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Druga svetovna vojna se je zaèela
1. septembra 1939. leta ob 5.45.
Konèala se je v Evropi
8. maja 1945
ob 23.01 uri,
v Aziji 2. septembra 1945
ob 9.25 uri.
Trajala je šest let in en dan,
ali 2194 dni, ali 52641 ur.

World War II began on the 1st September
of 1939 at exactly 5:45.
It ended in Europe
on 8th May 1945
at 23:01,
nd
and in Asia on 2 September 1945
at 9:25.
It lasted for six years and one day,
or 2194 days,
or 52641 hours.

Med šestletno drugo svetovno vojno
je vsako uro izgubilo
življenje 1045 ljudi,
vsako minuto 17 ljudi.
Skupaj 55 milijonov:
kot vojaki, žrtve zraènih napadov,
kot begunci, pregnanci, izgnanci,
prisilni delavci ali žrtve nasilnežev.

The war that lasted for six years claimed
1045 lives each hour,
or 17 lives each minute.
This makes 55 millions all together:
as soldiers, victims of air raids,
as refugees, deportees, exiles,
forced labourers and victims of bullies.

Iz knjige Brazgotine ostanejo, Bad Arolsen 2005

From the book: The scars that remain, Bad Arolsen 2005
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Ni večje krivice,
		
kot je pozna
		
ali prepozna pravica!

SLOVENIJA
Društvo izgnancev Slovenije 1941–1945

Pozdravni govor predsednika
Republike Slovenije dr. Danila Türka
na 1. evropskem kongresu izgnancev
in beguncev žrtev nacizma in
fašizma 1920–1945
Spoštovane gospe in gospodje, cenjeni gostje,
v veliko zadovoljstvo mi je, da vas pozdravim na prvem evropskem kongresu izgnancev in beguncev žrtev fašizma in nacizma v letih 1920-1945,
katerega organizator je prav slovensko društvo pod vodstvom predsednice
gospe Ivice Žnidaršič. Vsem izrekam prisrčno dobrodošlico, še posebej tistim delegacijam, ki so prišle iz enajstih prijateljskih evropskih držav.
Slovenija je mlada država, ki je svojo neodvisnost dosegla na osnovi
plebiscita - te najbolj demokratične in direktne oblike izražanja volje posameznika. Razglasitvi samostojne države 25. junija 1991 je sicer sledila
vojna, ki pa je bila kratka in ni mogla preprečiti nastanka Slovenije niti
dokončnega razpada tedanje socialistične Jugoslavije.
To novo dejstvo so uvidele tudi mnoge države, ki so v obdobju enega
leta druga za drugo priznavale samostojno Slovenijo in ji maja 1992 omogočile sprejem v OZN. Že čez slabih šest let je bila Slovenija tudi nestalna
članica Varnostnega sveta OZN, kar je prispevalo k njeni uveljavitvi in
prepoznavnosti na svetovnem političnem zemljevidu.
Sledilo je članstvo v Svetu Evrope, OVSE, NATO in leta 2004 tudi
v Evropski uniji. V vseh naštetih mednarodnih organizacijah je bila sicer
majhna in mlada država izjemno aktivna, kar je privedlo do njenega predsedovanja OVSE v letu 2005, Evropski uniji 2008 in Svetu Evrope 2009.
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Slovenija je leta 2007 postala del schengenskega območja in sprejela
evropsko valuto evro.
Danes lahko rečemo, da je Slovenija uspešna, aktivna in cenjena članica velike evropske družine narodov, ki skupaj oblikujejo svojo politično, finančno, gospodarsko, socialno, kulturno in moralno podobo stare celine.
Vse to pa ni nastalo samo od sebe. Naša zgodovina je vsa polna čeri,
ki smo se jim morali skozi dolga stoletja izogibati, zato da smo obstali
kot narod. Ne glede na to, pod čigavo krono smo bili, sta bila skrb in boj
za ohranitev naših kulturnih vrednot, in predvsem slovenskega jezika,
vedno v ospredju.
Ta uporniški duh malega naroda se je zmogel upreti tudi fašizmu
in nacizmu. Tako kot za mnoge druge narode je bila za slovenski narod
druga svetovna vojna najtežja preizkušnja v vsej zgodovini. Slovensko ozemlje, ki je bilo med drugo svetovno vojno okupirano s strani Nemčije, Italije, Madžarske in neodvisne države Hrvatske, je prepojeno s krvjo tistih,
ki so se, organizirani v Osvobodilno fronto, uprli okupatorjem. Mnogi
Slovenci ste bili izgnani iz svojih domov, poslani na prisilno delo ali v
koncentracijska taborišča, mnogi so tam pustili tudi svoja mlada življenja.
Tisti, ki ste se vrnili, tega obdobja ne boste nikoli pozabili.
Toda kljub temu, da je slovenskemu narodu grozil tako načrten in
sistematičen izbris, smo Slovenci maj 1945 dočakali na strani zmagovalcev
druge svetovne vojne. Naš prispevek zavezniškim silam je večji, kot bi ga
mogli pričakovati od tako majhnega naroda, tega poguma in odpora ne bo
mogoče nikoli pozabiti, to je tudi temelj naše državnosti.
Podobno usodo delimo z mnogimi drugimi evropskimi narodi, zlasti z
vami, ki ste danes med udeleženci tega kongresa. Z vami delimo tudi prepričanje, da ta del zgodovine ne more in ne sme biti pozabljen. Zgodovinski
podatki so resda včasih abstraktni, toda doživete izkušnje, spomini in osebna pričevanja prispevajo k temu, da nenadoma namesto številk in zgodovinskih podatkov pred nami stojijo obrazi, usode ljudi in usode narodov.
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Prav zato je ta današnji dogodek izjemno pomemben. Vaše organiziranje v posameznih državah priča o tem, kako izkušnje in spomin vseh vas,
izgnancev, beguncev žrtev vojnega nasilja, ne morejo izginiti, ampak se še
vedno iščejo, prepoznavajo, spletajo v krog sodelovanja in krepitve prijateljstva med posamezniki in narodi.
S svojim obstojem, aktivnim delovanjem vaših društev in druženjem,
kakršno je današnje, zagotavljate, da bo spomin na to najbolj tragično obdobje evropske zgodovine ostal živ opomin za vse čase.
S tem pošiljate tudi jasno sporočilo vsem tistim, ki bi radi zgodovino
pisali na nov način, zgodovinska dejstva in resnico pa celo potvorili in
zlorabili tudi v priložnostne politične namene. Vaše današnje sporočilo namenjate tudi državam, ki do danes niso v celoti poravnale vojne škode.
Spoštovani, ob koncu bi rekel nekaj besed tudi o glavnem pobudniku
in organizatorju današnjega kongresa, to je Društvu izgnancev Slovenije.
Njihovo izjemno dobro delovanje vse od leta 1991 čutimo v Sloveniji kot
pomembno organiziranje civilne družbe, ki vlaga veliko napora v ohranjanje zgodovinskega spomina na to obdobje in si hkrati ves čas prizadeva za
uveljavitev pravic žrtev vojnega nasilja.
Njihovo povezovanje z vsemi vami, ki ste prišli iz Hrvaške, Bosne in
Hercegovine, Srbije, Avstrije, Nemčije, Francije, Češke, Slovaške, Poljske,
Rusije, Ukrajine, dokazuje, da ima naša mala država posluh za velike teme.
Veseli me, da ste na današnje srečanje povabili in da sodelujete z župani
nemških mest, ki skrbijo za grobove slovenskih izgnancev, raztresene širom po ozemlju bivšega tretjega rajha.
Prav je, da ste na ta kongres povabili tudi predstavnike Mednarodnega Rdečega križa, ki vam je pomagal, ko ste se onemogli in brez vsega
vračali na svoje domove, in ki je storil veliko za iskanje pogrešanih po
drugi svetovni vojni.
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Spoštovani,
ob tem, ko vam izrekam priznanje za doslej opravljeno delo, vam obenem
želim, da bi ga uspešno nadaljevali vsak v svojem okolju in skupaj v našem
skupnem evropskem domu.
Te dni domujete pri nas, v Sloveniji.
Slovenija je prijazna država, ljudje pa gostoljubni - upam, da boste to občutili tudi sami in se še kdaj vrnili k nam, s svojimi sorodniki ali prijatelji.
Uspešno delo vam želim v tem dnevu spomina, solidarnosti in prijateljstva med narodi!
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Ivica Žnidaršič, prof.
predsednica Društva izgnancev Slovenije 1941–1945

Ob prvem kongresu izgnancev in beguncev –
povezuje nas ista usoda trpljenja
Zbrali smo se na prvem evropskem kongresu izgnancev in beguncev
žrtev fašizma in nacizma v letih 1920 do 1945. Pokrovitelj kongresa je
predsednik Republike Slovenije dr. Danilo Türk, ki se mu zahvaljujem
tudi za pozdravni govor.
Pozdravljam predstavnike državnih organov Republike Slovenije, veleposlanike evropskih držav, iz katerih so prišle delegacije izgnancev in
beguncev, ter druge visoke goste in osebnosti, ki sodelujejo z nami.
V imenu Društva izgnancev Slovenije 1941–1945 in svojem imenu posebej pozdravljam delegacije organizacij in društev, ki vključujejo izgnance
in begunce v evropskih državah, in se jim zahvaljujem, da so vnaprej poslali svoje uvodne referate, ki smo jih prevedli v slovenski in angleški jezik
ter objavili v kongresni brošuri, da boste vsi na kongresu lahko govorili v
svojem jeziku.
Brošura o izgonu Slovencev, organiziranosti slovenskih izgnancev, prisilnih delavcev in beguncev ter naša prizadevanja za uveljavitev statusa in
pravic pa je na voljo v slovenskem in nemškem jeziku.
Izražam zadovoljstvo in veselje, da se bomo lahko danes bolje spoznali,
več izvedeli o naši skupni usodi ter se dogovorili, kaj lahko kot žive priče
strahot druge svetovne vojne še storimo, da se prepreči nastajanje novih fašističnih in nacističnih organizacij.
Posegli smo v čas že med obema svetovnima vojnama, ker je po prvi
svetovni vojni ostalo kar veliko ozemlja in Slovencev v Italiji in Avstriji,
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kjer se je nasilje in zatiranje Slovencev začelo že pred drugo svetovno vojno.
Slovenci v zamejstvu se še danes borijo za svoje narodnostne pravice.
V drugi svetovni vojni je bilo izgubljenih ogromno nedolžnih življenj,
55 milijonov mrtvih, med njimi več kot 30 milijonov civilistov, 35 milijonov ranjenih, 3 milijone pogrešanih, ogromno je bilo premoženja uničenega. Trpljenje, ponižanje in žalost pa so pustili za seboj veliko hudih
posledic, ki jih izgnanci in begunci čutimo še danes. Čas je zacelil rane,
ni pa mogel izbrisati spomina, zato bomo danes od tukaj sporočali vsem
voditeljem Evrope in sveta, naj storijo več, da se kaj takega, kot smo doživljali mi, nikdar več ne ponovi. Treba bi bilo doseči, da se bogastvo sveta
ne bi namenjalo v tolikšni meri kot sedaj za oboroževanje. Naj preprečujejo
vojne in lakoto ter izboljšujejo življenje vsem narodom in ljudem. V 20.
stoletju je bilo izgnanih in pobeglih z domov 251 milijonov ljudi. Politiki,
ki vodijo svet, doslej niso reagirali dovolj učinkovito, da bi preprečili morijo, ki smo ji v svetu tudi danes priča.
Pomembno je, da se povezujemo, da prijateljsko sodelujemo, da si zaupamo. Druži nas skupna usoda, smo društva in organizacije, ki delujemo
na posebej plemenit način, smo ljudje neke dobe, ki nas je zaznamovala,
nas utrjevala v zavedanju, kako pomembno je življenje, kako pomembna
sta solidarnost in mirno sožitje med ljudmi in narodi.
Kar 11 delegacij društev in organizacij iz evropskih držav je danes na
kongresu, ki so doživljali enako usodo fašističnega in nacističnega nasilja,
kot smo jo Slovenci.
Pričakovali smo, da nam po več kot 64 letih po koncu druge svetovne vojne ne bo treba več govoriti o oblikah nasilja in genocidni politiki
fašističnih in nacističnih sistemov do evropskih narodov v času po prvi
svetovni vojni in med drugo svetovno vojno.
Upali smo, da bomo civilne žrtve vojnega nasilja kmalu po koncu
druge svetovne vojne uveljavile status in pravice ter osebno in gmotno
odškodnino. Upali smo, da se bodo uresničili sklepi o poravnavi vojne
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škode, ki so jo zavezniki druge svetovne vojne odobrili na mirovnih in
reparacijskih konferencah.
Vendar nas kruta stvarnost v svetu vsak dan opominja, da fašizem in
nacizem še nista mrtva, vemo pa tudi, da se sklepi mirovnih konferenc ne
uresničujejo, saj vseh pravic še nismo dosegli.
V evropski zgodovini je popolna odsotnost vsebin o okupaciji in razkosanju Slovenije med drugo svetovno vojno, ničesar ne zasledimo o raz
narodovalni in genocidni politiki do Slovencev v času okupacije, pa tudi
že prej.
Februarja leta 2007 je italijanski predsednik izjavil, da so bila italijanska taborišča letovišča. Marca istega leta je Unija Istranov – tistih Italijanov, ki so leta 1945 zapustili Slovenijo, poslala Evropski uniji sporočilo in
zahtevo, da se želijo vrniti, od koder so odšli po drugi svetovni vojni, in da
se bodo morale države: Slovenija, Litva, Latvija, Estonija, Poljska, Češka,
Slovaška in Madžarska soočiti z njihovimi zahtevami. To so pisali tudi v
imenu sudetskih in drugih Nemcev, ki so se po drugi svetovni vojni morali
vrniti v svojo državo iz navedenih držav.
Kočevski Nemci so sami zaprosili Hitlerja, da se iz Slovenije preselijo
v rajh, svoje premoženje so prodali in se naselili na okupiranem delu Slovenije, na domove izgnanih Slovencev, zato je razumljivo, da se na naše
domove ne morejo vrniti.
Preprečiti moramo, da bi Evropska unija sprejela kakršen koli diskriminatorni dokument, ki bi temeljil na pretvarjanju zgodovine.
Vsega tega ne ponavljamo iz sovraštva do tistih, ki so naše gorje povzročili, pač pa zato, da bi se vedelo, kaj so počeli nacistični in fašistični
sistemi, in da bi naša tragedija dobila primeren in pošten zgodovinski zapis. Sedaj je moderno, da se govori le o nasilju komunizma, vendar to ni
pošteno, dokler ne bodo mlade generacije pri nas in v svetu vedele, kaj so
počeli fašistični in nacistični sistemi, da bi razumele tisti čas in napak ne
bi ponavljale.
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Nove generacije naslednic agresorskih držav v drugi svetovni vojni
niso osebno krive za zlo prednikov, ne more pa jim biti vseeno, kako
živijo žrtve osvajalnih vojn in agresij njihovih prednikov.
Vse to smo kot žive priče nasilja in kot prve žrtve fašizma in nacizma
dolžni ponavljati, dokler tudi zgodovinarji in znanstveniki v inštitutih ne
bodo kaj več vedeli o tem. Sedaj se pripravlja neki skupen učbenik evropske zgodovine. Ali bomo lahko vplivali, da bo v njem tudi kaj o izgonu
številnih evropskih narodov med drugo svetovno vojno?
Preganjanje, ki ga pogojuje etična, rasna in ideološka nestrpnost, se ni
začelo 10. maja 1945, ko je bilo v Evropi konec druge svetovne vojne, pač
pa med prvo in drugo svetovno vojno, nadaljuje pa se tako rekoč vse do
današnjega dne, na različne načine, v več koncih sveta.
Dogodke po drugi svetovni vojni je mogoče razumeti zgolj v kontekstu
tega, kar se je zgodilo v obdobju fašizma in nacizma, katerih glasnici sta
bili v Evropi v prvi vrsti fašistična Italija in nacistična Nemčija. Povojni poboji, povsod po Evropi, so bili sicer krivično nasilje, vsekakor pa posledica
fašizma in nacizma ter izdajstva njunih sodelavcev, kolaboracije.
Kajti, če tega ne vzamemo v poštev, se ne moremo izogniti nevarnosti,
da bi žrtev ne enačili z njihovimi povzročitelji gorja.

Pobude za povezovanje evropskih društev
Pobudo za povezovanje sorodnih društev in organizacij je Društvo izgnancev Slovenije 1941–1945 dalo že pred desetimi leti, okrepila pa se je
po letu 2002, ko smo se s pismi zopet obrnili na veleposlaništva nekaterih
evropskih držav v Ljubljani, da bi nam pomagali pridobiti naslove, na katere
bi sporočili naše želje po sodelovanju. Že tedaj smo v teh pismih predlagali,
da bi ustanovili mednarodni odbor izgnancev in beguncev žrtev nacizma
in fašizma med drugo svetovno vojno in da bi razširili Muzej izgnancev na
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gradu Rajhenburg tudi s prikazom izgona in begunstva drugih evropskih
narodov. Iskanje stikov je šlo zelo počasi, saj nismo vedeli, ali sploh kdo v
Evropi povezuje društva in organizacije, ki vključujejo izgnance, begunce
in prisilne delavce.
Najbolj smo se povezali s češkim društvom Krog državljanov, izgnanih leta 1938 z obmejnih ozemelj.
17. novembra 2007 smo se udeležili njihove konference v Pragi in
podpisali smo sporazum o sodelovanju. Na tej konferenci smo predlagali
sklic prvega evropskega kongresa izgnancev in beguncev žrtev nacizma in
fašizma. Udeleženci konference so se strinjali, da naj bo kongres v Ljubljani. Deklaracijo, sprejeto na konferenci v Pragi, je podpisalo tudi poljsko
društvo. Sklic kongresa je podprla tudi Zveza slovenskih izgnancev iz avstrijske Koroške.
Navezali smo stike tudi z Mednarodno organizacijo za migracije
(IOM), kuratorijem sklada nemškega zakona Spomin, odgovornost in prihodnost ter župani nekaterih nemških mest, kjer so grobovi slovenskih
izgnancev. Posebno dobro sodelujemo z nemškim mestom Rudolstadt, kjer
so celo ustanovili Društvo za proučevanje prisilnega dela, in predsednik
tega društva ter župani so danes med nami.
Dijaki nemškega mesta Rudolstadt so pisali tudi maturitetno nalogo
o prisilnem delu med drugo svetovno vojno v tem mestu in zajeli tudi pričevanje slovenskih izgnancev prisilnih delavcev v tem mestu med drugo
svetovno vojno. Razglasitev maturitetnih nalog je bila javna, s prisotnostjo
novinarjev, profesorskega zbora, delegacije DIS in županov Rudolstadta.
To je bil uspeh pri seznanjanju mladih ljudi z dogodki med drugo svetovno vojno in lep zgled tudi za druga nemška mesta in šole, pa tudi za šole
v Italiji.
Za datum kongresa smo izbrali 6. junij, dan pred dnevom slovenskih
izgnancev, ki ga vsako leto obeležujemo 7. junija, ko je leta 1941 odpeljal
največji transport Slovencev v izgnanstvo. Na ta dan se vsako leto zbere
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več tisoč naših članov, zato smo letošnjo prireditev ob dnevu slovenskih
izgnancev povezali s kongresom.
Namen tega kongresa je spodbuditi večjo povezanost društev in organizacij v Evropi, ki vključujejo izgnance in begunce žrtve fašizma in
nacizma, ustvariti pogoje za izmenjavo izkušenj, zlasti pri skupnih prizadevanjih za ohranjanje zgodovinskega spomina ter uveljavitev statusa in
pravic civilnih žrtev vojne, ki iz tega izhajajo. Vse z namenom, da bi se
bolje poznali, saj smo doživljali podobno usodo, da bi krepili prijateljstvo
in strpnost med narodi in se zavzemali za krepitev človekovih pravic v boju
zoper vse oblike rasizma. Ugotavljamo, da se v Evropi zopet pojavljajo fašistične težnje, neofašizem in neonacizem pa največkrat delujeta pod krinko
domoljubja, in vse več je tudi izključevanja ter nestrpnosti proti drugačnim
in drugače mislečim.
Verjetno je naša usoda, da bomo morali, dokler bomo živi, razlagati o
našem trpljenju ne le v izgnanstvu in begunstvu, ampak tudi o težkem življenju in odsotnosti vsakršne pomoči v času otroštva po vrnitvi iz izgnanstva in begunstva. Zato ne sme biti zbrisana meja med nasilnimi dejanji
okupatorjev in njihovimi pomagači ter žrtvami fašizma in nacizma.
Pomembna je naša skrb za ohranjanje zgodovinskih dejstev, spominov
in pričevanj, kar dosegamo z množičnimi zborovanji ob dnevu izgnancev 7.
juniju, z razstavami, izdajanjem knjig, brošur in zloženk ter z muzejsko dejavnostjo, kajti ne smemo dovoliti, da bi se pozabilo na naše trpljenje, izgubo
življenj, izgubo otroštva in mladosti, izgubo premoženja, izgubo našega intelektualnega razvoja, izgubo zdravja, težke fizične in psihične poškodbe zaradi težkega fizičnega dela ter vojnih dogodkov v taboriščih in pregnanstvu.
Že leta 1998 smo predlagali, da bi v Muzeju holokavsta v Washingtonu prikazali poleg genocida nad Judi tudi genocid nad Slovenci in drugimi
evropskimi narodi med drugo svetovno vojno. Pričakujemo, da bo tudi
v Spominskem centru v Berlinu prikazano nasilje Hitlerjeve Nemčije in
fašistične Italije.
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Želela bi povedati nekaj zgodovinskih dejstev in o mučeništvu slovenskega naroda med drugo svetovno vojno.
Druga svetovna vojna je bila skoraj dokončno usodna za slovenski narod. Spomladi leta 1941 so Slovenijo razkosale in okupirale štiri države:
Nemčija, Italija, Madžarska in Neodvisna država Hrvatska. Največja dela
slovenskega ozemlja sta si prisvojili Nemčija in Italija. Med okupatorskimi
uradniki je bilo 90 odstotkov Avstrijcev.
Ni bilo niti ene vrste nasilja, ki ga je spoznal svet med drugo svetovno
vojno, da je ne bi okusili tudi Slovenci.
Cilj okupatorjev je bil uničenje slovenskega naroda. Zato so se lotili
raznih oblik raznarodovalne politike. V ta namen so takoj odstranili vsa
znamenja, ki so kazala prisotnost slovenstva. Odstranili so vse slovenske
napise s cest, trgov, uradov, trgovin, spremenili imena krajev v tuja, nemška imena.
Razpuščena so bila vsa slovenska društva in organizacije, ukinili so
slovensko časopisje in utihniti sta morali slovenska umetniška beseda in
pesem. Uničevali so slovenske knjige in knjižnice. Ukinjene so bile slovenske šole, slovenski jezik je bilo prepovedano uporabljati. Spreminjali
so slovenska krstna imena in priimke, zelo ponižujoče pa je bilo tudi
rasno ocenjevanje.
Otroke so nasilno jemali staršem, mnogi Slovenci so bili izgnani, zaprti,
internirani, konfinirani, poslani v koncentracijska taborišča, na prisilno delo,
streljali so talce in Slovence prisilno mobilizirali v okupatorsko vojsko.
Okupatorji so požigali vasi, rušili objekte, izkoriščali so naša naravna bogastva, plenili premoženje Slovencev in ga pošiljali v matične države. V okviru nacistične raznarodovalne politike je bil eden najbolj krutih
ukrepov nemškega okupatorja množičen izgon Slovencev in naseljevanje
Nemcev. Na domove izgnanih Slovencev so naselili kočevske Nemce,
Nemce iz Besarabije, Bukovine, Dobrudže, Južne Tirolske, Dalmacije,
Bosne in Avstrije.
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Najprej so izgnali slovenske učitelje, uradnike, vodje političnih strank,
duhovnike, pisatelje in druge intelektualce. Prisilno so jih odvedli v Srbijo,
na Hrvaško in v Bosno. Nemški okupator je v letih 1941–1945 samo iz
Spodnje Štajerske, Gorenjske in Mežiške doline izgnal 63.000 Slovencev,
od teh največ, kar 45.000, v 428 nemških izgnanskih taborišč, ki so jih
nacisti ustanovili za izgnane Slovence, 10.000 na Hrvaško in okrog 7.000
v Srbijo. Okoli 17.000 Slovencev je pobegnilo pred izgonom. Leta 1942 so
izgnali Slovence iz avstrijske Koroške in Slovence s slovenskega ozemlja, ki
so ga okupirali Madžari. Po kapitulaciji Italije septembra 1943 so Nemci
izgnali tudi precej Primorcev.
Slovenski izgnanci so bili prisilno razseljeni od Poljske do Francije,
Severne Nemčije in po nekdanji Jugoslaviji s ciljem, da bi kot narod izginili z zemljevida Evrope. Delali naj bi do smrti kot sužnji v korist večvrednega nemškega naroda, kot je ukazal Göring: »Ne ubiti, naj se na delu
mučijo do smrti«, ali kot je rekel italijanski general Robotti: »Ubija se
premalo.« Fašisti so govorili, da je »treba ustreliti vse moške tega prekletega plemena«.
Benito Mussolini je že leta 1920 na množičnem zborovanju v Pulju dejal: »V odnosih z raso, kakršna je slovanska, torej manjvredna in
barbarska, moramo izbirati politiko palice« in »Jadransko morje, ki je
naš zaliv, mora za uresničitev sredozemeljskih sanj priti iz rok nižje rase,
kakršna je slovanska, v naše roke«.
Od leta 1920 je bil slovenski jezik prepovedan. Italijanski učitelji so
pljuvali v usta učencem, če so govorili slovensko. Že leta 1929 ni bilo na
Primorskem nobene slovenske šole več.
Zločinsko delovanje italijanskih oblasti se je v času druge svetovne
vojne razširilo na novo zasedeno ozemlje, Ljubljansko pokrajino. Tudi
naše glavno mesto, Ljubljano, so ogradili z bodečo žico, dolgo 30 kilometrov, stražami, stolpi in bunkerji. Nihče ni smel in mogel iz mesta ne
v mesto.
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Komisija za vojne zločine, ustanovljena leta 1943, je ugotovila, da je
nasilje nad Slovenci izvajalo 4017 nemških in 2518 italijanskih vojnih zločincev. Italija vojnim zločincem še sedaj ni sodila.

