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Zveza je po njegovem mnenju postavljena zgledno in je danes "pomemben del civilne družbe".

Za boljši status veteranov

Kot je opozoril, pa zveza stoji pred izzivom, da trenutno organiziranost nadgradi predvsem z zaščito interesov
veteranov - z boljšim socialnim in zdravstvenim statusom veteranov.

Resorna ministrstva - ministrstvo za zdravje in ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve - po prepričanju
Pajerja nimajo posluha za reševanje teh problemov. "Od nove vlade pričakujem in bom kot predsednik zveze tudi
zahteval, da bomo te stvari uredili v korist Zveze veteranov vojne za Slovenijo," je napovedal Pajer.

To vrednost bi "morali malo drugače spoštovati"

Prvi predsednik ZVVS Srečko Lisjak pa je izpostavil, da je posebna vrednost zveze njena
stanovska  organiziranost.  Tako  je  ZVVS  nevladna,  nestrankarska  in  nepolitična
organizacija, kar je po prepričanju Lisjaka v zadnjih 15 letih tudi dokazala. Kot je dejal, bi
tudi politika morala to vrednost "malo drugače spoštovati".

S položajem organizacije v Sloveniji namreč ni zadovoljen, saj se podpora neki organizaciji
po  njegovo izkazuje skozi  sredstva, ki  ji  ga  država  namenja. "Na  deklarativnem nivoju
lahko  govorimo,  da  za  nekaj  smo,  a  na  koncu  se  konča  pri  sredstvih,  ki  omogočajo
delovanje neke organizacije," meni nekdanji predsednik ZVVS. Če se mora zveza veteranov
za sredstva boriti na lokalnem nivoju, potem je v državi po Lisjakovo nekaj narobe.
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Pajer: ZVVS stoji na trdnih temeljih

Ljubljana - Predsednik Zveze veteranov vojne za Slovenijo Janez Pajer je ob 15. obletnici formalne ustanovitve
organizacije poudaril, da ZVVS stoji na trdnih temeljih.
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Drugačne potrebe ...

Prepričan je, da bi bilo treba ločiti stanovsko organiziranost in pripadnost določeni družbi ali društvu. V stanovsko
organiziranem društvu namreč po besedah Lisjaka delujejo ljudje, "ki so to doživeli". Potrebe teh pa so po njegovo
drugačne od tistih, ki danes le podpirajo neke ideje.

ZVVS  združuje  udeleženke  in  udeležence  priprav  na  vojno  ali  vojne za  Slovenijo  med 17. majem 1990 in  26.
oktobrom 1991. Dan ZVVS je sicer 17. maj, ko je bila leta 1990 ustanovljena manevrska struktura narodne zaščite
(MSNZ). Zveza pa je bila formalno ustanovljena 10. oktobra 1993. Ob 15. obletnici ustanovitve ZVVS je bila danes v
centru vojnih veteranov v Logatcu tudi slovesnost.

Slovesnosti se ni udeležil vrh politike

Pajer je sicer v  pogovoru med drugim izrazil razočaranje nad odsotnostjo medijev  na slovesnosti, Lisjak pa nad
tem, da se slovesnosti ni udeležil "vrh politike". Ne sedanjega, ne prihodnjega vrha politike ne bi bilo, če veterani
leta 1990 in 1991 svoje naloge ne bi opravili, kot so jo," je prepričan Lisjak.
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