Pozdravni govor v Gračišču, 6. 10. 2018
Najprej lep pozdrav vsem borcem istrskega odreda, nato vsem protifašistom in borcem
za vrednote NOB, veteranom za samostojnost Slovenije, vsem učencem, učiteljem,
staršem in gostom. Pozdravljam vas v imenu našega združenja, pa tudi v svojem kot
ponosni sin nekdanjega borca istrskega odreda. Pozdravljam prav vse tu vse tu
prisotne, ki ste prišli izrazit spoštovanje tem našim junakom.
Naše združenje je združenje protifašistov borcev za vrednote NOB, to so svoboda,
enakopravnost, še več, bratstvo med ljudmi, pravičnost, poštenje … za ideale za katere
so se borili naši partizani, naši nonoti, starši, naši Istrani in vsi ki so se združili v
protifašizmu in odporu proti fašističnemu okupatorju.
Stari in novi fašisti, populisti, neoliberalci in njim podobni lažni demokrati se danes na
vse načine trudijo lagati in manipuirati z resnico, lahko tudi prepovejo vsako dobro
besedo o partizanih, vendar dokler bomo ljudje v sebi nosili vsaj ščepec moralnih
vrednot, bomo vedeli kaj je to boj za življenje, mir in boljše, poštene odnose med
ljudmi in ga bomo znali ločevati od izdaje naroda, sodelovanja z okupatorjem pri
iztrebljanju lastnega naroda - pri etnocidu in genocidu nad lastnim narodom. Tudi če
bodo to zgodovino zbrisali iz učbenikov, in tudi če bodo nacionalni televiziji objavili
lažnive in manipulativne intervjuje z vsemi preživelimi domobranci in drugimi izdajalci.
Tudi če sedanjim generacijam izperejo glave, bodo nove generacije prej ali slej odkrile
resnico, upajmo na ne z lastnimi izkušnjami, kot so jo njihovi predniki.
Mi smo lahko ponosni na naše očete in mame, dedke in babice, na naše herojske
prednike, oni pa ne morejo biti in nikoli ne bodo mogli biti ponosni na narodne
izdajalce. Narod, če hoče obstati, se ne more hvaliti s kolaboracionisti, slabiči,
strahopetci in izdajalci. Bodite ponosni tudi vi na vaše prednike in naj vas ne bo strah
tega pokazati, saj tudi njih tudi v najbolj strašnih vojnih razmerah ni bilo strah.
Spomnite se tudi naših starih domoljubov, ki so nekoč ustanavljali slovenske pevske
zbore, prirejali tabore kot leta 1870 v sosednjem Kubedu, če ne bi bilo njih in nato
partizanov z rdečo zvezdo to Gračišče danes ne bi bilo Slovensko. Ta zemlja je sveta, ta
zemlja je naša, so rekli naši stari ljudje.
Branite svojo zemljo in svobodo, uprite se tistim, ki hočejo imeti popolno oblast nad
vami, vsemi nami, uprite se tistim, ki nas hočejo okrasti in prodati za lasne interese.
Fašizem je namreč živ in prav tako naš slovenski kolaboracionizem, le svoje pojavne
oblike, način delovanja je spremenil, prilagodil, skril današnjemu času primerno. To je
populizem, sovraštvo do drugačnih, predvsem nesrečnih beguncev, revežev,
svobodomiselnih in upornih. To je rušenje moralnih vrednot, pa tudi našega
gospodarstva, zakaj, da bi se ga lažje poceni prodalo, za višje provizije seveda. Zato ima
naše združenje tudi na prvem mestu napisano združenje protifašistov, in zato sem tudi
napisal to knjigo Fašizem za Butalce.
Ob koncu mi še dovolite, da čestitam in se zahvalim vaši šoli, da ohranja ime našega
upornega borbenega in junaškega istrskega odreda, seveda tudi vsem učiteljem,
staršem, učenem čestitam za vaš odnos do resnice, do boja naših prednikov za
obstanek, in boljše odnose med ljudmi, borcem istrskega odreda pa želim, da bi se še
dolgo zdravi in veseli srečevali na naših obletnicah.
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