Vrnitev v domovino
Poleti 1945 je bilo groze, lakote, ponižanja konec. Na tisoče preživelih
je hrepenelo po vrnitvi domov. Tudi Slovenci smo se po zlomu fašizma in
nacizma vrnili v Slovenijo, na opustošene domove. Ostali smo brez vsakega premičnega premoženja, mnogi brez bivališč in gospodarskih poslopij.
Kočevski in drugi Nemci, ki so se naselili na naše domove, so uničevali tudi gozdove, vinograde, uničili so gospodarska poslopja, gospodinjsko in gospodarsko opremo, poklali živino, poškodovane so bile številne
hiše. Veliko premoženja izgnanih Slovencev je prevzela v korist naseljenih
Nemcev in za utrjevanje nemštva nemška naselitvena družba Deutsche
Ansiedlunggeselschaft (DAG).
Pri obnovi nismo dobili ustrezne pomoči, da bi življenje v teh krajih lahko steklo normalno. Slovenski izgnanci po drugi svetovni vojni tudi nismo
dobili statusa žrtve vojnega nasilja in nobenega zdravstvenega, socialnega ali
pokojninskega varstva, niti nismo prejeli nikakršne vojne odškodnine.
Vsi sprejeti zakoni so bili namenjeni le za uveljavljanje pravic borcev, ki
so se z orožjem v roki bojevali proti okupatorju.
Nobena vlada bivše Jugoslavije za žrtve vojnega nasilja ni storila ničesar.
Šele samostojna država Slovenija je prisluhnila zahtevam slovenskih
izgnancev in drugih žrtev vojnega nasilja. Sprejet je bil Zakon o žrtvah
vojnega nasilja in poseben zakon, ki sta priznala odškodnino za psihofizično trpljenje in izgon. Vprašanje materialne odškodnine pa je ostalo do
danes odprto.
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O ustanovitvi in delovanju
Društva izgnancev Slovenije 1941–1945
Že v prvem letu nastanka samostojne Slovenije se je 9. junija 1991
zbralo na gradu Rajhenburg v Brestanici pri Krškem okrog 8000 slovenskih izgnancev, prisilnih delavcev in beguncev in ustanovilo Društvo izgnancev Slovenije 1941–1945.
Hlevi in konjušnice pri gradu Rajhenburg so bili leta 1941 eno največjih zbirnih taborišč za izgon Slovencev; skoznje je šlo na trnovo pot
izgnanstva okoli 63.000 Slovencev. Zato je bilo ustanovno zborovanje
Društva izgnancev Slovenije prav v tem kraju, v simboličen spomin in
opomin na tragedijo izgnanstva.

Pobude, zahteve in že uveljavljene pravice
Po združitvi Nemčij in osamosvojitvi Slovenije smo slovenski izgnanci in
begunci začeli terjati, da nam krivice popravijo.
Napisali smo na desetine pisem, peticij in gradiv z zahtevami, naslovljenimi na organe slovenske države, na nemškega kanclerja in razne
organe nemške države.
Vsa zbrana gradiva, argumenti in pobude so bili v pomoč pristojnim
ministrstvom pri oblikovanju politike in zakonodaje v zvezi z nerešenimi
vprašanji statusa in vojnih odškodnin. Zbrana gradiva DIS so vplivala na
postopno zakonsko urejanje ne le pravic slovenskih izgnancev in beguncev,
ampak tudi drugih žrtev vojnega nasilja.
Na podlagi zbranih podatkov in zahtev slovenskih izgnancev, beguncev in drugih žrtev vojnega nasilja je Vlada RS junija 1993 obravnavala
poročilo o odprtih vprašanjih vojne škode in ga poslala v obravnavo v Državni zbor Republike Slovenije. Slovenski parlament je leta 1994 sprejel
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20 sklepov glede urejanja statusa in pravic slovenskih izgnancev in drugih
civilnih žrtev vojnega nasilja.
Državni zbor RS je 17. oktobra 1995 sprejel Zakon o žrtvah vojnega
nasilja, ki daje upravičencem naslednje pravice: zdravstveno varstvo, zdraviliško in klimatsko zdravljenje, priznanje pokojninske dobe, pravico do
pokojnine pod ugodnimi pogoji, pravico do vojne odškodnine po posebnem zakonu, dosmrtno simbolično mesečno rento, ki znaša za vsak mesec
nasilja za koncentracijske taboriščnike, ukradene otroke in zapornike 1,25
evra, za izgnance in internirance 0,84 evra, za delovne deportirance in
pobegle pred izgonom pa 0,50 evra.
V Državnem zboru RS je bil 28. februarja 2001 sprejet še Zakon o
skladu za poplačilo odškodnin žrtvam vojnega in povojnega nasilja, ki zagotavlja odškodnine za fizično in psihično trpljenje ter za umrle svojce. Po
tem zakonu smo slovenski izgnanci za vsak mesec fizičnega in psihičnega
nasilja prejeli 104,32 evra, begunci pa 50,08 evra. Za umrle starše pa je
bilo priznano 834,50 evra.
Avgusta 2000 je bil sprejet nemški zakon o skladu Spomin, odgovornost
in prihodnost, v katerem je bila za nejudovske žrtve določena partnerska organizacija, Mednarodna organizacija za migracije s sedežem v Ženevi (IOM).
Po tem zakonu je odškodnino za prisilno delo prejelo 10.910 Slovencev. Svoje
obveznosti do slovenskih prisilnih delavcev je poravnala tudi Avstrija in po
Zakonu o spravi 2395 Slovencem izplačala odškodnino.
Na temelju dogovorov na Tematski konferenci DIS je bil 28. februarja
2001 podpisan sporazum med Mednarodno organizacijo za migracije in
Društvom izgnancev Slovenije 1941–1945 o sodelovanju pri uveljavljanju
odškodnin za prisilno delo po nemškem zakonu.
Čeprav smo se morali v našem društvu ves čas od ustanovitve 9. junija
1991. leta ukvarjati z uveljavljanjem statusa in pravic, smo se ves čas posvečali tudi ohranjanju zgodovinskih dejstev in zbiranju spominov in pričevanj, muzejski in arhivski dejavnosti in izdajanju knjig, brošur in zloženk.
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Poleg izdajanja lastnega časopisa, Vestnika DIS, in kar obsežne založniške dejavnosti obnavljamo grajske hleve in konjušnice, kjer je bilo
leta 1941 eno največjih zbirnih taborišč za izgon Slovencev. Muzej novejše zgodovine pa na gradu Rajhenburg v Brestanici oskrbuje Muzej
slovenskih izgnancev, ki bi ga radi razširili še s prikazom izgona drugih
evropskih narodov.

Nekaj predlogov Društva izgnancev Slovenije 1941–1945
za obravnavo in sprejem sklepov na kongresu
1. Težko usodo izgnancev in beguncev so doživljali številni evropski
narodi, ki so jih okupirali nemški, italijanski in drugi nacistični in
fašistični režimi med drugo svetovno vojno, zato daje Društvo izgnancev Slovenije 1941–1945 pobudo, da se ustanovi Mednarodni odbor
izgnancev in beguncev žrtev fašizma in nacizma v letih 1920–1945.
Odbor bi skrbel za medsebojno spoznavanje, ohranjanje zgodovinskih
dejstev, izmenjavo izkušenj in opozarjanje vlad na vnovične pojave fašizma, nacizma in drugih vrst rasizma. Odprta so tudi še vprašanja
poravnave vojnih škod.
		 V Evropi že imamo odbore, v katerih so povezani organizacije in
društva koncentracijskih taborišč, nimamo pa mednarodnega odbora
izgnancev in beguncev žrtev nacizma in fašizma.
		 Če bo predlog sprejet, se bomo na okrogli mizi po koncu kongresa
dogovorili, kje bo domicil.
2. Radi bi razširili muzej slovenskih izgnancev na gradu Rajhenburg v Brestanici pri Krškem še s podatki in slikami o izgonu drugih evropskih
narodov. V tem muzeju bomo razstavili fotografije, ki smo jih že prejeli
ob pripravah na ta kongres. Radi bi zbrali tudi publikacije, ki govorijo
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o nasilju med drugo svetovno vojno. Postopno bi ta muzej lahko postal
evropski muzej izgnancev in beguncev žrtev fašizma in nacizma.
3. S kongresa bomo poslali pismo vsem predsednikom evropskih držav,
naj preprečijo nastajanje fašističnih in nacističnih organizacij, saj smo
kot žive priče tega nasilja dolžni opozarjati, kaj to pomeni za mirno
sožitje v Evropi in v svetu. Prav druga svetovna vojna in njene posledice terjajo nujnost pobud, da bi v mednarodni skupnosti preprečevali
ponovitev strahot, nasilja, trpljenja, mučenja, ubijanja ter vseh drugih
oblik zavračanja in nespoštovanja človekovih pravic, ki so bili v človeški zgodovini najbolj izraženi prav v obdobju druge svetovne vojne.
4. Pričakujemo, da bo v skupnem evropskem učbeniku zgodovine primerno zajet tudi izgon številnih evropskih narodov z njihovih domov zaradi
fašističnega in nacističnega nasilja. Upamo, da bodo opisane tudi druge
oblike raznarodovalne in genocidne politike do narodov, ki sta jih Hitler
in Mussolini označevala za manjvredne in so jih hoteli uničiti.
5. Po resoluciji Organizacije združenih narodov so bile agresorske države
dolžne plačati vojno škodo in vojno odškodnino žrtvam vojnega nasilja. To načelo je bilo potrjeno tudi na konferencah o reparacijah v letih
1945 in 1946 v Parizu in nazadnje v Londonu.
		 Leta 1945 so bile pozvane vse države zavezniške koalicije, naj pred
ložijo podatke o škodi, ki je bila povzročena zaradi agresije in rasne
diskriminacije med drugo svetovno vojno. Temu pozivu se je odzvala
tudi naša nekdanja država in posredovala podatke o vojni škodi. Tako
so storile tudi druge oškodovane države.
		 Ves svet, zlasti zavezniki, Amerika, Anglija, Francija, ve, da so bile
države Srednje Evrope in vzhodnega bloka izločene iz izplačila odškodnin. Bila je hladna vojna in vzhodne države naj ne bi dobile deviz.
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		 Delitev žrtev vojnega nasilja na zahodne in vzhodne je bila napaka,
ki jo je Nemčija želela popraviti z zakonom Spomin, odgovornost in
prihodnost. Pravilno pa bi bilo poravnati tudi drugo škodo in škodo za
izgubljeno premoženje.
		 Izgnanci in begunci smo bili ob vse premoženje, vojne odškodnine
pa nismo dobili. Zato pozivamo zmagovite zaveznike iz druge svetovne vojne, da naj se sklepi, sprejeti na mirovnih in reparacijskih konferencah, uresničijo.
6. Ugotavljamo, da ni bilo povsod poskrbljeno za civilne žrtve vojne.
To velja predvsem za Srednjo in Vzhodno Evropo, kjer je še vedno
precej nerešenih problemov in ponekod tudi nepriznavanja upravičenosti zahtev teh žrtev do poplačila odškodnin. Zato je treba vsem
civilnim žrtvam vojne zagotoviti povrnitev škode in priznati druge
pravice, do katerih so upravičene zaradi posledičnih zdravstvenih
težav, invalidnosti in izgubljenega premoženja. Zaradi vsega tega se
kaže potreba po nadaljnjem utrjevanju solidarnosti na nacionalni in
mednarodni ravni.
7.

Pomembna bi bila preučitev, kako so se v posameznih družbenih
in političnih sistemih in raznih državah odzivali na naše trpljenje,
kakšno je bilo javno mnenje in kakšni odzivi prebivalcev na razvijanje oblik pomoči otrokom, ki smo bili v taboriščih, izgnanstvu
in begunstvu. Pomembno bi bilo izmenjati izkušnje, kako je v posameznih evropskih državah poskrbljeno za neposredno pomoč na
domovih osamelih, bolnih in invalidnih žrtev fašizma in nacizma in
kaj bi v ta namen še lahko storili kuratorij nemškega sklada Spomin,
odgovornost in prihodnost, Evropska unija in Svet Evrope.
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8. Sporočilo kongresa naj bo naša želja po prijateljskem sodelovanju med
narodi in uveljavljanje strpnosti ne glede na težko in kruto preteklost.
Zavzemamo se za odpravo rasizma in vseh oblik diskriminacije.
Dovolj imamo vojnih dogodkov in spominov na naše trpljenje, veselimo se sedanjosti in dni, kolikor nam jih je še ostalo.
___
Zahvaljujem se vsem, ki ste pomagali pri organizaciji tega prvega
evropskega kongresa izgnancev in beguncev. Prav gotovo bo vplival na večjo povezanost društev in organizacij, ki vključujejo izgnance in begunce
v Evropi.
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Samo Pahor

PRIMORSKI IZGNANCI
V začetku 19. stoletja se je v avstrijskem cesarstvu izoblikovala
upravna enota Avstrijsko-ilirsko Primorje, ki je obsegala pokneženo
grofijo Goriško-Gradiščansko, samosvoje mesto Trst in mejno grofijo Istro. Po prvi svetovni vojni se je uveljavilo ime Primorska za vse
slovensko narodnostno ozemlje, ki je bilo z rapalsko pogodbo priključeno Kraljevini Italiji. Po italijanskem izrazu Venezia Giulia je v
rabi izraz Julijska krajina.
Tudi zaradi volilnega sistema, ki je favoriziral premožnejše sloje,
so v Istri prevladovali Italijani, čeprav jih je bilo po številu manj kot
Slovencev in Hrvatov skupaj. V Trstu so Italijani prevladovali po
številu in po premoženju. Na Goriško-Gradiščanskem so bili kljub
številčni premoči Slovencev zaradi gospodarske moči zelo močni Italijani, ki so povsem obvladovali Gorico.
Zaradi politične premoči v krajevnih upravah (občinskih svetih
in deželnih zborih) so Italijani uspešno kršili 19. člen temeljnega
zakona z dne 21. 12. 1867, ki je zagotavljal enakopravnost narodnosti in njihovih jezikov. To se je izkazalo predvsem na področju
šolstva, ki je v mestih postalo sredstvo množičnega poitalijančevanja slovenskega prebivalstva, zlasti z uveljavitvijo obveznega osnovnega šolstva.
Značilen je tudi nastop tržaške občinske uprave zoper čitalnice,
ki so nastale v letih 1868–1869 v tržaški okolici. Takrat smo zabeležili med pobudniki čitalnic prva dva izgnanca.
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Prva svetovna vojna 1915–1918
Množični premiki prebivalstva nastopijo leta 1915 z napadom Kraljevine Italije na Avstro-Ogrsko. Na obeh straneh soške fronte so oblasti evakuirale civilno prebivalstvo. Na italijanski strani gre za manjše
število prebivalstva, ki je bilo premeščeno vse do Sicilije in Sardinije,
na avstro-ogrski strani pa gre za znatno število prebivalstva. Skupno
število oseb, ki so zapustile svoje domove, cenijo na 80.000. Verjetno pa
v tem številu niso všteti Slovenci, ki so se zaradi vojnih razmer izselili
iz Trsta.
To množico ljudi običajno označujemo kot begunce, toda ker so bili
prisilno izseljeni, jih verjetno lahko upravičeno štejemo za izgnance. Tisti
v Italiji so verjetno imeli status internirancev, ker so bili državljani države
v vojni z Italijo.
Del teh izgnancev po prvi svetovni vojni ni imel možnosti, da bi se
vrnil na svoje domove.

Obdobje italijanske vojaške zasedbe 1918–1921
Italijanske vojaške oblasti so takoj začele s preganjanjem Slovencev in
Hrvatov. Začelo se je z odgonom vojaških obveznikov, ki so bili že doma:
bodisi da so se vrnili s fronte, bodisi da so bili že pred koncem vojne demobilizirani. Slovence in Hrvate, ki so bili v vojnem ujetništvu, so italijanske
oblasti izpustile kasneje kot pripadnike drugih narodov Avstro-Ogrske. Po
drugi strani se mnogi Slovenci, ki so bili vojaki v notranjosti države, niso
mogli vrniti na Primorsko.
Drugi so bili na vrsti izobraženci, in med njimi duhovniki in redovniki. Izobraženci so bili internirani na Sardiniji, duhovniki in redovniki pa
so bili izgnani v Kraljevino Srbov, Hrvatov in Slovencev.
Istočasno se je začelo sistematično odpuščanje državnih uslužbencev:
policistov in orožnikov, poštnih uslužbencev, železničarjev. Železničarje
so obdolžili, da so organizirali politično stavko, in jih leta 1919 množično
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odpustili. Odpuščeni so se seveda večinoma izselili v Kraljevino Srbov,
Hrvatov in Slovencev.
Z ukinitvijo srednjih šol z nemškim, slovenskim in hrvaškim učnim
jezikom je ostalo brez službe več slovenskih profesorjev. Samo nekaj let
pozneje so izgubili službo tudi profesorji na realki v Idriji in na učiteljišču
v Tolminu.
V tem obdobju se je začel tudi “zasebni” teror: od vdora v škofijsko
palačo in uredništvo dnevnika Edinost konec decembra 1918 do pogromov pripadnikov 23. 3. 1919 ustanovljene fašistične stranke, od katerih
je najbolj znan požig Narodnega doma v Trstu 13. 7. 1920 ob istočasnem
razdejanju skoraj 30 sedežev slovenskih organizacij in podjetij. Nasilno odstranjevanje zasebnih napisnih tabel v slovenskem jeziku se je začelo takoj
po prihodu italijanske vojske.
V tem obdobju je bila demarkacijska črta, ki je šla delno vzhodno
od poznejše rapalske meje, hermetično zaprta za slovenski tisk, prenašanje
tega tiska je bilo kazensko preganjano. Vrstili so se procesi proti civilistom
pred vojaškim sodiščem.

