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Veterani, združeni v Zvezi veteranov vojne za Slovenijo, z zaskrbljenostjo in tudi 
ogorčenjem spremljamo nadaljevanje delitve slovenskega naroda in ponarejanje ter 
prilagajanje zgodovine strankarskim in osebnim potrebam in koristim. 
Pričakovali smo,da bo zborovanje v Rovtah pietetno dejanje v spomin na tiste ljudi, ki 
so umrli v drugi svetovni vojni kot pripadniki domobranskih enot. 
Na žalost je bila tudi ta priložnost oskrunjena s strankarsko politiko in politizacijo s 
ciljem nadaljevanja revizije zgodovine slovenskega uporništva. Sam slavnostni 
govorec je obsodil fašizem in s tem tudi tiste, ki so s tem zlom 20. stoletja sodelovali. 
Tudi veterani vojne za Slovenijo se strinjamo z obsodbo storjenih zločinov po končani 
II. svetovni vojni, vendar je enačenje borcev za svobodo in kolaborantov s fašisti 
nesprejemljivo! Tako, kot je nesprejemljivo stališče o tem, da so v osamosvojitveni 
vojni zmagali domobranci in njihovi potomci. 
Še več, očitno se ta “ofenziva ponarejanja” seli iz obdobja druge svetovne vojne v 
obdobje slovenske osamosvojitve in osamosvojitvene vojne. Iz ust glavnega govorca 
smo izvedeli, da naš glavni nasprotnik ni bila Jugoslovanska armada ampak 
slovenski komunistični vrh. Le kako smo to lahko spregledali in dvaindvajset let 
verjeli, da smo se borili zoper JA? Takšno govorjenje slovenski in mednarodni 
javnosti je žalitev za vse domoljube, predvsem pa manipulacija in izkoriščanje v 
politične namene vseh tistih, ki smo v celotnem procesu osamosvajanja sodelovali. 
Veterani Zveze veteranov vojne za Slovenijo zahtevamo od najvišjih predstavnikov 
slovenske države, da storijo vse, da se takšno početje političnih strank in njihovih 
predstavnikov konča in se do hujskaštva in revizije zgodovine zavzame ničelna 
toleranca. Razumemo vsebino demokracije, vendar vse ima svoje meje! Takšno 
početje, kateremu smo priča, vodi v sovraštvo, ki se lahko prej ali slej konča z 
nasiljem. 
Naj ne bodo pietetne slovesnosti, organizirane v spomin na mrtve vojake in civile 
oskrunjene s politiko in enako naj velja za zgodovino slovenskega naroda!  



Veterani vojne za Slovenijo smo se borili za boljši jutri, zato od slovenske politike 
pričakujemo, da se bo zazrla v prihodnost in predvsem iskala rešitve za boljši jutri 
vseh nas. 
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