
Povezovanje osamosvojiteljev Siovenije 

Kucan: Ocitno je namen pobudnikov 
predstavljanje nj·hove resnice 
Dusan Plut si je glede Clanstva premislil, saj meni, da bo zdruienje po vsej verjetnosti 
politicno instrumentalizirano - Prav tako v njem ne bo Spomenke Hribar in Franceta Bucarja 
LJUBLJANA - Novo zdruienje Veteranov slovenske osamosvojitve pod tak
tirko Lojzeta Peterleta, Toneta Krkoviea, Igorja Bavearja in Janeza Janse je 
sproiilo nekatere pomisleke, tudi 0 tem, ali in zakaj je potrebno se enG to
vrstno zdruienje (poleg Zdruienja Sever in Zveze veteranov vojne za 510
venijo). Taksen pomislek ima tudi nekdanji predsednik Repllblike Sioveni
je Milan Kucan, ki je za Delo dejal, da ne vidi potrebe po novem zdruzenju 
veteranov slovenske osamosvojitve. »Ostajam prepriean, da je osamosvo
jitev dejanje vseh driavljanov Siovenije, ki smo se na plebiscitu izrekli za 
samostojno drzavo in s to odloCitvijo zavezali slovensko politieno vodstvo 
k njeni uveljavitvi,« je dejal Kucan. Spomenka Hribar pa se boji nove poli
tizacije osamosvojitve. 

»Vsak na svojem mestu smo svo
jo nalogo opravili odgovorno in po 
svojih najboljsih moceh. Pri tern 
smo imeli izjemno podporo v slo
venskih teritorialcih in policistih, 
v stevilnih civil nih zdruzenjih in 
organizacijah, novinarjih, izseljen
cih, stevilnih znanih in anonimnih 
posameznikih. Sarno zato je osa
mosvojitev lahko uspela in zato si 
zanjo tudi nihce ne more prisvajati 
zaslug," nam je dejal Milan Kucan. 

Zato ustanavljanje novega zdru
zenja razume kot vnasanje razdora 
v, kot sam pravi, najbolj velicastno 
dejanje slov~nske enotnosti in tudi 
kot vnasanje razdora v veteranske 
organizacije. »Iz izkusenj bi rekel, 
da bo novo zdruzenje namenjeno 
predvsem politicnemu izkljuce
vanju in delitvam ter prisvajanju 
pravice do interpretacije ter resni
ce 0 osamosvojitvi. 0 tern govori 
tudi utemeljitev pobude, kjerso 
nosilci zapisali, da bo zdruienje 
posebno pozornost namenilo pred
stavljanju resnice 0 osamosvojitve
nih dogodkih in procesih. OCitno 
je poglavitni namen pobudnikov 
predstavljanje njihove resnice,« je 
se povedal Kucan. 

Plut obljublja, da ne bo pisal 
svoje knjige 0 osamosvojitvi 

Potem ko je vceraj za Delo Lojze 
Peterle dejaI, da je med tistimi, ki so 
ustanovitev zdruzenja pozdravili, 
tudi Dusan Plut (Clan osamosvo
jitvenega predsedstva Republike 
Slovenije), se nam je Plut ogIasiI 
tudi sam. Pojasnil je, da ga je Peter
Ie res poklical v zacetku septembra 
ter ga povprasal, kaj meni 0 pobudi 
o zdruzevanju veteranov sloven
ske osamosvojitve. S pobudo se je 
naceloma strinjal, kar mu je tudi 
povedal. 

»Pred dnevi pa sem prejel predlog 
programskih izhodiSc novega zdru
zenja veteranov slovenske osamo
svojitve in po temeljiti analizi sem 
zvecer, pred objavo Clanka v Delu, 
svoje nestrinjanje s programskimi 
izhodiSci po e-posti posredoval na 
Peterletov naslov, a je bilo sporocilo 
vrnjeno. Nato sem svoje nestrinja
nje posredoval se na drug e-naslov. 
Zapisal sem, da se iniciativnega se
stanka ne born udelezil, in pripisal, 
naj zgodovino zgodnjih devetdese
tih let koncnb piSejo zgodovinarji,« 
nam je razloZil Pluto 

MILAN KUCA N FOTO laZE SUHADOLNIK 

Vse bolj je namrec preprican, da 
bo po vsej verjetnosti novo veteran
sko zdruzenje politicno instrumen
talizirano, in se mu zato ne bo pri
druzil. »Pri tern pa obljubljam, da ne 
born napisal svoje knjige 0 slovenski 
osamosvojitvi,« je dodal Pluto 

V zdruienje ne bosta vstopila 
niti Bucar in Hribarjeva 

Ponedel jkovega ustanovitvenega 
sestanka zdruzenja se ne namera
va udeleziti France Bucar, eden 
od ocetov slovenske ddave. Kot je 
dejal, je vabilo prejel, a se zdruzenju 
ne namerava pridruziti, drugih ko
mentarjev 0 tern pa ni hotel dajati. 

Pridruzila pa se mu ne bo niti 
Spomenka Hribar, pray taka de
javna pri postavljanju temeljev sa
mostojne Slovenije. Pravi, da nace
lorna ni nic narobe, ce bi se ali se bo 
ustanovilo veteransko zdruzenje, 

. pod pogojem, da bi bilo res nepo
liticno in neideolosko. Toda: »Ko 

sem videla podpisnike vabila na 
plenarni sestanek za ustanovitev 
tega nov ega zdruzenja veteranov, 
sem si premislila glede svojega so
delovanja, ker me je obsel dvom: 
bojim se namrec nove politizacije 
osamosvojitve!« nam je pojasnila 
Hribarjeva. Ter dodala: »Ze tako ni
mam nobenega smisla za pripisova
nje zaslug za osamosvojitev ali kar 
koli drugega, pa tudi imam dovolj 
drugih skrbi in dela - da bi padla v 
organizacijo za novo izkljucevanje, 
pa bi bilo povsem skregano s pame
tjo in mojimi naceli.« 

Prvoborstvo 
Hribarjeva se pravi, da ne ve, kdo 

vse je bil vabljen na to ustanovno 
srecanje. »Med osamosvojitelje bi 
sarna mirno stela vecji krog zaslu
znih, kot jih predstavljajo podpisni
ki vabila, od Pankrtov, mirovniskih 
gibanj, Mladine, Radia Student - ce 
naj navedem Ie tedaj najbolj izpo
stavljene, ki smo se zavzemali za 
demokracijo kot pogoj za mozno 
osamosvojitev. V casu samega osa
mosvajanja pa so bili v prizadeva
nje zanjo vpleteni skoraj vsi mediji 
in novinarji. « 

Med zadnjimi je bil, denimo, · 
Marjan Jerman. In kaj sam, kot 
novinar, pravi na to? »Zdi se mi 
povsem nesmiselno. Razlogov za 
ustanovitev zdruzenja ne poznam, 
imeti dye ali tri taksne organizacije 
pa je tako rekoc noro.« 

Hribarjeva sicer novi veteranski 
organizaciji zeli uspeha v delovanju 
za »nesektasko obravnavo« vetera
nov osamosvojitve. 
KLARA SKRINJAR 