Obdobje Kraljevine Italije 1921–1943
1. V miru 1921–1940
S prihodom italijanske vojske je nestrpnost krajevnega italijanskega prebivalstva do enakopravnosti slovenskega in hrvaškega prebivalstva
dobila državno podporo. Priključitev h Kraljevini Italiji je to podporo še
okrepila, vrhunec pa je ta podpora dosegla s prihodom na oblast fašistične stranke 31. oktobra 1922.
Že v času liberalne vladavine se je začelo izrivanje slovenskega in hrvaškega jezika iz javnih uradov in ustanovljena je bila državna komisija, ki
naj bi izpeljala poitalijančenje krajevnih imen, da se poitalijanči zunanji
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videz dežele (kraljevi odlok št. 800 z dne 29. 3. 1923). S tem je italijanska
država dovršila prizadevanja primorskih Italijanov, da poitalijančijo krajevna imena, ki se pojavljajo od srede 19. stoletja.
Leta 1923 je bila določena ukinitev šol s slovenskim in hrvaškim učnim jezikom (kraljevi odlok št. 2185 z dne 1. 10. 1923). Učitelji teh šol so
bili delno predčasno upokojeni, delno premeščeni v notranjost Italije, delno
odpuščeni. Skupno je bilo prizadetih preko 700 učiteljev (v šolskem letu
1918/1919 je bilo 48.160 slovenskih učencev in 16.881 hrvaških učencev ter
745 slovenskih in hrvaških učiteljev; v letih 1923–1943 je bilo preko četrt
milijona učencev brez osnovnošolskega pouka v materinem jeziku).
Sledile so premestitve sodnikov in sodnih uradnikov, cestarjev in železničarjev v notranjost države.
Leta 1927 so bila zatrta slovenska društva, leta 1928 slovensko časopisje.
S kraljevim odlokom št. 494 z dne 7. 4. 1927 je bil kraljevi zakonski
odlok št. 17 z dne 10. 1. 1926 o spremembah priimkov v italijansko obliko, veljaven za Južno Tirolsko, razširjen na Julijsko krajino. Del priimkov
je bil spremenjen “prostovoljno”, ker nisi dobil javne službe, če nisi imel
poitalijančenega priimka, večji del pa je bil spremenjen po uradni poti,
češ da gre za vračanje priimka v izvirno italijansko obliko. Slovenska in
hrvaška osebna imena so že prej poitalijančevali, matičarji pa so odklanjali
taka osebna imena posebej na podlagi zakona št. 383 z dne 8. 3. 1928, ki je
prepovedoval smešna in nemoralna osebna imena, in na osnovi kraljevega
odloka št. 1238 z dne 9. 7. 1939, ki je prepovedoval tuja imena.
Zaradi splošnega potujčevalnega pritiska in organiziranega gospodarskega pritiska se je kaj kmalu začelo izseljevanje slovenskih kmetov,
obrtnikov in delavcev. Oblasti so mnogim malim hranilnicam in posojilnicam postavile komisarje z nalogo, da te ustanove, ki so svojim članom
pomagale premoščati finančne težave kmetov in obrtnikov, likvidirajo.
S tem so oblasti očitno pospeševale izseljevanje, in to še pred svetovno
gospodarsko krizo. Mnogi Primorci so se izselili v Argentino, mnogo pa
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se jih je odločilo za izselitev v Kraljevino Srbov, Hrvatov in Slovencev.
Potrebna bo podrobna raziskava, od kdaj je kupovala razprodana posestva leta 1919 ustanovljena ustanova “Ente per la rinascita agricola per le
Tre Venezie”, ki je s kraljevim odlokom št. 1343 z dne 8. 9. 1921 postala
pravna oseba, po letu 1931 pa je dobila posebna pooblastila za nakup in
razlaščanje slovenskih in hrvaških posestev (potem ko so bile na Južnem
Tirolskem izpeljane opcije, je bila ta ustanova spremenjena z zakonom št.
1780 z dne 27. 11. 1939 v “Ente nazionale per le Tre Venezie”).
Izseljevanje iz Julijske krajine se je nadaljevalo tudi med gospodarsko
krizo in po njej, poseben pospešek pa je doživelo v času vojne z Etiopijo
(1935-1936), ko so mnogi vojni obvezniki odšli v Kraljevino Jugoslavijo,
da so se izognili vojni v Afriki.
Primorci, ki so se zaradi raznih pritiskov izselili v Jugoslavijo, so uporabljali zase naziv emigranti, čeprav bi se zaradi različnih oblik prisile lahko imenovali izgnanci.
Slovenci in Hrvati, ki se niso izselili iz Kraljevine Italije, so bili deležni poleg gospodarskega in narodnostnega pritiska tudi različnih vrst preganjanja.
Posebna prefekturna komisija je na podlagi kraljevega odloka št. 1848 z
dne 6. 11. 1926 lahko izrekla osebam, ki jih je ocenila kot nevarne za javni
red ali državno varnost, opomin (“ammonizione”), nato svarilo (“diffida”)
in končno odredila do pet let prisilnega bivanja (“confino”) v kraju daleč
od stalnega bivališča. V večini primerov je bil določen za kraj prisilnega
bivanja kak manjši otok (Lipari, Ponza, Tremiti, Ustica, Ventotene) ali kak
manjši odročen kraj. Konfiniranih Slovencev je bilo kar veliko in znano je,
da je bilo med opomnjenimi, posvarjenimi in konfiniranimi glede na število
prebivalstva zelo veliko prebivalcev Julijske krajine, med temi pa zelo veliko
Slovencev in Hrvatov. Vsi, ki so bili deležni teh ukrepov, so bili vpisani v
osrednjo politično kartoteko (”casellario politico centrale”). V to kartoteko
so bili vpisani tudi vsi tisti, ki so jih imele kvesture vpisane v tri sezname
nevarnih oseb, ki jih je bilo treba ob posebnih prilikah preventivno aretirati.
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Po izteku obdobja konfinacije so za nekatere odredili ponovno konfinacijo.
Konfinacijo so večkrat odredili tudi za obsojence Posebnega sodišča za zaščito države (“Tribunale speciale per la difesa dello Stato”), ki so že prestali
zaporno kazen. Verjetno se lahko vse konfinirance šteje za izgnance.
Zakon št. 2008 z dne 25. 11. 1926 je ustanovil Posebno sodišče za zaščito države, ki je sodilo zelo številnim Slovencem in nekaterim Hrvatom. Verjetno je bilo med obtoženci 544 Slovencev in Hrvatov (9,68 % od skupnih
5.619 obtožencev), med obsojenci pa 476 (10,35 % od skupnih 4.596). Na
smrt obsojenih je bilo 36 Slovencev in Hrvatov (76,6 % od skupnih 47).
Podatek, da so Slovenci in Hrvati tvorili približno 1 % prebivalstva
Kraljevine Italije, daje jasno sliko o stopnji preganjanja teh dveh narod
nih manjšin.

2. V vojni 1940–1943
Z vstopom Kraljevine Italije v drugo svetovno vojno so bili Slovenci in
Hrvati deležni še novega preganjanja. Vojni zakon je namreč predvideval
poleg internacije državljanov držav, ki so bile v vojni z Italijo, tudi internacijo italijanskih državljanov, ki bi v vojnih razmerah lahko bili nevarni.
Ob zasedbi Ljubljanske pokrajine so italijanske oblasti aretirale vrsto
Primorcev, ki so po letu 1918 zapustili Primorsko, in jih delno zaprle, delno pa internirale. Tudi pozneje so odredili tovrstno internacijo za nekaj
stotin aretiranih domačinov iz Ljubljanske pokrajine.
Z razvojem narodnoosvobodilnega boja na Primorskem so oblasti začele internirati osebe, ki so bile osumljene podpiranja osvobodilnega gibanja ali pa so bile v preiskavi za Posebno sodišče za zaščito države. Najprej
so jih pošiljali v razna manjša taborišča in delno na otoke, ko pa so bili
zapori na Reki, v Trstu in Gorici prenapolnjeni, je Posebni inšpektorat za
javno varnost Julijske Benečije („Ispettorato speciale di pubblica sicurezza
per la Venezia Giulia“) poskrbel za dve večji taborišči: za moške bivše taborišče za vojne ujetnike v Cairo Montenotte v pokrajini Savona, za ženske
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pa še nedokončano taborišče v Fraschette di Alatri v pokrajini Frosinone.
Taborišče Fraschette je po kapitulaciji Italije razpadlo in so si interniranke
pomagale, kot so vedele in znale, da so prišle domov, internirance v Cairo
Montenotte pa so italijanske oblasti izročile nemškim oblastem, ki so jih
premestile v Mauthausen.
Tudi Primorci, ki so se zatekli na Štajersko, so okusili ponovno preganjanje. Nemci so predpisali izgon vseh prebivalcev, ki so se naselili na Štajerskem po 1. januarju 1914. Nekateri so se zatekli v Ljubljansko pokrajino
ali k sorodnikom na Primorsko. Bolj aktivne so Nemci hitro aretirali in
izgnali v Srbijo, ostale pa so izgnali na Hrvaško.

3. Ljubljanska pokrajina
Z italijansko zasedbo dela Dravske banovine, ki so ga ob priključitvi
h Kraljevini Italiji 3. 5. 1941 imenovali Ljubljanska pokrajina, je prišlo do
vedno bolj živahnega sodelovanja med Slovenci iz Primorske in Slovenci z
novo priključenega ozemlja, čeprav so se italijanske oblasti trudile, da bi
čimbolj omejile te stike. Po eni strani zato, ker so v Ljubljanski pokrajini
ohranile rabo slovenskega jezika v uradovanju in v šolstvu ter niso uvedli vojaške obveznosti, po drugi strani zaradi vedno močnejšega delovanja
osvobodilnega gibanja.
Ljubljanska pokrajina je že na začetku vojne zaposlovala veliko število
italijanskih vojakov: 11. armadni zbor je štel okoli 45.000 mož, kar je pri
339.751 prebivalcih približno 7,5 prebivalca na vsakega vojaka. Do srede leta 1942 je italijanska vojska v Ljubljanski pokrajini narasla na preko
70.000 mož, kar je vzpostavilo razmerje približno 4,5 prebivalca na vsakega vojaka. Na Primorskem so 15. 6. 1942 ustanovili 23. armadni zbor in
mu podredili dve novi diviziji s preko 20.000 mož. Tako je bilo že konec
leta 1942 na Slovenskem preko 90.000 italijanskih vojakov, ki bi bili krvavo potrebni na bojiščih v Afriki in v Sovjetski zvezi. Prispevek slovenskega
naroda k zmagi nad fašizmom še ni priznan v pravi meri.
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Ukrepi za zatrtje osvobodilnega gibanja so bili zelo ostri. Vojska je
30. 5. 1942 prevzela tudi posle javne varnosti.
Ljubljana je bila obdana s 30 km dolgo ograjo iz bodeče žice in je postala svojevrstno koncentracijsko taborišče. Prebivalstvo Ljubljane je bilo sistematično in množično preiskovano. Osumljene osebe so množično pošiljali
v internacijo, osebe, katerim na procesih niso mogli dokazati krivde, so na
podlagi odredbe z dne 11. 9. 1941 pošiljali v konfinacijo. Z razglasom z dne
7. 11. 1941 je bilo ustanovljeno v Ljubljani vojaško vojno sodišče, ki je na
8.737 procesih sodilo 13.186 Slovencem. Sodišče je izreklo 83 smrtnih obsodb, 412 obsodb na dosmrtno ječo, 3.082 na zaporno kazen do 30 let. Trupla usmrčenih so do 10. 3. 1942 pokopavali skrivaj v Tržiču (Monfalcone).
Na podeželju so italijanske oblasti množično odganjale civilno prebivalstvo v internacijo v celo vrsto taborišč, med katerimi so posebno znana Rab,
Gonars, Visco, Chiesanuova, Monigo, Renicci, Colfiorito, Pietrafitta in Tavernelle. Iz Primorske so jih pošiljali v internacijo v vrsto manjših taborišč:
Scipione, Sassoferrato, Fabriano, Pollenza, Urbisaglia, Corropoli, Nereto,
Tortoretto, Istonio, Lama dei Peligni, Manfredonia, Castel di Guido, Isernia, Ariano Irpino, Alberobello, Pisticci. Poleg tega pa v že navedene kraje
konfinacije (Lipari, Ponza, Tremiti, Ustica in Ventotene) ter v dve veliki
taborišči, Cairo Montenotte in Fraschette di Alatri.
Število Slovencev, ki so jih italijanske oblasti konfinirale ali internirale,
še ni točno ugotovljeno, zlasti ne za primorske Slovence, ker so podatki
o njih v italijanskih arhivih. Skupno se računa na 30.000 interniranih in
konfiniranih v letih 1941–1943.
Poleg 83 obsojenih na smrt je bilo ubitih v Ljubljanski pokrajini tudi
146 talcev. Med operacijami na podeželju je italijanska vojska pobila 1.569
zajetih moških, od teh kar 40 naenkrat 30. 7. 1942 v Vražjem vrtcu pri
Babnem polju.
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Jože Partl,
predsednik Zveze slovenskih izseljencev

Aprilski pregon 1942, vrhunec v zgodovini
represalij proti Slovencem na Koroškem
Ko razpravljamo o pregonu koroških Slovencev iz avstrijske Koroške, imamo v mislih 14. in 15. april 1942. Tedaj so nacistične oblasti
uresničile načrtovano K-akcijo nasilnega izgona ali deportacije okoli 220
narodno in politično zavednih slovenskih družin, da bi napravile prostor
Kanalčanom, ki so optirali za rajh. Z izgonom so hotele pričeti z dokončno rešitvijo ‘koroškega vprašanja’, z nasilno likvidacijo tistega dela
slovensko govorečega prebivalstva, ki je vztrajal pri svoji narodni zavesti.
Za ta dva dneva velja ugotovitev zgodovinarjev Hansa Haasa in Karla
Stuhlpfarrerja, da se je zdaj ‘v Avstriji izgradil sistem, ki je čisto javno
uresničil protislovensko politiko, ki je do tedaj na Koroškem obstajala
ne javno, ampak na pol skrita ali pa je bila samo program’. Zgodovinarja
imata v mislih predzgodovino pregona. To so na Koroškem že desetletja
oblikovale v odnosu do Slovencev najprej nemškoliberalne, zatem nemškonacionalne oziroma nemškonacionalistične elite večinskega prebivalstva in nadgradile naposled ilegalne nacistične, ki so postale po ‘anšlusu’
1938 izključno vladajoče. Ideologija antislovenizma oziroma antislavizma je že desetletja obremenjevala odnose med obema narodnostma na
Koroškem, in ta miselnost je udejanjala protislovenske ukrepe vedno do
skrajne meje mogočega.
Dogodki 14. in 15. aprila 1942 so torej le vrh. Že dolgo pred tem je
proti koroškim Slovencem deloval nacistični represivni aparat. Po porastu
odpora koroških Slovencev, ki so se pridružili vseslovenskemu, je ta sistem
vse vojne dni deloval v polnem zamahu. Z vojaškim porazom nemškega
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rajha ideologija antislovenizma na Koroškem ni izginila, temveč je ostala
v mnogih komponentah prisotna še leta, nekatere dejavnike te miselnosti
pa lahko zasledimo še danes.
Redki so bili primeri iz vrst večinskega avstrijskega prebivalstva, ki so
se v takšni ali drugačni obliki uprli tej miselnosti. V takih primerih pa so
ti ‘slovenski zavezniki’ v očeh večine hitro postali izdajalci domovine, ki so
v nacističnem obdobju delili usodo s koroškimi Slovenci.
Bistvene dejavnike antislovenizma srečamo že v času avstro-ogrske
monarhije. Mediji in politiki vsenemške in nemškonacionalne orientacije
so z globokim prepričanjem pisali in govorili o večvrednosti nemške kulture in o nujnosti gospodarske prevlade Nemcev. Prizadevanja koroških
Slovencev v Avstriji za socialno in nacionalno emancipacijo in participacijo
pri političnem življenju na Koroškem so elite večinskega prebivalstva preprečevale s preračunanimi posegi v družbeno življenje. Prepovedovale so
izobraževanje koroških Slovencev v materinščini, v deželni upravi Slovenci
niso smeli igrati vloge, z volilno geometrijo pa so povzročile, da slovensko
gibanje v deželi Koroški ni moglo dosegati večjih političnih uspehov. Te
elite so razvile verbalni radikalizem, s katerim so ‘pošiljale’ koroške Slovence preko avstrijsko-jugoslovanske meje. Pomislimo le na geslo iz plebiscit
nega obdobja ‘horuk – čez Ljubelj’ in podobna, katerih niso opustile vsa
naslednja leta. Velika ovira so jim bili slovenski izobraženci, ki so v prvi
vrsti artikulirali in udejanjali slovenske narodne zahteve.
O prvem politično motiviranem preganjanju koroških Slovencev v
času prve svetovne vojne govorita poročili politične in vojaške komisije, ki
jih je obdelal Janko Pleterski. Na udaru so bili nekateri slovenski duhovniki, pa tudi kulturni delavci in zadrugarji ter politični funkcionarji. V poteku bojev za mejo 1918/1919 je ponovno prišlo do represalij proti vidnim
koroškim Slovencem, ki so jih deloma internirali na Zgornjem Koroškem.
Seveda pa moramo upoštevati tudi dejanja jugoslovanske strani oziroma
jugoslovanske cone A plebiscitnega področja. Po glasovanju 10. oktobra
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1920, Hans Steinacher je leta kasneje govoril o ‘zmagi v nemški noči’, so
domala vsi slovenski izobraženci zapustili oziroma morali zapustiti deželo.
Čeprav so nekateri koroški mediji v letih 1920–1938 neprestano govorili o slovenskem iredentizmu, so oblasti sprožile tozadevno obravnavo
proti enemu samemu slovenskemu funkcionarju, Antonu Gastlu iz Štebna
pri Beljaku, pravnemu samouku, ki je pomagal številnim kmetom z nasveti. Pred sodišče pa tudi njega niso postavili. Življenjsko pot je po ‘zaslugi’
koroških nacistov končal v koncentracijskem taborišču Dachau. Z njim je
delil usodo socialdemokratski župan Anton Tudor iz Marije na Zilji, ki je
prijateljeval s pisateljem Meškom in ni soglašal s protislovensko politiko
deželnih oblasti. Ni naključje, da je prav v njegovi občini učiteljeval Franc
Wedenig, ki je v dvajsetih letih pripravil nov učni načrt za utrakvistične
šole, ki je še najbolj ustrezal jezikovnim in pedagoškim načelom ter zahtevam slovenske manjšine na Koroškem.
Koroški Slovenci so dobro vedeli, kaj jih čaka v primeru ‘anšlusa’ Avstrije k nemškemu rajhu. Po ‘anšlusu’ so oblasti prehodno aretirale nekatere
Slovence, osem duhovnikov je neposredno okusilo represijo novega režima.
Prva žrtev nacizma med Slovenci na Koroškem je postal Vinko Poljanec.
Umrl je avgusta 1938 za posledicami ječe oziroma je ta pospešila njegovo
smrt. Do napada nemškega rajha na Kraljevino Jugoslavijo je nacistični režim preganjal zlasti slovenske duhovnike. Lokalni nacistični mogotci pa so
takoj začeli še z drugimi represalijami. Nacistične oblasti so ukinile zadnje
ostanke utrakvističnega šolstva, iz šole so izrinile dvojezično Maklinovo
začetnico in jo nadomestile z izključno nemško in odpravile pouk latinice.
Iz utrakvističnih šol so premestile vse učitelje, ki so znali slovensko.
Zaradi poslušanja tujih radijskih postaj, konkretno ljubljanske, je romala v ječo, vsaj za nekaj časa, večja skupina koroških Slovencev. Kmetje
so imeli velike težave z obvezno oddajo živil, deloma so določila skušali
obiti, kar je številne posledično spet privedlo v konflikt z oblastjo. Prehode
čez mejo je oblast strogo nadzorovala in s tem nikakor ni prenehala po
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napadu nemškega rajha na Kraljevino Jugoslavijo. Na Koroško je posegla
organizacija TIGR. Po njenem odkritju je prišlo na Koroškem do večjega
števila aretacij. Aretirani so bili tako Slovenci kot Nemci. Sledile so smrtne
obsodbe in obsodbe na dolgotrajne zapore.
V dneh napada na Jugoslavijo so varnostne oblasti izvedle vrsto aretacij. Aretirani Slovenci, med njimi je bila najprepoznavnejša skupina slovenskih duhovnikov, so bili v ječi nekaj tednov ali mesecev. Oblasti so
razpustile Slovensko prosvetno zvezo in vseh 42 kulturnih društev. Enaka
usoda je zadela Zvezo koroških zadrug ter vse njene včlanjene kreditne in
gospodarske zadruge, ki so dobile komisarje z nalogo, da te likvidirajo oziroma jih spojijo z nemškimi zadrugami ter jih prenesejo v roke zanesljivih
strankinih tovarišev in s tem ponemčijo. Vsa lastnina društev je pripadla
državi, prišlo je do požiga slovenskih knjig. Slovenščina se je morala iz
javnega življenja povsem umakniti, in to tudi v cerkvah.
Akcija v aprilskih dneh 1942 je zajela 221 družin s 1.075 osebami.
Družine so morale v pol ure zbrati potrebne stvari in pripadniki 171. rezervnega policijskega bataljona iz Lesc so jih prepeljali v zbirno taborišče
Reichsarbeitsdiensta v Žrelcu. Od tam je bilo odpuščenih 158 oseb. V
Žrelcu so slovenske pregnance registrirali, slikali in jim dali številke ter
jim tako vzeli identiteto. V taborišča VOMI v rajh so jih z dvema vlakoma
odpeljali 917. Istočasno so v Celovec prispeli optanti iz Kanalske doline, ki
so jih oblasti svečano pozdravile na celovškem kolodvoru in jim deloma že
dodelile spraznjena posestva slovenskih družin. Nadaljnje konkretne deportacije Slovencev iz Koroške so imele značaj kazenskih akcij. Zadevale so
tisti krog prebivalcev, ki so v kakršnikoli obliki podpirali partizane.
Pregnani koroški Slovenci so živeli pod posebnim režimom. Večinoma
so dela sposobne dodelili obratom. Vsak odmik od discipline je bil kaznovan.
Sebi prepuščeni so ostali otroci, če zanje niso poskrbeli starejši taboriščniki
sami. Koroški Slovenci so se naposled znašli v naslednjih taboriščih: Altötting, Eichstätt, Ettlingen, Frauenaurach, Gerlachsheim, Hagenbüchach,
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Hesselberg, Rastatt, Rehnitz, Rettenbach, Schwarzenberg, Wiessenburg in
Wernfels in drugih. Vseh, kjer smo doživljali nekaj tako nečloveškega, da
tega danes človek ne more dojeti - šlo je za industrijsko uničevanje ljudi
– ne moremo našteti.
V teh taboriščih so slovenski pregnanci iz Koroške živeli človeku nedostojno življenje. Nekateri so vlačili pluge kot vprežna živina, drugi so
služili nacistični gospodi kot sužnji. Veliko jih je moralo delati v oborožitveni industriji, da je nemška vojska lahko uničevala druge narode. Na
vseh področjih smo bili zasužnjeni. Vsi pa smo morali poslušati nedeljske
apele, kjer so nam trobili ‘lagerführerji’, bolj zagrizeni bolj kruto, bolj
previdni malo manj. Izpovedano pa je bilo v glavnem isto:’Wir warten
nur auf den Befehl, und wenn er kommt euch zu erledigen, wird er glatt
durchgeführt werden.’ (Čakamo samo na povelje, in ko pride, naj z vami
opravimo, ga bomo brez pomisleka izpolnili.)
Najhujše pa je bilo, da nas Koroška po vojni ni hotela sprejeti. Ko smo
se pregnanci vračali v poletnih dneh leta 1945 v domovino, smo spoznali,
da nas domovina, čeprav osvobojena, pravzaprav ne želi nazaj. Že ob prihodu v Beljak smo si morali obstanek na Koroškem izsiliti, Koroška nas je
hotela poslati nazaj v Nemčijo. Po težkih pogajanjih, ki jih je vodil dr. Joško
Tischler za našo stran, smo smeli ostati na Koroškem. A morali smo še v taborišče, in to v Jesuitenkasarno v Celovcu. Iz taborišča so nas spuščali, rekli
bi lahko, v obrokih. Nekateri so dobili kak kot v lastni hiši, drugi zopet so
dobili prostor pri sorodnikih.
Po teh neljubih doživetjih ob povratku v domovino je tako dozorelo
spoznanje, da potrebujemo lastno organizacijo, ki bo skrbela za vračanje
posestev, skrbela za popravo škode na našem narodnem telesu. V komisiji
za popravo škode so sedeli isti ljudje – nacisti – kot ob našem izseljevanju.
Tudi to dejstvo je pospešilo željo po lastni organizaciji.
1. februarja 1946 je bila naša organizacija ustanovljena. Ob četrti oblet
nici izseljevanja je ZSI (Zveza slovenskih izseljencev) dne 15. aprila 1946
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organizirala v Celovcu zaradi poprave škode veliko zborovanje, ki so ga
oblasti sprva prepovedale, a pozneje so le morale privoliti. Pri zborovanju je
policija razganjala udeležence z gasilskimi brizgalnami ter tudi s fizičnimi
napadi. Tako je bilo po zborovanju več poškodovanih, a tudi nekaj aretiranih. V celovški stolnici je bila predvidena tudi maša, a celovški škofijski
ordinariat jo je prepovedal.
Novi oblastniki na Koroškem so bili sprva pač mnenja, da mora na
Koroškem pri narodnostnem vprašanju ostati rezultat, ki ga je dosegel
nacizem. Temu je najprej nasedla celo angleška zasedbena oblast. Samo
ob odločnem prizadevanju dr. Joška Tischlerja in drugih smo se preko
ponovnega taborišča v ‘svobodi’ počasi le mogli vrniti domov. Grenak
priokus pa je ostal, da nas v krajih, iz katerih smo bili pregnani, po vojni
in vse do danes ne priznavajo več, ne priznavajo, da tam živimo in da smo
tam živeli.
Nasprotno, prav v naši deželi Koroški si najbolj prizadevajo, da bi pisali zgodovino drugače, ali vsaj prikrojeno koroškemu mišljenju. Že res, da
se je marsikaj prikrojilo po želji zmagovalcev. Tudi na nekatere žrtve – tudi
iz nemškega naroda –, ki so nastale zaradi boja na življenje in smrt, ki
ga je sosednjim, slovanskim narodom vsilil nemški nacionalni socializem,
se je pozabilo. Ne more pa tako biti. Dokler so gorela mesta, kot so bila
Stalingrad (Peterburg), Lidice ter številna druga, se je trdilo, da je to bila
logika svetovne vojne. Ko pa so bombe in boji izravnavali nemška mesta,
kot Dresden in mnoga druga, je bil to vojni zločin.
Kako je bilo z izgnanci – izseljenci? Že zdavnaj prej je Heimatbund
pripravljal načrte za naš pregon. Ko je bil nacizem na vrhu svoje slave, ko
so njihove armade uničevale vso Evropo, so nas izgnali. Da so pripravljali
izgon veliko prej, je najbolj dokazano na južnem Štajerskem, saj so bile na
seznamu za izgon osebe, ki so že nekaj let prej umrle. A zdaj naj bi te organizacije, ki so pripravljale naš izgon, imele ključno besedo pri dodeljevanju
naših pravic.
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Tragedija Nemcev v Sloveniji in tudi nekaterih Korošcev je močno povezana z nacističnim škornjem, ki je hotel uničiti celoten slovenski narod.
Premnogi so za časa nacionalsocializma sledili sanjam nemštva do Jadrana.
Pravni red enoumja, ki je sledil osvoboditvi, je pometel tudi tiste, tudi
nedolžne, ki mogoče niso nič storili. K zmedi pa je prispevala tudi nemška
vojska, ki bi morala po kapitulaciji, torej 8. maja 1945, položiti orožje, pa
ga ni. Še so umirali naši borci za svobodo, tudi civilisti, torej že v tako imenovani svobodi. Hočemo zaupati v delo zgodovinarjev. Obdelati pa bodo
morali zgodovino vseh zadnjih sto let.
Trdno sem prepričan, da je ob dobri volji mogoče prijateljstvo med
narodi, tudi v tem delu Evrope. Če je to bilo možno med Francijo in Nemčijo, zakaj to ne bi bilo mogoče tudi pri nas? Toda pot prijateljstva pelje
preko Koroške. Ne more biti prijateljstva do slovenskega naroda, hkrati pa
nepriznavanja osnovnih človekovih pravic koroških Slovencev.
Priznati je treba, da je v zadnjem času naša država Avstrija bolj pripravljena finančno poravnati škodo, ki je nastala za časa našega izgona. A
večina naših izgnancev tega ni dočakala. Nasprotno, večina je prav zaradi
teh travm šla v prezgodnji grob. Predstavnik avstrijskih Judov, gospod
Muzicant, je izjavil, da denar ni vse. To bi tudi jaz podčrtal. Škoda na našem narodnem telesu veliko bolj boli. Materialno škodo te ali one oblike
se da popraviti, bodisi da to stori država ali pa tudi sami s svojimi žulji.
Zamenjati pravice, ki izhajajo iz 7. člena Državne pogodbe, za denarno podporo, pa je nevzdržno – poniževalno –. Toliko opevani evropski
pravni red je treba spoštovati, napad na pravno državo pa končati. Če to
ne bo storjeno, bo to vodilo v anarhijo ter dokončno uničenje demokracije. Če bi se to zgodilo, se ne bi znašli za zapahi samo koroški Slovenci,
ampak tudi številni demokrati.
Neodločni politiki se zelo radi poslužujejo govorjenja, češ da obsojajo
ekstremizem na obeh straneh. To je sicer zapeljiv izgovor, da ni treba izreči
jasnega stališča. Ali naj to pomeni, da naj bi bil ekstremizem podpiranje
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pravne države, zahteva po izvajanju 7. člena Državne pogodbe in podobno?
Nikdar še nisem slišal, da bi kdo od naših ljudi zahteval pravice, ki bi bile
v škodo nemško govorečim. Slovenci, ki živimo že stoletja na Koroškem, ki
je bilo priključeno Avstriji, pa pričakujemo od nove demokratične Evrope
zaščito naših narodnostnih pravic, zajetih v državnih pogodbah.
Koroški Slovenci so v času nacizma delili usodo vsega slovenskega prebivalstva, vsega naroda. Pod nacistični režim so koroški Slovenci prišli prej
kot Slovenci v Kraljevini Jugoslaviji. Nacizem je vsem namenil, da kot
posebna etnična skupina izginejo z obličja zemlje.
Edino prava pot nas vseh, ki živimo v tem prostoru, je pot resnice,
pravega prijateljstva, priznanje do življenja in obstoja v tem delu Evrope. Prešernova Zdravljica, ki je hkrati himna države Slovenije, naj nam
bo vodilo.
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Vera Adamič Papež

