koncu pozovem parlamentarne stranke, da v koalicijsko pogodbo vnesejo
spremembo zakona o RTV Slovenije, kjer bodo enakopravno zastopane vse civilnodružbene sfere
naše države in bomo le na tak način ustvarili pogoje za zdrave temelje javne televizije in
programskega sveta.
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