Fašistično nasilje nad Slovenci med obema
svetovnima vojnama
Sem potomka družine Adamič iz Ivanjega Grada na Komenskem krasu,
ki se je morala po 1. svetovni vojni zaradi fašističnega nasilja izseliti iz svojega domačega kraja v Bosno. Tam sem se rodila leta 1936 v Banjaluki.
Z italijansko vojaško zasedbo Julijske krajine ter z rapalsko pogodbo,
ki sta jo Kraljevina Italija ter Kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev
podpisali leta 1920, se je začelo za primorske Slovence težko življenje. Italija je sprejela program popolnega uničenja identitete slovenske narodne
manjšine, ki je živela v tej državi. Akcija fašistov se je začela 4. avgusta
1919, ko so Italijani požgali slovenski Delavski dom v Trstu, že prej, 13.
julija, pa slovenski Narodni dom v tem mestu. Uničevali so vse, kar je
bilo slovensko. Povsod so bili plakati »Eviva Italia - Qui si parla soltanto
italiano«. Začelo se je poitalijančevanje. Razpuščena so bila vsa slovenska kulturna društva v Istri, na Krasu in Goriškem. Plenili so knjige
Mohorjeve družbe, pregnali slovenske učitelje iz šol in jih nadomestili z
italijanskimi, ki niso znali slovensko. Tudi duhovnike so preganjali in v
šolah prepovedali verouk. Po šolah so delovala fašistična društva. Otroci
in mladina so morali nositi posebne fašistične uniforme, črne obleke oziroma črne srajce.
Politično-nacionalni pritisk in italijanska fašistična zakonodaja sta pogojevala izgon Slovencev. Fašizem je bil zainteresiran, da čim več Slovencev zapusti svoje domove, in je spodbujal emigracijo. Nasilno izseljevanje
Slovencev je bilo tudi z območja Krasa, okolice Komna, Vipave in Gorice,
kjer so naši predniki živeli več stoletij. V tem času je bilo izgnanih in izseljenih preko 100 tisoč ljudi, od tega jih je šlo v Kraljevino Jugoslavijo
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približno 70.000 tisoč, 30.000 tisoč pa jih je bilo prisiljenih poiskati si
nov dom po svetu.
Moj stari oče Alojz Adamič je bil zaradi fašističnega nasilja in potujčevanja, ki se mu je upiral, prisiljen zapustiti rodni kraj. Leta 1924 je
zaradi protesta proti potujčevanju namreč zažgal tudi italijansko zastavo. Še istega leta je s svojo družino, ženo Alojzijo in hčerkami Danico,
Dragotino in Slavico našel pribežališče v Slatini pri Banjaluki. Boleče je
bilo slovo od kraške domačije tudi za mojega pranonota Jožeta in njegovo
hčerko Veroniko. Adamičevim so sledile še druge družine s Krasa, ki jim
je moj nono pomagal pri nakupu posestev na območju Slatine, kjer je
bila tedaj cena zemlje v primerjavi z Italijo poceni. Tako je kar 57 družin
našlo svojo novo domovino v tem delu Bosne. Po štirih letih bivanja so
leta 1929 dobili jugoslovansko državljanstvo.
Za nove priseljence so bila prva leta zelo huda, ker so se morali prilagajati novemu okolju, novemu načinu življenja in novim sosedom, čeprav
jih je pravoslavno prebivalstvo lepo sprejelo. Velika kolonija marljivih in
potrpežljivih Slovencev v Slatini je imela zidarje, tesarje, mizarje, kovače, čevljarje, kolarje, sodarje pa tudi zlatarje in urarje, ki so si med seboj
pomagali. Postali so mojstri za gradnjo hiš, sami so izdelovali iz ilovice
opeko, in to na posestvu Adamičevih.
Slovenci so v novo okolje prinesli veliko novosti v sadjarsko in vrt
narsko tradicijo tistega kraja. Prinesli so mnogo sadik novih vrst jablan,
hrušk, breskev in češenj, pa tudi vinske trte. Spominjam se, da je stari
oče Alojz Adamič gojil celo fige in japonska jabolka. V teh krajih so
namreč tedaj prevladovale slive. Moj stari oče je kot pionir slovenskih
naseljencev s svojim agronomskim znanjem pomagal vsem priseljencem
pa tudi domačinom. Veliko truda, znoja in strokovnosti je bilo treba,
da je Slatina postala »slovenska vinogradniška vas«. Bil je tudi pobudnik ustanovitve slovenskega kulturno-umetniškega društva Istra, v
okviru katerega so delovali pevski zbor Soča, dramska sekcija in sekcija
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tamburic. Na posestvu Adamičevih je bilo organizirano tudi bogoslužje, vse dokler ni bila na pobudo omenjenega društva leta 1928 zgrajena
skromna cerkvica, in to s prostovoljnim delom in finančnimi prispevki
rojakov iz Slovenije.
Stari oče Alojz Adamič in profesor Anton Štrekelj, ki je bil duša slovenske etnične manjšine v Banjaluki, sta leta 1927 ustanovila Kmetijsko
zadrugo v Banjaluki, ki je navezala poslovne stike s kmetijskimi inštituti
iz Nizozemske in Nemčije. Skratka, poskrbela sta za to, da so slovenska
etnična manjšina kot tudi domačini lahko svoje kmetijske pridelke prodajali ne le v Banjaluko, temveč tudi na območju delovanja Slatinskih Toplic,
kjer je bil turizem v razcvetu. V Banjaluki je delovalo društvo »Triglav«,
organizirana pa je bila tudi posebna slovenska kuhinja, kjer so se ob domači kulinariki zbirali priseljenci. Obe etnični skupnosti sta bili med seboj
tesno povezani z namenom ohranjanja slovenske nacionalne identitete, jezika in kulturne dediščine.
Žal mirno življenje ni trajalo dolgo, saj je druga svetovna vojna kruto
posegla v življenje Slovencev v tem delu Bosne. Nemški nacizem, z močno podporo s strani Neodvisne države Hrvaške, je izvajal nasilje tudi nad
Slovenci. Izhod so videli v partizanskemu gibanju, ki se mu je pridružilo
veliko Slovencev in mnogo jih je tudi padlo. Pinko Tomažič, ki je bil organizator protifašističnega gibanja v Trstu in Primorju, je prihajal tudi na
območje Banjeluke in širil protifašistično omrežje v tem kraju. Kasneje je
bil obsojen in ustreljen v Trstu in je narodni heroj.
Po drugi svetovni vojni so nekatere slovenske družine s tega območja
odšle v Vojvodino, nekatere so se vrnile v Slovenijo, nekatere pa so ostale
v Bosni. Moj stari oče Alojz Adamič se je vrnil v Slatino, kjer so obnovili
domačijo in posestvo. 1946 je organiziral Kmetijsko zadrugo in sodeloval
s Slovenijo pri čebelarstvu, nakupu krav molznic, sadik in semen. Slovenci,
ki so tu ostali, so storili vse za razvoj kmetijstva in Slatina je bila vnovič
prerojena tudi z energijo mladih Slovencev.
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Zadnja vojna, ki je po letu 1991 divjala tudi v Bosni, je žal povzročila
nove nacionalne razdore med prebivalstvom. Nesrbsko prebivalstvo, torej
tudi Slovenci, so ponovno morali zapustiti svoje domove, prodati svoje hiše
in se »s culo na rami« podati bodisi v Slovenijo ali drugam s trebuhom za
kruhom. Družina Adamič je leta 1993 našla zatočišče v Sloveniji, žal pa
smo morali zapustiti v Bosni svoje prednike, ki so ostali na pokopališču.
Zavedam se svojih korenin in sem nanje posebej ponosna, saj lahko
rečem, da sem Slovenka v dveh domovinah. V Muzeju novejše zgodovine
v Ljubljani je bila na razstavi »Izgnani po tuji volji« prikazana zgodovinska
pot družine Adamič pod nazivom »Kraška murva Adamičevih«, torej simbolom, ki je ostal ob našem nekdanjem domu v Slatini.
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Jiři Prokop

Društvo Krog državljanov Češke republike,
izgnanih leta 1938 z obmejnih ozemelj
Spoštovane dame in spoštovani gospodje,
v veliko veselje mi je, da lahko z vami delim informacije o naši organizaciji,
ki je zelo podobna vašemu društvu. Krog državljanov Češke Republike,
izgnanih z obmejnega ozemlja v letu 1938, je nastal leta 1993 kot odgovor na politični pritisk, ki ga na Češko republiko izvajajo sudetskonemške
organizacije. Poleg tega pa smo želeli in želimo sodelovati tudi v tekočem
češko-nemškem dialogu.
Zelo težko bi v zgodovini našli bolj katastrofalno politiko od politike
»appeasementa«. Ta politika je v nesrečo popeljala ne samo češko ljudstvo, ampak je oškodovala celotno Evropo. Naše orožje, obmejne utrdbe,
razvita in napredna industrija, vse, kar bi lahko zelo pomagalo v vojni
proti Hitlerju, se je spremenilo v njegovo lahko pridobljeno korist. Pri
vsem tem pa bi Češkoslovaški zadostovala samo moralna podpora, samo
zagotovitev, da jo demokratične države Evrope ne bodo pojmovale kot
povzročitelja vojne.
Po münchenski izdaji je obmejno območje zapustilo najmanj 230.000
ljudi, poleg Čehov tudi nemški antifašisti in Judje. Obstajala je sicer možnost ostati v Sudetih in se s tem pridružiti Nemčiji. Po drugi strani pa bi
sam odhod pomenil izgubo nepremičnin, zato pol milijona ljudi svojih domov ni zapustilo. Poleg tega so izgubili še svoje državljanske pravice, otroci
v osnovnih šolah s češkim jezikom so bili izpostavljeni germanizaciji, prišlo pa je tudi do ukinitve čeških srednjih šol. 15. 3. 1939 je nemška armada
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zasedla preostali del Češke in nad območjem ustanovila t. i. protektorat.
Usoda češkega prebivalstva je bila – še posebej, če se primerjamo s Slovenijo – precej boljša od drugih držav pod nemško okupacijo, saj je Hitler
hotel uporabiti koristi češke industrije. Vseeno pa je zaključna bilanca nacistične vladavine strahotna: umrlo je 340.000 čeških državljanov, od tega
220.000 zaradi svoje rasne pripadnosti. Samo med t. i. heydrichiado je
bilo število žrtev 5.000. Priprave na čas po eventualni zmagi nacistov so se
začele že pred koncem vojne: pod krinko izgradnje strelišč so bili prisilno
izseljeni prebivalci z ozemelj, poseljenih z večinskim češkim prebivalstvom
(Benešovsko, Sedlčansko). Nacisti svojih načrtov niso skrivali. Po svojem
nastopu na funkcijo vodje protektorata je R. Heydrich izjavil: »Ta prostor
mora postati nemški. Konec koncev nima Čeh tukaj kaj iskati.«
Za nas Čehe se druga svetovna vojna ni začela kot za ostale z napadom
na Poljsko. Za nas se je vojna začela z münchenskim sporazumom. Begunci z obmejnih ozemelj so bili prve žrtve vojne. Za našo organizacijo je prav
to težava. V času nastanka je imela naša organizacija 1500 članov, danes
nas je približno tisoč, povprečna starost pa je okoli osemdeset let.
Ti, ki so morali leta 1938 zapustiti obmejna območja, niso nikoli dobili nikakršne odškodnine, čeprav pri nekaterih ni šlo le za izgubo premoženja, saj ima henleinovski teror na vesti tudi veliko življenj in ranjencev.
Ostale češke žrtve nacizma so odškodnine dobile postopoma: leta 1994 so
jih dobile žrtve koncentracijskih taborišč in vdove ter sirote teh, ki so v bili
v koncentracijskih taboriščih obsojeni in ubiti. Leta 1997 so bile odškodnine izplačane iz Češko-nemškega fonda prihodnosti, v katerega sta sredstva
prispevali tako Češka kot Nemčija (samo v tem primeru je Nemčija prispevala za odškodnine). Leta 2004 pa so bile ostalim preživelim, tudi tem, ki
so bili zaprti, povišane pokojnine.
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Odškodnina češkim žrtvam nacizma
1. Tako imenovana humanitarna gesta češke vlade, zakon št. /217/1994
Sb/. Politična namera je bila spomniti nemško vlado na njeno moralno obveznost. Odškodnina se je nanašala na politične zapornike
in njihove preživele naslednike (vdove in sirote) v primeru, da so bili
umorjeni ali so umrli v koncentracijskih taboriščih. Sirote so prejele
(če jim je bilo manj kot 18 let v času, ko so izgubile starše) enkratni
znesek 100.000 čeških kron (Czk) za vsakega starša, bratje in sestre
so si ta znesek razdelili. Vdove so prejele podobno odškodnino, sami
zaporniki pa so prejeli odškodnino glede na število mesecev, ki so jih
preživeli v koncentracijskih taboriščih. Skupno je bilo izplačano za eno
milijardo in pol Czk odškodnine.
2. Na podlagi češko-nemške deklaracije z dne 21. 1. 1997 je bil ustanovljen
t. i. „Češko-nemški sklad prihodnosti“ /dalje ČNFB/, institucija, ki sta
jo financirali obe državi. Nemška stran se je obvezala vložiti v sklad 140
milijonov DEM, češka pa 140 milijonov Czk. Sredstva sklada so namenjena za razne akcije a le deloma za odškodnine. V letih 1998–2001 so
bile organizirane mednarodne aktivnosti o suženjskih in prisilnih delih,
pri čemer so pomembno vlogo odigrali ameriški pravniki. Rezultat tega
so bile odškodnine v kategorijah A-suženjskega dela, B-prisilnega dela
in C-ostali brezpravni primeri /večinoma psevdozdravstveni poizkusi/.
ČNFB je zagotovil plačilo 75769 prosilcem v kategorijah A, B, C iz
sredstev zvezne donacije “Spomin, odgovornost in prihodnost“ (nemški
zakon BGBI I 3347) in 10964 prosilcem iz „Sklada sprave“ (Avstrija). V
celoti je sklad izplačal za suženjska in prisilna dela okoli 8 milijard Czk.
3. Zakon št. 357/2005 je določil pogoje za izplačilo enkratnega denarnega zneska udeležencem NOB, in to 30.000 Czk za udeležence NOB,

ČEŠKA
Društvo izgnancev Slovenije 1941–1945

15.000 Czk pa za vdove ali vdovce udeležencev NOB, 15.000 Czk za
sirote, če sta padla oba starša ali je padel eden v času, ko drugi ni več
živel. Poleg tega je določil isti zakon za starostne in invalidske upokojence dodatek k pokojnini, in to za udeleženca NOB 50 Czk, za vdovo
ali vdovca 25 Czk in za siroto 20 Czk za vsak začeti mesec udeležbe v
NOB, vendar najmanj 200 Czk. Omenjeni dodatki k pokojnini se ne
tičejo samo udeležencev 1. in 2. odpora, ampak tudi oseb, preganjanih
s strani komunističnega režima.
Vendar odškodnine niso prioriteta naše organizacije. Kar želimo mi, je
predvsem upirati se nemškemu pritisku, ki ga na Češko republiko izvajajo
organizacije sudetskih Nemcev, pogosto tudi s podpori bavarske deželne
vlade, občasno pa celo s strani zvezne vlade.
Kljub temu želimo vse svoje moči posvetiti temu, da bi pogled na
nedavno zgodovino ostal pravilen in ne bil deformiran. Iskreno pozdravljamo prizadevanje predsednice Društva izgnancev Slovenije za mednarodno
sodelovanje in jo v tem odločno podpiramo. Vaši organizaciji želimo veliko
uspehov, prav tako pa tudi celotnemu Kongresu.
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Dr. Václav Kural

Neupravičene zahteve sudetskih Nemcev
Želim vam okvirno predstaviti, kako na češko-sudetsko problematiko
vpliva Združenje sudetskih Nemcev (Landmannschaft, SL) v Zvezni republiki Nemčiji. Zaradi zaželene jedrnatosti se bom posvetil le obdobju po
letu 1989. Že leta 1989 je na majskem kongresu sudetskih Nemcev tedanji tiskovni predstavnik SL, Franz Neubauer, določil značaj prihajajočega
obdobja: »Čas je na naši strani, saj sovjetski sistem razpada … in prav v
tem trenutku prihaja sudetsko-nemško vprašanje na dnevni red ter začenja
igrati svojo vlogo. Zato ne smemo sedeti prekrižanih rok, ampak razpreti
krila in ob ugodnem vetru uspešno poleteti. Ukrepajmo!«
V prvi fazi so dosegli sprejem teze avstrijskega profesorja Felixa Ermacoryja, da je bil izgon sudetskih Nemcev »umor naroda« (Völkermord,
genocid). Po raznih zapletih (še posebej kar se tiče češko-nemške deklaracije) je nova garnitura vodstva SL na čelu z dvojico Böhm-Posselt stopila
v močno defenzivo. K temu je pripomoglo prav dejstvo, da je bila Češka
republika na podlagi mnenja nemškega pravnega poznavalca J. A. Froweina
sprejeta v Evropsko unijo.
Hitro je prišlo do novega odločnega napada – tako v avstrijskem in
nemškem parlamentu kot na notranjem zasedanju, ki je od 14. do 15. maja
2005 potekalo v Augsburgu, na katerem je imel glavno besedo takratni bavarski premier Stoiber. Svojega projekta napada na Češko republiko zaradi
volilnega neuspeha sicer ni mogel uresničiti; nova bavarska vlada pa ga je v
osnovi vseeno sprejela. S tem dejanjem se je občutno okrepilo posseltovsko
vodstvo SL, ki je obnovilo svoje zavzemanje za Ermacoryjevo teorijo »izgona« = genocida sudetskih Nemcev. »Dem Recht auf die Heimat gehört
der Zukunft.« To se je zgodilo na nürnberškem srečanju SL med 2. in 4.

ČEŠKA
Društvo izgnancev Slovenije 1941–1945

junijem 2006. Vendar omenjena teorija na srečanju ni bila sprejeta, kar je
zasluga šefa Collegia Carolina prof. Schulze-Wessla. Niso je sprejeli niti
na ravni vsenemške politike, tako da se je vodstvo SL v prihajajočem letu
zavzelo le za češko-nemško koordinacijo pri oblikovanju »pravičnega pogleda na izgon sudetskih Nemcev«. Kako so se nemška prizadevanja glede
tega razvijala naprej, ne vemo. Predvidevamo sicer lahko, da se bodo prizadevanja orientirala v smeri, ki jo nakazujejo radikalni rezultati raziskave
skupine, ki obvladuje obsežno nemško dotacijo (po odstavitvi uglednega
poznavalca D. Brandesa). Na čelu skupine stoji švicarski Nemec von Arburg, ki pretirava pri predstavljanju dejanskih pa tudi domnevnih ekscesov
češke strani, ne da bi (sodeč po izjavi, objavljeni v čeških »Soudobých dějinách«) upošteval vlogo nemškega dejavnika v času druge svetovne vojne
in nemške okupacije Evrope, še posebej češkega ozemlja.
Zagotovo bo zanimivo in pomembno natančno slediti rezultatom letošnjega letnega srečanja sudetskih Nemcev in k njim zavzeti usklajeno
stališče.
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Združenje izgnancev, internirancev, odpornikov in patriotov departmaja Mozele

Patrioti, ki so se uprli okupaciji
Kdo so tisti, ki jih danes imenujejo patrioti, ki so se uprli okupaciji?
Preprosto so to francoski Mozelčani in Alzačani, ki so zavrnili aneksijo in
germanizacijo svojih departmajev. Pomagali so nepokornim, beguncem,
vojnim ujetnikom, dezerterjem in jih podpirali, kakor tudi tiste, ki so na
različne načine izkazovali protinemška čustva vse do oblike aktivnega odpora. To je 27000 Alzačanov in Mozelčanov, na katere se nanašajo dokumenti št.1039 -1107 in 1108, ki jih je izdal generalni sekretariat vlade.
Da bi bolje razumeli tiste, katerim je država z odlokom, izdanim 27.
decembra 1954, podelila naslov Patriot odpornik proti okupaciji, je treba v
strnjenem opomniku zgodovine prikazati priključitev departmajev Alzacije in Mozele v obdobju 1939 do 1945.
14. junija 1940 so nemške čete okupirale Pariz. Ob podpisu premirja
med Nemčijo in Francijo, 22. junija 1940, noben člen ne govori o odcepitvi kakšnega ozemlja. Ne glede na to pa je bila 22. junija 1940 vzpostavljena ‘frankfurtska meja’, kakršna je bila določena 1871. leta. Srečanje
med Petainom in Hitlerjem v Montoiru je dokončno potrdilo, da je mati
domovina hladnokrvno zapustila svoje otroke Alzacije in Mozele.
Junija 1940 sta bili Alzacija in Mozela vključeni v dve, torej sta bili
anektirani, nemški pokrajini. Alzacija v deželo Baden, pod Wagnerjevim
vodstvom, Mozela pa v deželo Saar-Pfalz, imenovano Zahodna marka,
pod Burcklovim vodstvom.
Prvi ukrepi denaturalizacije so se začeli takoj izvajati z ukrepi, s katerimi naj bi zatrli kakršnokoli možnost odpora. Po izključitvi francoskih
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vladnih uslužbencev so prenehale tudi vse izvoljene funkcije (župani, občinski svetniki, poslanci, senatorji, podprefekti, prefekti itd.). Nadomeščanje na teh mestih se je začelo v začetku septembra 1940, poverili pa so
jih članom nacistične stranke National Socialistische Deutsche Arbeiter
Partei (Nacionalsocialistična nemška delavska stranka) – NSDAP. Prebivalstvo se je tako znašlo ujeto v mrežo kontrole, ki ni nikomur dovoljevala
kakršnekoli avtonomije. Vpeljana je bila nemška valuta (1 rajhovska marka za 20 frankov, kar je pomenilo 50-odstotno devalvacijo). Vsi administrativni in poslovni dokumenti so morali biti v nemščini. Francoski jezik
je bil ukinjen tako v javni rabi kot na upravnem področju. Nemški jezik
je postal edini jezik v šolstvu; imena mest, vasi, ulic in trgov so dobila
nemška imena; že v septembru 1940 je bil objavljen ukaz o germanizaciji
priimkov in imen; imena s francoskim prizvokom so bila obvezno germanizirana. Dežela Alzacija-Mozela je prenehala obstajati, bila je ločena od
matere domovine, podvržena najbolj neznosni kršitvi prava.
Upoštevajoč dejstvo, da sta departmaja Alzacija in Mozela imela različna administratorja, je bil režim germanizacije, ki sta ga zagovarjala Wag
ner in Burckel, različen, vendar je bil končni cilj isti.
Nacisti so razumeli, da prebivalstvo ne bo padlo na kolena. Hitler ni
le izjavil, da bo germaniziral Alzacijo in mozelsko Loreno v desetih letih.
Predvidel je tudi, da bo treba preseliti, razpršiti po rajhu, okoli 250.000
oseb, v glavnem neuklonljivih Francozov, in jih nadomestiti z zanesljivimi ljudmi.
V Alzaciji (departmaja Bas-Rhin/Spodnje Porenje/ in Haut-Rhin/Zgornje Porenje) se Wagner, zvest nacionalsocialist, globoko prepričan o pravičnosti stvari, ki jo je branil, za uspeh svojih idej ni ustavil pred nobeno oviro.
Ker mu je Führer zaupal poslanstvo germanizacije Alzacije, je šel proti vsakomur in vsem, da bi jo izpeljal do konca. Privrženec ekspeditivne pravičnosti se je bal, da bi izgubil prednost, ki mu jo je dajal učinek zastraševanja.
Vzpostavil je civilno upravo, s katero je nameraval izvesti hitro in popolno
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germanizacijo javnega življenja. Delovati je začela 16. julija 1940. Za Wagnerja so Alzačani veljali za nemške državljane.
Toda individualni oziroma kolektivni odpor se je začel rojevati povsod, čeprav včasih samo simbolično.
V juniju 1940. je bilo v manj kot desetih dneh izvedenih 2978 aretacij
na območju Strasbourga in 2077 na območju Mulhousa.
Prebivalstvo se je začelo upirati in se dvigati proti odvratnemu sistemu
prisile, vohljanja, organiziranega informatorstva, groženj, tako kolektivnih
kot individualnih; dvigali so se proti sistemu, ki je bil osnova samega nacionalsocialističnega režima, ter proti grotesknim in gnusnim poskusom, da
bi zbrisali vse sledi in celo spomin na tristoletni obstoj francoske Alzacije.
Zelo hitro se je izkazalo, da bo potreben prostor za zapiranje, in v
začetku julija 1940 je bilo postavljeno zavarovano taborišče Shirmeck-Vorbruck (ne ga zamenjavati s koncentracijskim taboriščem Struthof). To taborišče je bilo odprto 2. avgusta 1940. V začetku je predvsem izgledalo
kot prehodno taborišče, toda dokaj hitro je zapiranje prešlo v dolgotrajno,
nekateri so bili osvobojeni šele ob koncu sovražnosti. Zaporniki so bili
prisiljeni opravljati prisilna dela in v začetku 1942. leta so se začele izvajati
prve usmrtitve. 15000 Alzačanov in tisoči pripadnikov iz večine evropskih
dežel so se zvrstili v tem taborišču vse do njihove evakuacije 22. novembra
1944, iz Gagennaua, Welheima in Haslacha blizu Rastatta. Taborišče je
bilo dano na razpolago tovarni Daimler-Benz. Na tem kraju danes ni več
nobenih ostankov, niti ene barake, bodeče žice, stražnega stolpa, kakor
tudi ne celic, v katerih je trpelo toliko Alzačanov.
Prav v tem taborišču so se sredi avgusta 1941 oblikovali prvi konvoji
Alzačanov za preselitev, prevoz, izključitev, ekspatriacijo, kar bi v milejši
obliki imenovali deportacijo. Ti Alzačani so bili prepeljani v poljska, češka
taborišča ali na druga ozemlja na Vzhodu, ki so bila pod nemško kontrolo.
Aretacije so se izvajale ponoči med eno in peto uro zjutraj po obkolitvi hiš ali vasi. Tako so bili ljudje vseh starosti, očetje, matere, stari starši,
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otroci, dojenčki, nosečnice brutalno izvlečeni iz njihovih domov in z vlaki
prepeljani v prej omenjena taborišča Vzhodne Evrope, in to zato, ker so
želeli ostati Francozi. Naštetih je bilo 290 deportacij v letu 1942 in 2364
deportacij v letu 1943. Aretacije in deportacije so se nadaljevale vse do konca 1944. Natančno število ni znano. Precejšnje število ljudi je bilo poslano
v posebna taborišča pri Würtembergu (Schelklingen, Siessen, Riedlingen),
kjer so bili razporejeni na različna opravila v tovarnah ali na kmetijah. Tu
je bilo mogoče biti priča prizorom, ki spominjajo na pohode sužnjev v
antičnih časih.
Veliko število družin je bilo ujetih z namenom, da bi prisilili mlade, ki
so bili sposobni za vključitev v nemško vojsko, da bi sprejeli rekrutacijo, za
katero so se odločili Nemci in jo začeli izvajati avgusta 1942. Tisti, ki so se
uprli temu diktatu, so bili kaznovani z izgonom celotne družine.
Komaj so prispeli v taborišče, se je že začela odvijati ena najbolj bolečih epizod in največjih sramot ter razvrednotenje človeškega dostojanstva
– na odru so jih razstavili ‘nabavljačem’, ki so prišli izbirat delovne roke, ki
so jih potrebovali, ali preprosto, da bi jim stregli.
Družine so bile razbite, možje ločeni od žena in poslani v oddaljene
enote, soproge oddeljene v tovarne v okolici, otroci v prevzgojna taborišča,
da bi služili nacionalsocialistični propagandi.
Nekatere družine se niso našle, večkrat tudi ne v celoti, vse do ponovne vrnitve v domovino.
Drugačno, toda nič manj strogo ravnanje ni bilo z družinami, poslanimi v tovarne orožja, ki so živele v prizidkih tovarne, kjer so imele zelo omejen prostor. Vedno so bile pod SS–kontrolo, primanjkovalo jim je osnovnih
stvari za dostojno življenje. Starši so delali najmanj 12 ur dnevno, šest dni
na teden, v tem času pa so bili otroci podvrženi partijski propagandi.
V Mozeli je bil položaj nekoliko drugačen. Pri tem je treba imeti
pred očmi dogajanja v Alzaciji, da bi lahko presojali dogodke v Mozeli.
Cilji so sicer bili isti, sredstva pa so se bistveno razlikovala.
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Mozelčani so imeli priložnost, da so se borili proti nemškim pretenzijam, kar pa ni bilo dano Alzačanom.
Mozelčani so imeli vzrok za obrambo: branili so moralni ugled Francije
v Mozeli, edini adut, ki jim je ostal v rokah, je bilo nenazadnje svojstvo francoskega državljana. Da bi izvedli totalno germanizacijo in popolno aneksijo,
je bilo treba doseči, da bi Mozelčani izgubili to svojstvo francoskega državljana. Burckel je torej nameraval odstraniti tiste, ki so se zdeli najnevarnejši
za uspešno izvajanje politike germanizacije. To možnost je videl v izgonu
24210 oseb v Francijo prek zahodne meje. Izgnanci so imeli pravico nesti s
seboj 2000 frankov in 50 kg prtljage. Med njimi je bil dober del duhovščine,
namreč 423 župnikov. Vendar so Mozelčani aprila 1941 začeli izražati svoje
nasprotovanje priključitvenim ukrepom, ki jih je izvajala nemška oblast.
Aretacije 29. maja 1942 so prizadele 745 oseb, ki so jih poslali v
posebna taborišča. Ne bi se spuščali v podrobnosti v vse organizme, ki
jih je postavil nacistični režim, razen hitlerjevske mladine, paravojaške
tvorbe, službe obveznega dela itd., oblike dejavnosti, ki so bile obvezne še
posebej za Skupnost nemškega ljudstva (Deutsche Volksgemeinschaft),
ki pa se jim je upiral velik del prebivalstva. Skupnost nemškega ljudstva
je morala biti za vzgled Mozelčanom, kako se je treba dokazovati kot
dobre Nemce in nacionalsocialiste. Pozvali so jih, da so v februarju 1942
podpisali naslednjo deklaracijo: ’Potrjujem mojo vero v Führerja in ljudstvo in zahtevam sprejem v Skupnost nemškega ljudstva.’
V govoru, ki ga je imel februarja 1942, je Burckel izjavil, da državljanstvo stopi v veljavo takoj za vse člane Skupnosti nemškega ljudstva, ki
predstavlja vse Mozelčane nemškega rodbinskega drevesa in ki so postali
državljani Velikega rajha. Od tega trenutka naprej ji pripadajo enake pravice in dolžnosti. Kjer pa obstajajo rezerve do zaupanja, je bila dogovorjena prefinjena politika, da v primeru, če je bil kdo izključen iz skupnosti,
je mogoče najti rešitev pred Kreiseherrengericht (okrožno častno razsodišče), ki je bilo posebej ustanovljeno za te namene.
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Posledica tega govora je bila sprovociranje vsesplošnega odporniškega
gibanja in velik del prebivalstva se je izrekel, da je pripravljen emigrirati v
Francijo pod geslom ‘bolje izgubiti kmetijo in dom kot pa prevzeti nemško
uniformo’. Treba je vedeti, da je nemška propagandna služba štela vse tiste,
ki so vztrajali pri zahtevi, da se repatriirajo v Francijo, za izdajalce in so
proti njim ali njihovim družinam ukrepali z represalijami. Konec decembra 1942 so določili usodo vseh tistih, ki so zavrnili nemško nacionalnost
ali pa jih je izključila Skupnost nemškega ljudstva, namreč patriotov odpornikov proti okupaciji. Odpeljali so jih v internacijska taborišča v Šleziji,
Sudetih in Zgornji Šleziji.
Okrožna skupnost nemškega ljudstva je bila zadolžena, da za družine,
ki so bile določene za deportacijo, pripravi identifikacijske dokumente, ki
so med drugimi osebnimi podatki vsebovali tudi oceno premoženja, ki so
ga pustili doma, in naveden vzrok za deportacijo.
Tudi izvedbo aretacij 8756 oseb v januarju 1943 je gestapo, ob
podpori policijskih sil, opravil med tretjo in šesto uro zjutraj.
Odpeljali so jih v taborišča v Sudetih, Spodnji in Zgornji Šleziji.

Življenje v taboriščih
Veliko Alzačanov kot tudi Mozelčanov je bilo poslanih v zaporniška
taborišča na Saško in v Šlezijo, v Breslau, Trebnitz, Grussau, Rieso, Schmie
deberg, Petersdorf Striegau, Annaberg (na teh ozemljih je bilo okoli 80
zaporniških mest).
Patrioti odporniki proti okupaciji so v taboriščih začeli delati zunaj
taborišča, obkroženi s SS–vojsko ali pa so jih strogo nadzorovala podjetja,
katerim so bili dodeljeni.
Izgnanska taborišča, ki so bila razpršena po Zgornji in Spodnji Šleziji
ter v Sudetih, so delovala v letih 1941 in 1942 kot prehodna taborišča za
prebivalstvo, ki je prišlo z Vzhoda (Slovenija, Hrvaška, Srbija, Banat okoli

63

64

Hubert
Siebenschuh, Gilbert Tscheiller
SLOVENIJA
Referati kongresnih delegacij

Temišvara, Romunije itd.), s patrioti odporniki proti okupaciji so delili
podobno usodo. Tudi ti so bili osumljeni antinacističnega patriotizma.
Službe ‘Volksdeutsche Mittelstelle für die Festigung der deutschen
Volkstum’, znane kot ‘Centri za utrjevanje germanizacije’, so se ukvarjale
z rasnimi vprašanji in germanizacijo. Te službe so bile sposobne na hitro
organizirati zapiranje v ta taborišča velikega števila družin patriotov odpornikov iz Mozele, Alzacije in Luksemburga.
Za te službe, specializirane za tovrstno dejavnost, postavitev kakega lagerführerja SS (SS–vodjo taborišča) skupaj z osebjem ni bil velik problem.
Prav malo so jih skrbele neudobnost, pomešanost ljudi, pomanjkljiva higiena. Zanje je to pomenilo le, da so tja spravili elemente, ki so izkazovali sovražnost do Velikega rajha, in za take ni bilo mesta, kjer bi lepo ravnali z njimi.
Nekatera taborišča so bila organizirana v samostanih, opatijah, zapuščenih tovarnah, starih kino dvoranah ali podrtih hotelih, prav tako
pa tudi, v mnogih primerih, v barakah. Nekatera taborišča so rabila kot
prehodna za Rome ali Jude. Lagerführer je zadržal osebne dokumente, klasificirane posebej po osebah ali družinah. V dokumentih so bili shranjeni
njihovi osebni podatki, indentifikacijska številka, podatki o njihovem vedenju v preteklosti in motiv za aretacijo.
Velika večina patriotov odpornikov je šla skupaj s svojimi družinami
skozi več taborišč. V nekaterih taboriščih je bilo nastanjenih do 1000 oseb,
v barakah pa tudi do 1600.
Ne glede na raznolikost taborišč so bili pogoji za nastanitev precej podobni. Družine z otroki in ostareli so bili utesnjeni, skupaj so živeli v omejenem prostoru, spali na pogradih, na slamnjačah, polnih stenic in mrčesa
ter drugih parazitov. Hrana, pripravljena v skupnih kuhinjah (za katere so
bile zadolžene ženske), je bila na splošno slaba in nezadostna.
Ko je tudi Nemčija sama začela čutiti učinek vse resnejših restrikcij, so
ti življenjski pogoji, ki so bili lahko različni od enega do drugega taborišča,
sčasoma postajali vse težji.
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V prvih tednih bivanja v taborišču so skoraj vse patriote odpornike z
njihovimi družinami privedli pred posebno ‘rasno’ komisijo, zadolženo za
pregledovanje posameznikov in za odkrivanje ras, poznanih pod izrazom
‘nearijska’, ali pa za določanje stopnje arijca. Namen tega postopka je bil
izvajati pritisk nanje in jih prisiliti, da se pridružijo nacionalsocializmu.
Veliko ljudi ni razumelo cilja te komisije, pred katero so se morali postaviti
v različne položaje: od spredaj, v profilu, se obrniti s hrbtom proti komisiji,
medtem pa je komisija zapisovala podatke in v določenih primerih opravila
meritve lobanje in različno fotografiranje.
Komisija je z zasliševanjem ugotavljala nagnjenost do dela. V začetku
so izkoriščali poklicne kvalifikacije vsakega izgnanca, vendar je večina njih
večkrat menjala taborišča, pošiljali so jih na delo v vojne tovarne. Rudarji
so po prehodu iz enega v drugo taborišče ostali v rudnikih bakra vse do
njihove osvoboditve. Leta 1944 so delovni pogoji z uvedbo 72–urnega tednika postajali vse težji. Otroci so delali od 13. leta starosti naprej.
Težko je na splošno opisati vse zelo različne situacije, v katerih so se
znašli patrioti odporniki; njihovo življenje v taboriščih; prisilno delo, v
katero so jih prisilili v obdobju dveh let in pol.
**************
Več kot 60 let po teh racijah so mnogi patrioti odporniki umrli. Drugi,
že zelo ostareli ali bolni, se niso želeli več vračati k vsem tem slabim spominom. Velik del izpovedi izvira od mladih ljudi, ki so bili takrat stari med
13 in 25 let. Njihovi spomini, globoko zasidrani v njih, predstavljajo pričevanja, ki jih je nujno treba obdržati, da bi razumeli, kakšna so bila posebna
taborišča za patriote odpornike; kakšni so bili moralni in fizični pritiski.
Njihova drža v taboriščih je bila kljub nacističnemu tlačitelju dostojanstvena in pogumna vse do konca dolgih mesecev izgnanstva.
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Hubert Siebenschuh
Nacionalna federacija izgnancev, internirancev, odpornikov in patriotov
Združenje izgnancev, internirancev, odpornikov in patriotov departmaja Mozele

Pravice izgnancev, internirancev patriotov
odpornikov proti okupaciji
Zakon iz leta 1919 zagotavlja solidarnost države invalidom, vdovam in
sirotam (po prvi svetovni vojni 1914–1918). Temu so sledila številna besedila, sprejeta po vojni 1939–1945, ki so ustvarila nove kategorije žrtev vojne.
Različna besedila zakonov in predpisov omenjajo invalidnost, pokojnine civilnih žrtev, njihovih združenj, imenovanih ‘Zakonik vojnih pokojnin za invalidnost žrtev vojne’.
Pokojnina za invalidnost, kot je opredeljena sedaj, je plačilo dolžnega
priznanja države vsem tistim, ki so se borili za obrambo domovine ali pa
so bili žrtve tega boja.
To povračilo je kategorija, ki predstavlja ocenitev oblik prizadetosti, ki
temelji izključno na stopnji invalidnosti brez upoštevanja osebnega stanja
upokojenca v njegovih civilnih in socialnih razmerah ali dosežkov, pridobljenih iz njegove osebne dejavnosti.
Pravica do pokojnine temelji na:
• posledicah poškodb, ki jih je oseba dobila med vojnimi dogodki
• posledičnih boleznih
• resnosti teh posledic.
Predmet zakona in predpisov je urejanje pogojev, po katerih mora država izkazovati priznavanje.
Več členov zakonskih določb ureja nezmožnost zaradi posledičnih
bolezni v korist kategorij izgnancev, ki so posebej prizadeti.
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Zakonske določbe za izgnance in internirance odpora
Pojem izgnani odpornik se nanaša na vsako osebo, ki jo je zaradi odporniške dejavnosti proti sovražniku:
1. sovražnik transportiral zunaj nacionalnega ozemlja, nato je bila zaprta ali
internirana v zaporu ali koncentracijskem taborišču
2. sovražnik zaprl ali interniral v taborišča ali zapore, ki so obstajali na
območjih, ki si jih je priključil rajh (Bas-Rhin, Haut-Rhin, Mozela)
3. sovražnik v konvojih izgnancev poslal v zapore ali koncentracijska taborišča, kjer je po prevozu umrla ali pobegnila.

Zakonske določbe za izgnance in politične internirance
Pojem političnega izgnanca se nanaša na Francoza ali francoskega državljana, ki ga je zaradi drugega motiva kot pa zaradi kršitve človekovih pravic
1. sovražnik transportiral zunaj nacionalnega ozemlja, ga nato zaprl ali
interniral v zapor ali koncentracijsko taborišče
2. sovražnik zaprl ali interniral v taborišča ali zapore, ki so obstajali na
območjih, ki si jih je priključil rajh (Bas-Rhin, Haut-Rhin, Mozela)
3. sovražnik v konvojih izgnancev poslal v zapore ali koncentracijska taborišča, ki je med prevozom umrl ali pobegnil.

Pojem političnega interniranca se nanaša na:
vsakega Francoza ali francoskega državljana, ki ga je v obdobju po 1940
sovražnik interniral ali v času oblasti, takrat poznane kot vlada francoske
države, zaradi drugih motivov, kot je kršitev človekovih pravic, kot administrativni ukrep ali sodni odvzem svobode s strani sovražnika ali tako
imenovane vlade francoske države in je ostal interniran zaradi nevarnosti,
ki jo je predstavljal za sovražnika, za osvoboditev take osebe, ali zaradi
njegove predhodne dejavnosti.
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Zakonske določbe za patriota odpornika proti okupaciji
(PRO) departmajev Rena in Mozele (departmaji, priključeni nemškemu rajhu)
Pojem patriota odpornika proti okupaciji, zaprtega v posebnih taboriščih, se nanaša na izvirne Francoze departmajev Haut-Rhin, Bas-Rhin in
Mozele, ki jih je sovražnik zaradi njihove notorne pripadnosti Franciji aretiral in prisilil, da so zapustili nacionalno ozemlje, ter jih zaprl v posebna
taborišča v sovražni deželi ali na tujih ozemljih, ki jih je okupiral.
Bolezni, ki so jih dobili ali so se poslabšale, ter vse oblike ran, ki so jih
dobili v obdobju pridržanja, so priznane kot posreden ali neposreden učinek vojne, dajejo pravico in vzrok za beneficijo in so zaradi tega vključene
v zakone, ki urejajo pokojnine civilnih žtev vojne.

Zaključek
V skladu z zakonodajo o deportaciji in internaciji na eni strani, odporništvu ali političnih vzrokih na drugi strani ter o patriotu odporniku
proti okupaciji se obseg pravic do pokojnine za posamezno kategorijo
lahko razlikuje.
Vse poškodbe in bolezni so bile ocenjene v poročilu, pripravljenem na
podlagi posebne lestvice, prošnjo za pokojnino pa potrdi posebna komisija.
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Mladen Veličković

Življenje v taborišču El Shatt
(polotok Sinaj)
Dame in gospodje!
Naj se najprej predstavim. Sem vnuk Ivana Tomana, umrlega med
NOB v bitki na Sutjeski, in Marije, rojene Martinović, ki so jo italijanski fašisti v času nosečnosti in po izrečeni kazni internirali v koncentracijskem taborišču Molat, v katerem se je takrat rodila moja mati
Logorka Toman. Ime Logorka je dobila, ker je bila rojena v taborišču, v
srbohrvaškem jeziku – logoru.
Babice, dedki, strici, tete in njihovi prijatelji so mi pogosto pripovedovali o življenju v begunskem taborišču El Shatt. Ob tej priložnosti se
zahvaljujem barbi Teofilu Mareliću, ker imam možnost, da vam danes z
zadovoljstvom in v njegovem imenu lahko nekaj povem o delu življenja
in dogodkih v taborišču El Shatt.
Zahvaljujem se organizatorju kongresa, ker mi je omogočil, da na tem
imanentnem srečanju lahko prikažem vsaj del resnice o obstajanju in življenju v begunskem taborišču El Shatt, ki se je nahajalo v puščavi na
Sinajskem polotoku.
Pred vdorom nemških vojaških sil in po kapitulaciji fašistične Italije
so se partizanske enote in vodstvo Narodnoosvobodilne borbe (NOB)
pomikali proti dalmatinskim otokom Braču, Hvaru, Korčuli in Visu.
Skupaj z njimi je prišlo tudi številno prebivalstvo: žene, otroci, starejši
ljudje, bolniki, ranjenci. Njihov obstoj na otokih je bil zelo vprašljiv, saj
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se je na dalmatinske otoke, razen na Vis, izkrcala tudi nemška vojska, kar
je bil razlog za organiziran umik prebivalstva v begunstvo.
Prvi prevozi beguncev so se začeli v mesecu decembru leta 1943 v
smeri Južne Italije, saj je bila končna destinacija Sinaj, polotok v egipčanski puščavi El Shatt. Tam je bilo vse pripravljeno za namestitev v platnenih
šotorih. Po dolgem, napornem in nevarnem mesecu, preživetem na poti,
se je 3. aprila 1944 začelo življenje v begunstvu, ki je trajalo dolgi dve leti,
daleč stran od domačih ognjišč, daleč stran od našega umirjenega življenja
na otoku Ižu, v surovi, pusti puščavi na Sinajskem polotoku, deset kilometrov stran od Sueškega prekopa. Tu je zraslo mesto, narejeno iz platna,
v katerem je bilo nastanjenih 30.000 beguncev, pretežno iz Dalmacije,
Primorja in Zagore.
Prvi dnevi in meseci, dokler se nismo privadili na surovo podnebje,
so bili zelo naporni. Dnevna temperatura v senci je dosegala prek 50 °C,
medtem ko se je ponoči spustila pod 30 °C, kar je pomenilo, da so
noči bile kar hladne. Dogajalo se je tudi, da je ‘’gibli’’ to je topel veter,
pomešan s peskom, zastiral pogled na sonce in dnevno svetlobo ter jo
tako pretvarjal v temo.
Vsak begunec je prejel vojaške odeje, nekaj slame za blazino, ležalo pa
se je kar na suhem puščavskem pesku. Hrana je bila zelo slaba in količinsko nezadostna. Najpogosteje so se pripravljale testenine z marmelado, riž
na mleku, kuhane bučke, začinjene z margarino ali maslom. Vsaka oseba
je ob obroku prejela 12 dag kruha. Vsak dan nekajkrat je zmanjkala voda,
medtem ko se je pitna voda hranila v zemeljskih amforah, ki so se nahajale
v šotoru. Higienski pogoji so bili slabi, saj smo imeli uši in številne kožne
bolezni. Spanje na pesku je bilo zelo neprijetno zaradi številnih kuščarjev in pajkov. Menza je bila kar oddaljena od šotorov in tja smo odhajali
po vnaprej določenem razporedu. Veliko težavo so predstavljala tudi naša
revna oblačila, ki smo jih privlekli s seboj, saj se nas je večina podala v beg
le z najnujnejšim, najpogosteje le z malho. Naporno potovanje je trajalo
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več kot mesec dni in na cilj smo prišli skoraj bosi in goli. Zavezniki so
nam delili obleko in obutev, vendar je to potekalo prepočasi, prek vnaprej
prejetih bonov. Žene in otroci do 14. leta starosti so oblačila prejemali s
strani Rdečega križa, moški pa so dobivali stare vojaške uniforme.
Na čelu dalmatinskih beguncev je bil Centralni odbor, pod okriljem
katerega so delovali taboriščni in rajonski odbori. Organizirane so bile
šole, razni tečaji, gledališke skupine, pevski zbori, imeli smo tudi nogometno moštvo in v El Shattu je gostoval celo NK Hajduk iz Splita. Taborišče
je delovalo do konca meseca januarja 1946.
El Shatt je zaradi težkih življenskih pogojev zahteval tudi veliko število človeških življenj, saj je puščavski pesek zasul več kot 800 naših ljudi,
od tega največ otrok. Zaradi tega je v bližini platnenega mesta in življenja
pod šotori v puščavi postopoma zraslo še eno, še bolj žalostno mesto z
grobnimi gomilami in križi. Občutek velike bolečine in žalosti je, ko moraš svoje najdražje pokopati na tuji zemlji, daleč stran od lastnega ognjišča
in pokopališča, kjer so pokopani tvoji sorodniki.
Pokopališče El Shattu ima danes obliko peterokrake zvezde, na sredi
katere se nahaja spomenik materi Dalmaciji, ki zgovorno priča o simbolu tistega časa. Kip ženske simbolizira Dalmacijo na oddaljenem Sinaju,
obrnjena je proti severu, proti domačim hribom in skalam, oljkam in predragemu dalmatinskemu kamenju.
To je spomenik, posvečen ne samo mrtvim, ki so za vedno ostali v
puščavi na daljnem Sinajskem polotoku v Aziji, ampak je hkrati simbol
življenja daleč stran od domačega ognjišča in našega sinjega Jadrana.
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Govor župana mesta Rudolstadt, Jörga Reichla, dne
6. junija 2009 na 1. evropskem kongresu izgnancev in
beguncev žrtev fašizma in nacizma v letih 1920–1945 v
športni dvorani Tivoli, Ljubljana, Slovenija
Spoštovana gospa predsednica Ivica Žnidaršič,
dragi gostje današnjega kongresa,
spoštovane dame in gospodje,
ko ste nam vi, gospa predsednica Društva izgnancev Slovenije v letih
1941–1945, poslali v Rudolstadt vabilo za današnji dan, mi je kot županu
thürinškega mesteca Rudolstadt, bilo samoumevno, da to vabilo sprejmem
in z delegacijo iz našega mesta pridem sem k vam v Ljubljano.
Dovolite mi, spoštovana gospa predsednica, in predvsem tudi vi, dragi
udeleženci kongresa, ki vas vse združuje usoda bivših izgnancev, da vam
razložim motive za udeležbo naše delegacije iz Rudolstadta.
Vsi vemo, in še posebej mi Nemci, da se svoji lastni zgodovini ne da izogniti. Na generacije, ki sledijo, vedno vplivata ravnanje in početje njihovih
prednikov. Zato je pomembno, da se vedno znova soočamo z lastno zgodovino, prav posebno pa, če ta zgodovina vsebuje tudi zelo temačna obdobja.
Rudolstadt – mirno majhno mesto v deželi Thüringen – se je izrekel
kot zelo zavzet za poznavanje svoje več kot 1200-letne zgodovine.
Pomembni dogodki, ki so se zgodili v vseh teh stoletjih, ne glede na to
ali v dobrih ali slabih časih, se raziskujejo na najrazličnejše načine, ponovno ocenjujejo, javno prikažejo in na tak način ohranjajo v spominu.
Posebno vlogo pri tem igrajo tako imenovana »temna poglavja« v novejši zgodovini Nemčije – predvsem v času nacistične diktature od 1933 do
konca druge svetovne vojne 1945, vendar pa tudi dogodki v letih sovjetske
okupacije, ki so sledila, ter pod pogoji »realnega socializma« v Nemški
demokratični republiki.
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Možnost, da se ta novejša zgodovina z vsemi svojimi protislovji, prisilami in med drugim grozovitimi zločini čisto odkrito in pošteno razišče,
obstaja šele dve desetletji.
Pred tem so bila 40 let zgodovinska gledišča ideološko zaznamovana,
marsikaj tudi enostransko izkrivljeno. Šele z mirno revolucijo in padcem
berlinskega zidu, ki je jeseni 1989 vodil k zmagi nad komunistično diktaturo v Nemčiji, pa tudi v Vzhodni in Srednji Evropi, so bili dani pogoji za
objektivno videnje zgodovine.
Ko je maja leta 1998 v Rudolstadt prispela slovenska skupina obiskovalcev in se udeležila vodstva po mestu, se je izkazalo, da so obiskovalci
nekdanji slovenski prisilni delavci v Nemčiji. Želeli so obiskati pokopališče
Nordfriedhof v Rudolstadtu, ker so tam pokopani njihovi svojci. Nihče
od odgovornih v mestu ni poznal usode prisilnih delavcev, ker to poglavje
nemške in s tem tudi zgodovine Rudolstadta ni bilo raziskano in so grobišče že v 50. letih prejšnjega stoletja zasuli.
Ko je moj predhodnik v službi župana, dr. Hartmut Franz, ki je tudi
član naše delegacije na današnjem kongresu, o tem zvedel, je bilo zanj
samoumevno, da osebno poskrbi, da se to nevzdržno stanje razišče in se
celotno grobišče v Rudolstadtu na novo uredi.
S pomočjo Društva izgnancev Slovenije 1941–1945 smo našli imena
prisilnih delavcev, ki so v Rudolstadtu izgubili življenje in jih ovekovečili
na novem spominskem obeležju.
Za to pobudo se gospodu dr. Franzu tudi danes še enkrat osebno zahvaljujem. S tem je začel obdobje spomina, raziskav in predvsem stalnega
opomina na pretekle dogodke.
Hkrati so bili osebni stiki s slovenskim društvom povod, da smo se začeli intenzivno ukvarjati z zgodovino prisilnih in tujih delavcev med drugo
svetovno vojno, ki so jih takrat poslali na opravljanje dela tudi v Rudolstadt.
V istem kompleksu vojnega grobišča, tako so pokazale raziskave, so
bili pokopani tudi tuji delavci najmanj še desetih narodov. Ti so prišli v
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Nemčijo ali prostovoljno in so jih z lažnimi obljubami novačili po vsej
Evropi, ali pa so jih, kot se je zgodilo v Sloveniji, preprosto prisilili, da so
tu delali pod težkimi, deloma zelo težkimi pogoji.
V Rudolstadtu in okolici je v tem času delalo okoli 2.000 tujih delavcev.
Delali so večinoma v zdravju škodljivih obratih Thüringer Zellwolle AG v
Schwarza, v »Torpedoarsenal Mitte«, zaposlili so jih pri nakladalnih delih
pri nemški državni železnici, pri gradnji cest, pogosto tudi na kmetijah v
okolici za dela na polju in hlevih in celo pri domačih družinah za pomožna
dela v gospodinjstvu. Ob večinoma pičli hrani, nastanitvi s slabimi higienskimi razmerami v taboriščih, pod najstrožjim nadzorom in z delovnim
časom več kot 12 ur, so bili tuji delavci predvsem proti koncu vojne izpostavljeni pogojem, ki so vodili k oslabelosti, boleznim in pogosto celo smrti.
Zares nazorno postane to mračno poglavje regionalne zgodovine šele,
ko se začnemo ukvarjati z usodami posameznih prisilnih delavcev. Število
tistih, ki lahko avtentično poročajo, se iz leta v leto zmanjšuje. Vedno manj
je ljudi, ki so na voljo kot priča tistega časa in nas lahko s pomočjo osebnih
doživetij informirajo o vojnem obdobju in njegovih hudih posledicah.
Zato je bilo večjemu številu angažiranih meščanov Rudolstadta zelo
pomembno, da se preko stikov z Društvom izgnancev Slovenije ne razjasnijo samo stvarne zadeve oskrbe grobišča na pokopališču Nordfriedhof,
temveč razvije tudi s predsednico društva, gospo Ivico Žnidaršič, in njeno
sestro gospo Zdenko Kaplan zelo prisrčen odnos, ki se je začel leta 1999.
Obe sta bili kot otroka s svojo družino in drugimi izgnanci iz domovine v
Rudolstadtu kot prisilni delavki in sta tukaj izgubili očeta in brata.
Osebno srečanje z njima in drugimi obiskovalci iz Slovenije, katerih svojci so v Rudolstadtu izgubili življenje, ni zapustilo le čustvenih sledi, temveč
med drugim tudi prispevalo k temu, da je potem v letu 2000 prišlo do najbrž
enkratne dejavnosti v vsej Nemčiji. Povod je bila slavnostna prireditev ob
odprtju na novo urejenega grobišča in spominskega obeležja dne 25. maja, h
kateri je mesto Rudolstadt povabilo delegacijo Društva izgnancev Slovenije.
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Kot naslednik bivšega župana dr. Franza sem imel že večkrat priložnost
srečati se z gospo Žnidaršič in gospo Kaplan ter drugimi bivšimi izgnanci
in sem že pred dvema letoma imel možnost obiskati Društvo izgnancev
Slovenije tukaj v Ljubljani.
Verjemite mi: prizadet sem in pretresen nad tem, kar je vas in mnoge
druge ljudi, tudi v našem mestu, pred zdaj že več kot 60 leti, doletelo. Ni
besed za opravičilo. Toda obljubljam vam, da bomo v Rudolstadtu vedno
ohranili spomin na strahotne dogodke in spomin na mrtve žrtve terorja.
Ne sme priti do pozabe.
Prepričan sem, da mlada generacija lahko in tudi bo prispevala, da ne
bo prišlo do pozabe. Mladi ljudje iz Rudolstadta so se v okviru seminarske naloge za maturo na gimnaziji ukvarjali s tematiko prisilnih delavcev.
Christian Weidmann, ki je tudi član naše delegacije iz Rudolstadta, vam
bo danes tukaj predstavil razloge za pobudo mlade generacije.
Spoštovana gospa predsednica,drage dame in gospodje, osebno si želim,
da se zgodovina izgnanstva in prisilnega dela ponovno razišče. Želim si,
da bi imeli mi, ki smo danes živi, pa tudi prihodnje generacije, vašo usodo
vedno pred očmi.
Vsi naj danes in v prihodnosti vedo: mi, meščani Rudolstadta, si želimo sprave z vsemi, ki so jim naši predniki v strašnem času nacizma v Nemčiji storili krivico. Mi, meščani Rudolstadta, si želimo prisrčnih stikov med
nami in člani Društva izgnancev Slovenije 1941–1945 in vsemi drugimi
evropskimi izgnanci tistega časa.
Mislim, da bodo naši narodi v močni in veliki Evropski uniji živeli v
miru. To sožitje bo tudi v prihodnosti bolj kot kdajkoli poprej temeljilo na
medsebojnem spoštovanju in medsebojnem priznavanju.
Želim vam še naprej dober potek kongresa.
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Christian Weidmann
Spoštovana gospa predsednica Ivica Žnidaršič,
dragi gostje kongresa,
spoštovane dame in gospodje,
naš spoštovani gospod župan Jörg Reichl vam je predstavil ozadje in vsebino našega obiska ter raznoliko povezanost mojega rojstnega mesta z Društvom izgnancev Slovenije v letih 1941–1945.
Danes in tukaj vam želim poročati, kakšen je pogled na to tematiko z
vidika mlade generacije.
Mi, trije gimnazijci iz Rudolstadta, Matthias Hoffmann, Florian
Ruhs in jaz smo bili rojeni leta 1988 in smo odraščali v času brez diktatorske oblasti in težnje po oblasti. Za to smo zelo hvaležni.
Toliko težje nam je bilo, ko smo si predstavljali, koliko trpljenja je
doletelo ljudi nekaj desetletij pred tem.
Seveda je iz knjig in pouka zgodovine znano, kolikšno mero smrti in
bede je prinesla diktatura nacistov nad velik del naše zemlje in še posebej
za evropske narode.
Toda, spoštovane dame in gospodje, zgodovinski podatki in številke so
abstraktni, če pa jih podoživiš, je to druga dimenzija.
Če čisto osebno obravnavamo, pogledamo v ozadje, raziskujemo in
dokumentiramo usode posameznikov, se odprejo popolnoma novi pogledi
na dogodke.
Z emocijami in osebnimi občutki se znajdemo sredi dogajanja in se
vživimo s prizadetimi osebami v njihovo usodo.
Tako je bilo tudi pri nas dijakih.
Usode slovenskih prisilnih delavcev so že več kot 10 let tema v javnosti
mesta Rudolstadt.
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Gospod dr. Hartmut Franz in naši učitelji so nam dali pobudo in v
nas zbudili radovednost.
Tako je v okviru javno odmevnega projektnega dela nastala podoba
dogodkov in razmer v takratnem času.
Predstavitev dela je potekala v prisotnosti slovenske delegacije.
Draga gospa Kaplan, na tem mestu bi se vam rad še enkrat prisrčno
zahvalil.
V projektnem delu so se našli odgovori na veliko vprašanj iz preteklosti,
toda eno vprašanje je bilo zelo aktualno: Kako naj se gre naprej z obširno
raziskavo zgodovine prisilnih delavcev in tudi tujih delavcev v naši regiji?
Kako naj se nadaljuje partnersko sodelovanje s slovenskimi prijatelji?
Da bi vse to ohranili in nadaljevali, smo ustanovili društvo.
Cilj je bil na eni strani dopolniti obstoječe osebne stike in angažma
mestne uprave mesta Rudolstadt, tako da ohranimo duhovno dediščino
vaših rojakov.
Druga, in po mojem mnenju še daljnosežnejša naloga se natanko
vsebinsko ujema s hotenjem tega kongresa.
Z našim ravnanjem in početjem moramo prispevati k sporazumevanju
med narodi Evrope!
Kdo bi to znal bolje kot mladi ljudje!
Raziskava, spomin na dogodke na eni strani, partnerski odnosi in krepitev prijateljstva, tudi prijateljstva na povsem osebni ravni, so prispevki za
trajno sporazumevanje med narodi in hvaležna naloga za mlado generacijo.
Med snemanjem dokumentarnega filma, ki ga bomo videli, mi je postala ta zahteva prav posebno jasna.
Spoštovane dame in gospodje, cenjeni gosti, delajmo skupaj pri tej
nalogi, ta kongres je mejnik.
Izkazujem svoje spoštovanje spominu vaših rojakov.
Draga gospa Žnidaršič, draga gospa Kaplan, izkazujem spoštovanje
vašemu življenjskemu delu.
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Mesto Rudolstadt
predstavnik za tisk in odnose z javnostmi
Frank Michael Wagner

Spomin in poprava krivic na prijateljski
način – živahni stiki med Rudolstadtom in
Društvom izgnancev Slovenije 1941–1945
Lastni zgodovini se ne moremo izogniti. Deluje še naprej, daje pečat
sedanjosti. Zato je neobhodno potrebno, da se soočimo z lastno zgodovino, tudi s tisto s temačnimi obdobji.
Rudolstadt – mirno majhno mesto v deželi Thüringen z bogato kulturno
preteklostjo in sedanjostjo – se je izreklo kot zelo zavzeto za svojo več kot
1200-letno zgodovino. Pomembni dogodki, ki so se zgodili v vseh teh stoletjih,
ne glede na to, ali v dobrih ali slabih časih, se raziskujejo na najrazličnejše načine, ponovno ocenijo, javno prikažejo in na tak način ohranjajo v spominu.
Posebno vlogo igrajo pri tem tako imenovana »temna poglavja« v novejši zgodovini Nemčije – predvsem v času nacistične diktature od 1933 do
konca druge svetovne vojne 1945, vendar pa tudi dogodki v letih sovjetske
okupacije, ki so sledila, ter pod pogoji »realnega socializma« v Nemški
demokratični republiki.
Možnost, da se ta novejša zgodovina z vsemi svojimi protislovji, prisilami in med drugim grozovitimi zločini čisto odkrito in pošteno obdela,
obstaja šele dve desetletji. Pred tem so bila 40 let zgodovinska gledišča
ideološko zaznamovana, marsikaj enostransko izkrivljeno. Šele z mirno revolucijo in padcem berlinskega zidu, ki je jeseni 1989 vodil k zmagi nad
komunistično diktaturo v Nemčiji pa tudi v Vzhodni in Srednji Evropi, so
bili dani pogoji za objektivno videnje zgodovine.
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Tudi v Rudolstadtu je revolucija v »vroči jeseni ‘89«, ki so jo angažirani prebivalci izvedli na demonstracijah in številnih javnih prireditvah
z velikim pogumom in popolnoma brez nasilja, prispevala k radikalnim
družbenim spremembam. Še pred ponovno združitvijo Nemčije 3. oktobra
1990 so bile spomladi v mestu prve svobodne lokalne volitve. Posledično
se je konstituiral demokratično izvoljen mestni parlament, ki je postavil
smernice za vzpostavitev neodvisne lokalne uprave in ustanovitev popolnoma novih struktur na gospodarskem, kulturnem in socialnem področju. S
temi preobrati, ki v družbenem življenju niso enostavno obvladljivi, smo si
že od vsega začetka zadali pomembno nalogo, da se zgodovinski dogodki
v Rudolstadtu na novo osvetlijo, obdelajo in približajo javnosti v obliki
razstav, predavanj in s publikacijami.
Seveda v prvih letih po 1990 ni bilo mogoče vsega takoj opraviti. Da
bi se temeljito spoprijeli z bližnjo preteklostjo, je bilo malo časa in marsikaj
je ostalo še naprej odrinjeno. Šele postopoma se nam je uspelo posvetiti
tudi posebnim temam, ki se ukvarjajo z npr. zgodovino judovske skupnosti
v Rudolstadtu ali se soočajo s poglavjem prisilnega dela v tretjem rajhu.
Pri tem je treba posebno poudariti različne projekte dijakov rudolstadtske
gimnazije Fridericianum in državnih šol, ki so ravno v zadnjih letih veliko
prispevale k dopolnitvi zgodovine mesta.
Toliko kot uvod zaradi razumevanja naslednjih vrstic. Poročajo o današnjem živahnem prijateljskem odnosu, ki se je pravzaprav začel po nesreči. Kajti včasih je potrebna spodbuda od zunaj, da lahko iztrgamo dogodek
iz zgodovine iz pozabe.
Maja 1998 se je zgodilo, da je skupina obiskovalcev iz Slovenije, ki jo je
na hitro najavila potovalna agencija iz Berlina, prispela v Rudolstadt in se
udeležila vodstva po mestu. Pri tem se je na presenečenje vseh izkazalo, da
so obiskovalci nekdanji prisilni delavci, ki so v letih 1944/45 živeli tukaj v
taborišču. Njihova želja je bila, da obiščejo vojno grobišče na pokopališču
Nordfriedhof, na katerem so takrat pokopali njihove svojce, da se spomni-
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jo mrtvih. Žal pa teh grobov tam ni bilo več, kar je povzročilo veliko in
razumljivo nejevoljo.
Ko so takratni župan dr. Hartmut Franz, vodja mestne turistične informacijske službe Sabine Christophersen ter avtor teh vrstic izvedeli za to
neprijetnost, je bilo samoumevno, da se takšno za Rudolstadt neprijetno
stanje razjasni in spremeni.
Zato je uprava pokopališča opravila v mestni hiši in mestnem arhivu
obsežne raziskave, pri čemer se je izkazalo, da so grobišče slovenskih prisilnih delavcev že v 50. letih prejšnjega stoletja odstranili v korist sovjetskega
vojnega grobišča z ustreznim spominskim obeležjem za uradne priložnosti.
Hudo je bilo tudi spoznanje, da so slovenskim obiskovalcem ob predhod
nih obiskih v času NDR na pokopališču Nordfriedhof pokazali enotno
urejene površine kot grobove njihovih svojcev, medtem ko se grobišče tam
dejansko nikoli ni nahajalo.
Vse to sedaj odgovornim v mestni hiši doslej ni bilo znano. Toliko
večja je bila odgovornost, da se stori vse, da se ohrani spomin na tukaj
pokopane tuje delavce.
Še istega leta je bilo sklenjeno, da se celoten kompleks vojnega grobišča
na pokopališču Nordfriedhof na novo uredi. Vključeni v to so bili deželna
upravna služba Thüringen in Nemška komisija za vojna grobišča. S pomočjo Društva izgnancev Slovenije, s katerim smo takoj po obisku vzpostavili
neposredne stike, smo našli imena prisilnih delavcev, ki so v Rudolstadtu
izgubili življenje, in jih ovekovečili na novih spominskih obeležjih.
Hkrati so bili osebni stiki s slovenskim društvom povod, da smo se začeli intenzivno ukvarjati z zgodovino prisilnih in tujih delavcev med drugo
svetovno vojno, ki so jih takrat poslali na opravljanje dela tudi v Rudolstadt.
V istem kompleksu vojnega grobišča, tako so pokazale raziskave, so
bili pokopani tudi tuji delavci najmanj še desetih narodov. Ti so prišli v
Nemčijo ali prostovoljno in so jih z lažnimi obljubami novačili po vsej
Evropi, ali pa so jih, kot se je zgodilo v Sloveniji, preprosto prisilili, da so
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tu delali pod težkimi, deloma zelo težkimi pogoji. Dodatna oteževalna
okoliščina je bila iz nacistične ideologije izpeljana razdelitev tujih delavcev,
pri čemer so delavci z Vzhoda v hierarhiji tujih civilnih prisilnih delavcev
predstavljali najnižjo kategorijo.
Z razširitvijo vojne, s tem povezanimi izgubami in naraščajočim pomanjkanjem delovne sile v vojnem gospodarstvu Nemčije, so postajale
metode, s katerimi so na vseh okupiranih področjih rekrutirali delovno
silo, celo cele družine z otroki in jih s silo odpeljali v rajh, vedno bolj
brutalne. Ocenjujemo, da je konec leta 1944 poleg skoraj dveh milijonov vojnih ujetnikov in okoli 400.000 taboriščnikov v koncentracijskih
taboriščih garalo v nemških tovarnah, obratih in na poljih okoli šest milijonov tujih civilnih delavcev, da bi zagotovili samo še zasilno oskrbo v
državi in preskrbo za fronto.
V Rudolstadtu in okolici je v tem času delalo okoli 2.000 tujih delavcev.
Delali so večinoma v zdravju škodljivih obratih Thüringer Zellwolle AG v
Schwarza, v »Torpedoarsenal Mitte«, zaposlili so jih pri nakladalnih delih
pri nemški državni železnici, pri gradnji cest, pogosto tudi na kmetijah v
okolici za dela na polju in hlevih in celo pri domačih družinah za pomožna
dela v gospodinjstvu. Ob večinoma pičli hrani, nastanitvi s slabimi higienskimi razmerami v taboriščih, pod najstrožjim nadzorom in delovnem času
več kot 12 ur, so bili tuji delavci predvsem proti koncu vojne izpostavljeni
pogojem, ki so vodili k oslabelosti, boleznim in pogosto celo smrti.
Zares nazorno postane to mračno poglavje regionalne zgodovine
šele, ko se začnemo ukvarjati z usodami posameznih prisilnih delavcev. Število tistih, ki lahko avtentično poročajo, se iz leta v leto zmanjšuje. Vedno manj je ljudi, ki so na voljo kot priče tistega časa in nas
lahko s pomočjo osebnih doživetij informirajo o vojnem obdobju in
njegovih hudih posledicah.
Zato je bilo večjemu številu angažiranih meščanov Rudolstadta zelo
pomembno, da se preko stikov z Društvom izgnancev Slovenije ne razjasni
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samo stvarne zadeve oskrbe grobišča na pokopališču Nordfriedhof, temveč
razvije s predsednico društva, gospo Ivico Žnidaršič in njeno sestro, gospo
Zdenko Kaplan, zelo prisrčen odnos, ki se je začel leta 1999. Obe sta bili
kot otroka s svojo družino in drugimi izgnanci iz domovine v Rudolstadtu
kot prisilni delavki in sta tukaj izgubili očeta in brata.
Osebno srečanje z njima in drugimi obiskovalci iz Slovenije, katerih
svojci so v Rudolstadtu izgubili življenje, ni zapustilo le čustvenih sledi,
temveč med drugim tudi prispevalo k temu, da je potem v letu 2000 prišlo do najbrž enkratne dejavnosti v vsej Nemčiji. Povod je bila slavnostna
prireditev ob odprtju na novo urejenega grobišča in spominskega obeležja
dne 25. maja, h kateri je mesto Rudolstadt povabilo delegacijo Društva
izgnancev Slovenije 1941–1945.
Ob istem času so v »visoki politiki« na ravni Evropske unije in še posebej v nemški Zvezni vladi potekale razprave, kako bi rešili vprašanje izplačila odškodnin bivšim prisilnim delavcem. Raziskave oddelka za informiranje mesta Rudolstadt so takrat pokazale, da je pri sklepu, ki ga je marca
2000 sprejel Zvezni kabinet, šlo za osnutek zakona o ustanovitvi zvezne
fundacije Spomin, odgovornost in prihodnost, ki so ga v nadaljnjem postopku še spremenili. Osnutek je vseboval tudi tako imenovane »otvorit
vene klavzule« in cel kompleks ureditev, kdo pravzaprav ima »pravico do
odškodnine«. Polovico zneska odškodnine v skupnem znesku 10 milijard
DEM bi zbrala Zvezna vlada, polovico pa gospodarstvo, ki sta v ta namen
dala spodbudo za ustanovitev fundacije.
Ker je bilo mestu Rudolstadt medtem znano, da so nekdanji prisilni
delavci iz Slovenije zaskrbljeni, da bodo ostali izločeni iz plačila odškodnin,
je hotelo na vsak način pomagati in se je s prošnjo za razjasnitev obrnilo
neposredno na pooblaščenca zveznega kanclerja za iniciativo ustanovitve
fundacije dr. Otta grofa Lambsdorfa. Cilj je bil posredovati udeležencem
slavnostne prireditve ob odprtju grobišča veselo novico kot popotnico za
pot domov v Slovenijo.
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Žal pa iz takratne večkratne korespondence s fundacijo ni bilo mogoče razbrati konkretne obljube.
Na pobudo župana dr. Hartmuta Franza so zaradi tega organizirali
zbiranje prostovoljnih prispevkov, pri katerem so s fiksnim zneskom na
prebivalca, s sponzorstvom rudolstadtskih firm ter z osebnimi prispevki
zbrali vsoto, ki je omogočila, da je vseh še 38 živečih Slovencev, ki so morali prisilno delati v tovarni v Rudolstadtu, prejelo po 1000 DEM.
Ta prispevek so slednjič izročili 25. maja 2000 ob sprejemu slovenske delegacije v mestni hiši in odprtju novega spominskega kompleksa na pokopališču Nordfriedhof. Ob vsej žalosti na grobišču svojcev je bilo pri gostih možno
opaziti tudi veselje nad to nebirokratsko, od srca prihajajočo pozornostjo.
To je bila gesta poprave škode, razumevanja med narodi na osebni
ravni in od tega dne naprej gotovo tudi začetek dobrega prijateljstva.
Od takrat naprej ni potekala le živahna korespondenca med Rudolstadtom in Ljubljano, temveč ponovno tudi obojestranski obiski.
Tako je bila ob 60. obletnici vrnitve slovenskih izgnancev v domovino
Sabine Christophersen, ki je medtem tudi skrbela za vzdrževanje slovenskih grobov v Rudolstadtu, skupaj z županom dr. Franzom povabljena na
spominske slovesnosti na gradu Rajhenburg.
Ob nekem drugem obisku pred tem so iz Rudolstadta prinesli drevo,
ki so ga posadili v Ljubljani kot simbol prijateljstva. Če je prišla skupina
obiskovalcev iz Slovenije v Rudolstadt, ni šlo več samo za komemoracijo
na pokopališču, temveč so temu kmalu sledili še obiski muzejev in podjetij, izleti v okolico ter zasebni obiski prijateljev ter nakupi v rudolstadtskih trgovinah.
Vsako od teh obojestranskih aktivnosti so doslej spremljala izčrpna
poročila v glasilu mesta, v lokalnih ter nadregionalnih medijih. Pomembno je, da to omenimo, ker se je zaradi tega prebivalstvu Rudolstadta ohranil spomin na čisto konkreten dogodek v času Hitlerjeve diktature in se je
zanimanje za to nadaljevalo.
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Sadove je to obrodilo predvsem takrat, ko je mladina iz mesta napovedala, da se bo v okviru seminarske naloge za opravljanje zrelostnega
izpita na gimnaziji Fridericianum spoprijela s to temo. Dijaki Matthias
Hofmann, Florian Ruhs in Christian Weidmann so z obsežnim raziskovalnim delom zbrali dejstva, spraševali priče tistega časa, študirali vire v
arhivih in njihovo razmišljanje o političnem, gospodarskem in družbenem
ozadju na lokalnem primeru tujih delavcev v Rudolstadtu med nacizmom
je bil velik dosežek.
Tudi ti trije mladostniki so bili v delegaciji, ki je skupaj z novo izvoljenim županom mesta Rudolstadt, Jörgom Reichlom, poleti 2007 bivala v
Sloveniji, kjer so bili predvsem dijaki deležni velikega priznanja.
Posebno razveseljiva in še vedno ne dovolj cenjena je nadaljnja iniciativa gimnazijcev. Kot so sami povedali, so bili popolnoma presenečeni
nad čustveno komponento svojega raziskovalnega dela. Iz tega so izpeljali idejo ustanovitve društva, ki si je za cilj postavilo ohranitev časti in
duhovne dediščine tujih prisilnih delavcev. To Društvo usode prisilnih
delavcev v Rudolstadtu je bilo ustanovljeno 11. januarja 2007 in je od takrat poleg nadaljnje predstavitve tematike v javnosti zelo aktivno skrbelo
za nove člane z vseh področij družbenega življenja v Rudolstadtu.
Če povzamemo, lahko rečemo, da so prisrčni odnosi med meščankami
in meščani thüringškega mesta Rudolstadt in člani Društva izgnancev Slovenije 1941–1945 zgledni za dokončno spravo narodov po drugi svetovni
vojni, ki jo je zanetila Nemčija. Z mnoštvom osebnih srečanj in aktivnosti,
ki so jih od časa do časa zaznamovale izredne okoliščine, se je v zadnjih
desetih letih razvilo nekaj prav posebnega, kar predstavlja hkrati tudi zgled
normalnosti v Evropi, ki je medtem postala večja in miroljubna.
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predsednik Glavnega odbora SPP

Združenje Poljakov, ki jih je oškodoval 3. rajh
Med 2. svetovno vojno (1939–1945) je nacistični režim 3. rajha za
Poljake uvedel popoln sistem terorja in suženjskega dela, bolj krut kot v
drugih okupiranih državah.
Med vojno je Poljska izgubila 6 milijonov 28 tisoč državljanov, od tega
je zaradi vojne na vseh frontah izgubilo življenje 600 tisoč Poljakov. Večina
od 6 milijonov je bila ubita zaradi eksterminacijske okupatorske politike v
odnosu do poljskega naroda.
Okupator je na poljskem ozemlju ustanovil 3690 taborišč in drugih
centrov uničenja. Poljske državljane so deportirali tudi v 7862 hitlerjanskih taborišč, ki so bila v drugih evropskih državah.
Med deportiranci je bilo okrog 600 tisoč otrok, starih do 15 let. Poleg tega
so okrog 200 tisoč otrok odpeljali zaradi germanizacije.
Do začetka nemške agresije na SZ so bili Poljaki na prvem mestu, po napadu na SZ pa na drugem mestu po številu oseb, ki jih je deportiral 3. rajh.
Ena od oblik zasužnjevanja poljskega naroda je bila, da je hitlerjanska oblast prisilila poljske deportirance nositi na obleki znamenje v
obliki romba s črko »P«, kar naj bi jih še bolj ponižalo.
Nemški okupator je v 3. rajh oziroma v druge okupirane države deportiral okrog tri milijone 200 tisoč oseb. Ti podatki temeljijo na približni
oceni, ker se natančna dokumentacija žal ni ohranila.
Teror, eksekucije, predvsem pa streljanje, so se dogajali po vsej Poljski.
Ker bi mlade generacije radi poučili o tem, želimo povedati, da so Nemci
v okviru teroristične kampanje uporabljali naslednje metode za pošiljanje
ljudi na suženjsko delo v 3. rajh:
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Prva: pozivali so jih na urad za delo in na določen dan pošiljali s posebnim transportom v prehodna taborišča.
Druga: ulične racije. Nemška policija je zapirala ceste in Poljake, moške, ženske in tudi otroke, starejše od 13 let, ki so se po naključju znašli na
takšnih ulicah, s pripravljenimi vozili transportirala na delo v Nemčijo.
Tretja: v Nemčijo so odvažali poljske otroke, ki so se učili v osnovnih
šolah. Nemška policija je leta 1940 izbirala otroke iz višjih razredov in jih
po selekciji, kar s šolskimi torbami vred, nalagala na pripravljene kamione
in odpeljala na prisilno delo v različne nemške kraje. Za kraj otrokovega
bivanja so starši pogosto izvedeli šele čez kak teden, ko so dobili pismo s
prošnjo, naj otroku pošljejo osebne stvari.
Četrta: na podlagi prej pripravljenih seznamov se je nemška policija na
določen dan ob 4. uri zjutraj nenadoma pojavila v kraju bivanja in nasilno
odpeljala določene osebe s pripravljenimi kamioni.
»Novačenje« za delo je bilo tesno povezano z deportacijo kot metodo
oblasti 3. rajha.
Pod deportacijo lahko razumemo odvažanje ljudi bodisi pod neposredno prisilo v uličnih racijah, bodisi da je ustrezni delovni hitlerjevski urad
(Arbeitsamt) izdajal poljskim državljanom ukaze za odhod s poljskega območja II. Poljske republike (v njenih mejah pred 1. septembrom 1939) na
suženjsko delo v 3. rajh.
Usoda ljudi z značko »P«, ki je doletela stotisoče zlasti mladih ljudi, ostaja v spominu kot nepojmljiva diskriminacija v civiliziranem svetu.
Nihče ne more pozabiti smrti kolegov in najbližjih, racij, poniževanja, življenja v nenehnem strahu in suženjskega dela v nečloveških razmerah, ki
ga je brez usmiljenja zahteval hitlerjevski režim.
Najbolj oškodovani pripadnik poljske družbe je bila poljska mladina,
med njimi mladostniki – vojne žrtve, stotisoči zatiranih poljskih otrok,
ki jih bremenijo posledice represij, med drugim pomanjkanje izobrazbe
in suženjsko delo, ki je presegalo sposobnosti njihove starosti. Iztrebljene
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so bile tudi poljska inteligenca in intelektualne sile naroda; njim so bila
namenjena taborišča in ječe. Ta doba bo ostala v zgodovini kot čas koncentracijskih taborišč, gradnje totalitarnih sistemov (»civilizacija smrti«) in
novodobnega suženjstva. Ljudje, zaznamovani z znamenjem »P«, ki so bili
zasužnjeni v tem sistemu, so nekaj časa šteli polovico, proti koncu vojne
pa več kot 25 % vseh delavcev (Fremdvölkischarbeitselnatz), zaposlenih v
nemški vojni industriji.

Problem odškodnin po 2. svetovni vojni
Po vojni so odškodnine za represije 3. rajha v zahodnih državah reševali na podlagi londonskega sporazuma z dne 27. februarja 1953. Ta
dogovor je Nemcem omogočal urejanje podobnih zadev tudi v državah
Srednje in Vzhodne Evrope v nedoločeni prihodnosti.
Povojno prizadevanje poljskih oblasti za odškodnine za represirane Poljake je 7. maja 1987 predstavil minister za zunanje zadeve Poljske ljudske
republike Marian Orzechowski v odgovoru na interpelacijo poslanke Helene Galus. Minister Orzechowski je takrat med drugim ugotovil: »Stališče
glede civilnopravnih odškodninskih terjatev iz naslova deportacij in suženjskega dela Poljakov je poljska vlada določila januarja leta 1947 v memorandumu, ki ga je predložila na londonski konferenci.
… S sodbami je Mednarodni vojaški tribunal sprejel sistem deportacij
in suženjsko delo kot vojni zločin v smislu 6. člena statuta tega tribunala
kot tudi 82. člena Haške konvencije IV. iz leta 1907… Kljub temu mednarodnemu pravnemu stališču je ZRN negativno reagirala na zahtevo po
poravnavi poljskih odškodninskih terjatev. Odškodninski predpisi ZRN
so bili pripravljeni tako, da je bilo pri pridobivanju odškodnin poljske državljane mogoče izključiti… Sodišče ZRN je brezpravno določilo, da so
preganjanje Poljakov narekovale zahteve po varnosti hitlerjevske Nemčije,
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zavzelo je paradoksno tezo, da naj bi zločine nad poljskim narodom – žrtvijo hitlerjevske agresije - povzročila potreba po zaščiti nemške države
pred nevarnim, sovražnim delovanjem Poljakov.
… V noti z dne 27. septembra 1960, namenjeni OZN, je vlada Poljske
ljudske republike (PLR) ponovno potrdila veljavnost odškodninskih terjatev poljskih državljanov, predložila njihove pravne naslove in zahtevo za
njihovo realizacijo. Po sklenitvi dogovora leta 1970 in vzpostavitvi diplomatskih odnosov so bili izpolnjeni pogoji, ki so Poljakom omogočili vložiti
zahtevo za odškodninske terjatve neposredno na vlado ZRN (september leta 1972, obisk ministra za zunanje zadeve v Bonnu)... Vendar Vlada
ZRN ni spremenila svojega negativnega stališča.
V naslednjih letih, decembra 1983 in aprila 1984, je poljska vlada nekajkrat načela odškodninsko vprašanje, zlasti v zvezi z lažno informacijo,
ki so jo razširjali nemški uradi, češ da je nemška vlada poplačala poljske
terjatve z izplačanimi 100 milijoni DEM žrtvam medicinskih eksperimentov ter 1,3 mld DEM iz naslova sporazuma o rentah. V omenjenih dokumentih je poljska vlada jasno prikazala, da se niti znesek 100 mln DEM za
žrtve eksperimentov niti znesek 1,3 mld DEM, izplačan skladno s sporazumom z dne 9. oktobra leta 1975 glede regulacije vojnih rentnih terjatev,
ne nanašata na odškodninske terjatve poljskih državljanov. Čeprav so nekateri krogi nemške družbe bili naklonjeni poljskemu stališču, vlada ZRN
ni argumentirano odgovorila in je trmasto vztrajala pri svojem stališču.
Ponovno je to stališče potrdila 20. maja 1986 v odgovoru na interpelacije v
Bundestagu ter v poročilu o odškodninah, predloženem novembra 1986.
V tej situaciji je poljska vlada predložila nemški vladi uradno noto, v
kateri je kompleksno zajela problem civilnopravnih odškodnin poljskim državljanom. Takšna je bila slika prizadevanj vlade PLR do konca leta 1986.
Treba je poudariti, da je Sovjetska zveza že leta 1953 po dogovoru z
vlado PLR prekinila pobiranje vojnih reparacij od NDR tako v obliki blaga kot v drugih oblikah. Vlada PLR je šla še dlje. Ne samo, da je pristala na
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zapisnik SZ-NDR, temveč je 23. avgusta 1953 izjavila, da se s 1. januarjem
1954 odreka odškodninam na račun Poljske od Nemčije kot celote.
Zato vsi – tudi poznejši dogovori s ZRN in s tem povezani dokumenti
– molčijo o poljskih odškodninskih terjatvah. Tako zgovoren primer pomanjkanja pravnih kvalifikacij v bran interesov poljske države in naroda je
omogočil nemškim pravnikom izgovor (pretvezo) za utemeljitev odklonitve izplačila odškodnin Poljakom. Priznati je treba, da so manipulacije in
zavajanja glede ureditve povračila za posledice, ki jih je z vojno povzročil
3. rajh, opažali Nemci sami in so to potrjevali z raznimi izjavami in dobrodelno pomočjo. Naj navedemo besede poslanca v Bundestagu Markusa
Meckeja (SPD), ki je na enem od srečanj opisal položaj glede povračila za
hudodelstva nacionalnega socializma kot »zgodovino okamnelih src, prikrite krivde in bega v pravne zvijače«.

Nastanek združenja
V povojnem času tako imenovane »hladne vojne«, v razmerah pogostih
in globokih političnih napetosti v Evropi in po svetu, osebe, žrtve nasilja 3.
rajha, niso imele možnosti organizirati svojega gibanja in ustanoviti lastnega
združenja, preko katerega bi poskušale doseči civilnopravno odškodnino.
Po drugi strani ni bilo političnih pogojev za ustanovitev takšne organizacije, kajti tovrstna organizacija je lahko prijavljala odškodninske terjatve v odnosu do obeh nemških držav, se pravi tudi NDR, ki pa je svojo
politiko vodila na podlagi »bratskih odnosov« tako s SZ kot s PLR. Tako
se do konca 80. let vlade PLR niso menile za ustanovitev takega združenja.
Poljski sistem do 80. let ni bil naklonjen središčem in organizacijam, ki bi
izražale družbene misli, če jih ni dopustila partija. Vprašanje odškodnin za
posledice 2. svetovne vojne je bilo zavito v molk. V strahu pred temami,
ki so bile za NDR in SZ tabu, se ni smelo ničesar storiti. Dejstvo, da ni
bilo diplomatskih odnosov z ZRN, ki je bila priznana kot dedinja 3. rajha,
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je Poljakom preprečevalo uveljavljanje pravic, ki jih je omogočal nemški
odškodninski zakon – BEG (Bundesentschädigungsgesetz).
V obdobju »popuščanja«, ki se je na Poljskem počasi uveljavljalo po
letu 1956, so se osebe z oznako »P« začele počasi združevati in bolj pogumno nastopati na mednarodni sceni. Prva takšna iniciativa je bil »Klub
ljudi z znakom ‘P’«, ki ga je ustanovil dr. Czesław Ziemba pri Združenju
ljubiteljev Vroclava. Klub je denimo prvič na Poljskem izdal fotografsko
gradivo o suženjskem delu Poljakov za 3. rajh.
Klub je predlagal, da se v orožarni Zgodovinskega muzeja odpre spominska razstava iz časov deportacije Poljakov na prisilno delo v Nemčiji.
Na krajih mučeništva so začeli vzidavati spominske tablice – opeke. Aprila
1985 je klub organiziral simpozij »Poljaki na prisilnem delu v Vroclavu
med vojno«.
Triindvajsetega aprila 1987 so na varšavskem sodišču registrirali
»Združenje Poljakov, ki jih je izrabljal 3. rajh«. Vodilna v njem sta bila
dr. Jacek Wilczur in St. Dojlida. Združenje je začelo aktivno novačiti
na območju celotne države in je postajalo konkurenčno drugim iniciativam za odškodninsko vprašanje.
Tisk, radio in televizija so začeli na široko obveščati o vseh iniciativah
za moralno in fizično škodo, ki jo je zakrivil 3. rajh. Začele so nastajati
iniciativne skupine prejemnikov rent, skupine invalidov in oškodovancev,
ki jih je med drugim podpirala tudi PSL (Poljska ljudska stranka). Zato
so se začeli porajati osebne in vodstvene ambicije ter rivalstvo. Oblast se je
odločila vse organizacije povezati v eno državno vsepoljsko organizacijo,
ker je menila, da bo v dosedanjem neuspešnem delovanju diplomacije
PLR družbena podpora pomemben argument za odškodninska prizadevanja, za katera leta 1984 ni bilo uradnega pristanka.
Na predlog ministra za pravosodje Czesława Domaradzkega je 7. aprila 1988 prišlo do omenjene povezave v eno skupno poljsko organizacijo
»Združenje Poljakov, ki jih je oškodoval 3. rajh« (SSP). Ustanovljena je bila
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iniciativna skupina, na čelo katere je bil izvoljen mag. polkovnik Tadeusz
Szadkowski, nekdanji prisilni delavec in deportiranec v 3. rajhu.
Na kongresu, ki ga je takratna oblast legalizirala, so bili sprejeti statut
in nujni predpisi ter oblikovan glavni odbor.
10. maja leta 1989 je vojvodsko sodišče v Varšavi (VII. civilni oddelek) potrdilo statut SPP, v katerem so bili zapisani cilji Združenja Poljakov,
ki jih je oškodoval 3. rajh. To so:
• dokumentiranje zgodovinske resnice o usodi Poljakinj in Poljakov, ki
jih je preganjal 3. rajh;
• prizadevanja, da se jim zagotovijo pripadajoče pravice in socialna pomoč;
• dejavnost doma in v tujini, s katero naj bi pridobili moralno in materialno zadoščenje za Poljakinje in Poljake, ki jih je oškodoval 3. rajh, zaradi preganjanja, zlasti bivanja v koncentracijskih taboriščih, delovnih
taboriščih, ječah, zaradi suženjskega dela in drugih oblik preganjanja.
Takoj po registraciji je združenje začelo z dejavnostjo. Zastavljena je
bila zelo široka akcija registriranja in verificiranja oseb, ki imajo pravico
do odškodnine.
Kongres je naslovil poziv na javno mnenje, naj se s cilji združenja
solidarizira:
SPP namerava odločno izraziti svojo vlogo subjekta, ne samo kot zagovornik, pač pa tudi poverjenik verificiranih vlog. Glede na dejstvo, da po 50
letih od agresije in hitlerjevske okupacije vprašanje odškodnin ni bilo rešeno, moramo ustrezno ukrepati in z javnim odprtjem vprašanja civilnopravnih terjatev naših državljanov pozvati k podpori svetovno javnost. Povezali
smo se z družbenimi in političnimi silami doma in v tujini, tudi v ZRN,
ki želijo pravično rešitev odškodninskega vprašanja. Za člane Združenja želimo vpeljati sistem družbene samopomoči. Državne oblasti, politične in
družbene sile pozivamo, naj podprejo naša prizadevanja in naše vprašanje
predstavljajo domači in mednarodni javnosti.
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»... Naš cilj je med drugim ustanovitev Centra za dokumentiranje odškodnin, ki bi lahko sodeloval z Inštitutom narodnega spomina. Kongres
pooblašča organe Združenja, naj si prizadevajo, da vprašanje odškodnin
ne bo ostalo bela lisa na povojni zgodovini.«
Ustanovitev Združenja je objavil tuji tisk. Prijazno se je odzvala Polonia v ZDA, Kanadi in Nemčiji. Da bi ostali enotni v naših vrstah in
da bi si pridobili moralno avtoriteto, je bilo pomembno zahtevati, da je
združenje neodvisno od spreminjajočih se političnih sistemov na Poljskem;
združenje se ni smelo vpletati v medpartijske in svetovnonazorske spore.
Združenje je na lastno odgovornost želelo sprožiti družbene sile, naj podprejo pravične cilje, vendar brez vključevanja uradnih dejavnikov, ki se
zapletajo v zapletene procese preoblikovanja svetovne politike.
S tem načelom nam je uspelo utrditi razrahljane skupine in vojvodske odbore, obvladati viharno rast organizacij in urediti plačevanje
članskih prispevkov ter pripraviti ustrezne predpise.
Dejavnost SPP je po zaslugi terenskih oblasti (ponudba lokalov, popusti pri plačilih itn.) v kratkem omogočila ustvarjenje lastnih sredstev, naložbe na bančnih računih, ki so prinašale obresti, in okrepitev materialne
baze. SPP je hitro postala največja družbena organizacija na Poljskem z več
sto tisoč člani, ki je zbirala dokumentacijo zgodovinske resnice o usodah
Poljakinj in Poljakov v času hitlerjevske okupacije.
V novi fazi je Nemčija 8. marca 1990 z resolucijo Bundestaga izrazila
svoje stališče o odškodninah. Med drugim so zapisali: »... Ne glede na to,
da se je Poljska leta 1953 odrekla odškodninskim terjatvam do Nemčije,
ostanejo na podlagi skupne izjave premierja Tadeusza Mazowieckega in
kanclerja Helmuta Kohla z dne 14. novembra 1989 terjatve v veljavi tudi v
odnosu do združene Nemčije.«
Junija 1991 sta kancler Helmut Kohl in premier Jan Krzysztof Bielecki
v Bonnu podpisala dogovor o dobrem sosedstvu in prijaznem sodelovanju med državama. Vzporedno so potekali pogovori, v kakšni obliki naj

95

96

Józef
Sowa 1
POGLAVJE
Referati kongresnih delegacij

nemška vlada izpelje poravnavo žrtvam hitlerjanstva na Poljskem. Pogovori
so trajali pol leta in se končali z ustanovitvijo ustanove »Poljsko-nemška
sprava«. Sporazuma niso vključili v dogovor, pač pa je obstajal v obliki
dopisov med nemškim namestnikom ministra za zunanje zadeve Dieterjem
Kastrupom in ministrom Urada RM Krzysztofom Żabińskim.
V dopisu Dieterja Kastrupa je v 1. točki zapisano: »Vlada Zvezne republike Nemčije je iz humanitarnih razlogov pripravljena vložiti enkraten
znesek 500 milijonov DEM na račun organizacije Poljsko-nemška sprava.«
Minister Żabiński pa je v svojem dopisu povedal: »... Vlada Republike
Poljske potrjuje, da so vprašanja, ki so predmet tega sporazuma, dokončno
urejena. Vlada Republike Poljske ne bo več zahtevala realizacije nadaljnjih
terjatev poljskih državljanov v zvezi z nacističnim preganjanjem.«
V tem času nadzorni svet organizacije »Poljsko-nemška sprava« sestavljajo ugledne osebnosti iz političnega življenja, kot so Władysław Bartoszewski, Jan Krzysztof Bielecki, Tadeusz Mazowiecki, Władysław Skubiszewski, Stanisław Stomma, Andrzej Szczypiorski in drugi. Nemško stran
je zastopal poslanec Friedrich Vogel.

Nadaljnja prizadevanja Združenja za odškodnine
V imenu realizacije ciljev, določenih v statutu, si je Združenje Poljakov, ki jih je oškodoval 3. rajh, prizadevalo dobiti moralno in materialno
zadoščenje. Zato je naslavljalo odprta pisma za priznanje poštenih odškodnin kanclerju ZRN in predlagalo najvišjim poljskim oblastem, naj te zadeve uredijo na srečanjih z najvišjimi nemškimi voditelji.
V 3. četrtletju leta 1994 je prezidij SPP preko nemškega veleposlaništva
naslovil poziv predsedniku ZRN Romanu Herzogu, naj podpre zahteve
oškodovanih oseb. V odgovoru z dne 8. novembra 1994 je šef urada predsednika ZRN izrazil sočutje zaradi trpljenja nekdanjih prisilnih delavcev.
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To je bilo delno zadoščenje oškodovancem s strani 3. rajha in žrtvam hitlerjevskega nacizma, vendar je bilo v omenjenem dopisu omenjeno, da predsednik ZRN nima vpliva na stališče nemških firm, ki so med vojno izrabljale
suženjsko delo, danes pa naj bi čutile obveznost izplačati odškodnine.
Leta 1997 se je glavni odbor SPP ponovno pisno obrnil na kanclerja
Helmuta Kohla glede odškodnin za suženjsko delo v 3. rajhu. Združenje je
prejelo odgovor predstavnika urada H. Kohla z dne 26. junija 1997, da je
vprašanje odškodnin definitivno urejeno.
V času normalizacije poljsko-nemških odnosov je bila sklenitev sporazuma v obliki izmenjave dopisov med namestnikom ministra za zunanje
zadeve Dieterjem Kastrupom in šefom Urada Ministrskega sveta Krzysztofom Żabińskim dne 16. oktobra leta 1991 med drugim rezultat prizadevanj Združenja.
Sporazum je določal, da bo poljska vlada poklicala ustrezno organizacijo (organizacijo Poljsko-nemška sprava), vlada ZRN pa bo nakazala
znesek (500 milijonov DEM) kot enkratno humanitarno pomoč osebam,
ki jih je zatiral 3. rajh.
Ta znesek so razdeljevale verifikacijske komisije organizacije »Poljskonemška sprava« ob sodelovanju zastopnika vlade ZRN.
Vloge, se pravi tako imenovane kvalifikacijsko-verifikacijske karte
(kratica KKW) so pripravljali zainteresirani, vendar so jih najpogosteje
pomagali izpolnjevati aktivisti vseh oddelkov Združenja.
Najtežja faza priprave vloge so bile težave s kompletiranjem dokumentov, ki so jih predlagali zainteresirani, saj so bili nepopolni in so le fragmentarno potrjevali doživete represije. Po 47 letih jih je bilo pogosto zelo
težko dopolniti.
Zadnja faza je bilo mnenje zastopnika Združenja.
Izplačila so se pričela leta 1992 in končala leta 2001.
Za pomoč Združenja je prosilo približno 616.000 ljudi.
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Izplačila poljskih oblasti
Hkrati z opisano zadolžitvijo si je Združenje Poljakov, ki jih je oškodoval 3. rajh, prizadevalo, da bi najvišji organi Republike Poljske oškodovancem priznali izplačila, podobno kot jih na podlagi zakona z dne 21.
januarja leta 1991 (s poznejšimi spremembami) prejemajo borci in bivši
sibirski deportiranci.
Po zaslugi organizacij, ki so združevale oškodovane osebe, predvsem pa
Združenja Poljakov, ki jih je oškodoval 3. rajh, pa tudi razumevajočega odnosa nekaterih poslancev, se je pokazala možnost za pripravo zakona, ki bi tej
kategoriji ljudi dal zadoščenje.
Dne 31. maja 1996 je skupščina RP sprejela zakon o izplačilu odškodnin deportirancem na prisilnem delu ali osebam, ki so delale v delovnih
taboriščih 3. rajha in Sovjetske zveze (Ur. l. 1996, št. 87, poz. 395). Ta zakon je priznaval oškodovancem stalno plačilo, vendar je moral vsak predlagatelj (deportiranec in suženjski delavec) sam priskrbeti dokumentacijo.
Zakon z dne 31. maja 1996 je določal, da mora biti k vlogi na Urad
za borčevska vprašanja in za represirance priloženo mnenje združenja za
represirance, izbranega po lastni presoji. S tem so se v najtežji fazi, zlasti pa
z dokumentiranjem vlog – kot pri enkratni nemški pomoči oškodovancem
– ukvarjali vsi oddelki Združenja Poljakov, ki jih je oškodoval 3. rajh.
Zakon so izvajali od septembra 1996 do konca 1999 in je zajel več kot
270 tisoč ljudi.

Druge aktivnosti SPP
1. Zastopniki SPP so navezovali številne stike s člani vlade RP, sodelovali
na mednarodnih in domačih srečanjih, povsod tam, kjer je bil govor o
odškodninah za suženjsko delo. Ti stiki so dvignili ugled Združenja
in naglasili vprašanje terjatev Poljakov, ki jih je izkoriščal 3. rajh.
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2. Omenimo naj plodne stike s švicarsko družbeno organizacijo, ki je
pomagala žrtvam holokavsta. Od nje smo prejeli pomoč članom SPP,
ki jih je prizadela povodenj. Nekateri člani SPP so prejeli pomoč tudi
od državno-bančnega sklada »Schweizer Fonds zugunsten bedeutftiger Opfer von Holokaust (Shao)«.
3. Številna srečanja in konference na Poljskem in v Nemčiji, ki so jih
organizirali SPP in nemški krogi, naklonjeni Poljakom, so omogočili priložnost za navezovanje prijaznih stikov z znanimi osebnostmi v
Nemčiji, pravniki in znanstveniki. Posebno zadoščenje za ljudi z oznako »P« je bilo odkritje spominske plošče, posvečene poljskim deportirancem na prisilnem delu, na zidu tovarne Siemens v Berlinu (prej
AEG) 1. septembra 1995 ob 56. obletnici začetka 2. svetovne vojne.

Odkritje spomenika osebam, ki jih je oškodoval 3. rajh,
v Varšavi
Posebej pomemben dogodek se je zgodil 7. maja 1996 na pokopališču
Powązki v Varšavi, ko so svečano odkrili spomenik, posvečen poljskim
suženjskim delavcem v 3. rajhu. To dejstvo pomeni za ljudi, ki jih je oškodoval 3. rajh, veliko moralno zadoščenje. Svečanosti se je udeležil predsednik RP g. Aleksander Kwaśniewski (z govorom). Skupaj s premierjem
Włodzimierzem Cimoszewskim sta vzidala ustanovno listino. Svečane
manifestacije ob častnem vodu Poljske vojske so se udeležili predstavniki
skupščine in vlade RP, zastopniki Poljske vojske, veleposlaništva Nemške
republike in župan mesta Varšave kot tudi skavti in številne delegacije SPP
z zastavami.
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Vprašanje zadoščenja – nova faza
Zaradi odmevnih akcij v mednarodni areni, zlasti pa nastopov organizacije Jewish Claims Conference, katere člane je zatiral 3. rajh, nastopov
SPP in individualnih tožb na nemška sodišča in oblasti ZRN, je Komisija za
peticije Bundestaga dne 4. novembra 1994 ugotovila, da obstaja možnost za
reševanje odškodninskega vprašanja, tako da bi podjetja, ki so med vojno izrabljala suženjsko delo Poljakov, prostovoljno plačala odškodnino. To je ena
od najbolj bistvenih odločitev Nemčije glede zadoščenja. Nekateri nemški
koncerni (Siemens, Daimler-Benz in dr.) so pričela z nakazovanjem prvih
izplačil omenjenim delavcem.
Sodobna nemška zakonodaja in diplomacija se uspešno branita besede
»odškodnina«, da se ne bi usul plaz terjatev, ki bi ga povzročil pravi obračun
moralne škode in zločinov na območju Vzhodne in Srednje Evrope. Zato komentarji v tisku (tako v Nemčiji kot na Poljskem), ki uporabljajo izraz »odškodnina«, niso popolnoma točni, kadar govorijo o različnih plačilih, ki so jih
Nemci doslej izplačali organizaciji. Ne smemo pozabiti na posamezne, sicer
neštevilne humanitarne geste, s katerimi so različni nemški krogi pomagali
oškodovancem. Vendar te geste niso v nikakršnem sorazmerju s škodo, ki sta
jo povzročila vojna in 3. rajh.
V 90. letih se je tudi v mednarodni areni glasno govorilo o vprašanju
zadoščenja za oškodovance. S tem se je vršil pritisk na družbeno mnenje v
Nemčiji, zlasti po zamenjavi vladajoče ekipe, ko je oblast prevzela SPD.
V sredstvih javnega obveščanja je obveljala socialdemokratska retorika.
Kancler G. Schroeder se je pod pritiskom javnega mnenja, zlasti pa vplivnih
judovskih krogov v ZDA, odločil urediti vprašanje zadoščenja narodom za
krivice in rešiti vprašanje s humanitarno pomočjo. Predlagal je ustanovitev
splošnonemškega sklada z deležem državnih sredstev in koncernov, podjetij
ter drugih inštitucij, ki so med vojno izkoriščali suženjsko delo okupiranih
narodov. Finančna pomoč naj bi dokončno izbrisala z nemškega naroda
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odpor zaradi hitlerjevskih zločinov in končala zahteve po materialnem zadoščenju. Sklad naj bi služil spravi in sodelovanju med narodi. Sklicujoč se na glas bivšega predsednika Richarda von Weizsackerja, ki je rekel
»Errinerung ist Kempunkt der Verrohnung«, je sklad dobil ime »Spomin,
odgovornost in prihodnost«.
V teh razmerah so se pričeli tudi pogovori z avstrijskimi oblastmi o
zadoščenju za prisilne delavce, ki so med vojno delali v Avstriji. Tako je skupna delegacija SPP in organizacije »Poljsko-nemška sprava« ob sodelovanju
poljskega veleposlaništva na Dunaju imela plodne pogovore z zastopniki
avstrijske vlade in centra Simona Wiesenthala v zvezi s priznanjem finančne
pomoči aretiranim in prisilno zaposlenim Poljakom na območju Avstrije.
Dokaj hitro je nastal avstrijski sklad »Sprave, miru in sodelovanja«.
Določanje višine sredstev v nastali nemški organizaciji je tako v ZDA
kot v Nemčiji trajalo kar nekaj časa, preden je Bundestag ustanovil to organizacijo. V pogovorih so sodelovali zastopniki zainteresiranih narodov
– Rusi, Ukrajinci, Belorusi in Čehi, s strani Poljske pa ministra J. Widzyk
in J. Kranz ter predsednik sklada »Poljsko-nemška sprava« B. Jałowiecki in
dr. Karol Gawłowski iz SPP.
Zakon o skladu »Spomin, odgovornost in prihodnost« je začel veljati
2. avgusta 2000 in se nanaša le na osebe, ki so bile na dan 16. februarja
1999 še žive. Sklad naj bi dogovorjena plačila realiziral v dveh obrokih preko ustreznih državnih partnerskih inštitucij, s katerimi je sklenil dogovor.
Za Poljake so določili limit 1.812 milijonov. Izplačila naj bi v imenu sklada »Spomin, odgovornost in prihodnost« opravljal sklad »Poljsko-nemška
sprava«, skladno s predpisi, ki jih je določil kuratorij Federalnega sklada.
Za izplačilo je bilo treba izpolniti obrazec in ga vložiti v določenem roku
skupaj z zahtevanimi dokumenti. Hkrati je bilo treba priložiti podpisan
dokument, da oseba od Nemčije oz. nemških firm ne bo terjala ničesar
več. Višina izplačila je bila odvisna od kategorije, v katero je bil predlagatelj uvrščen.
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Nemška izplačila
Oškodovani Poljaki naj bi v dveh obrokih dobili skupaj 1.812 milijonov DEM, prvi obrok – 75 %, drugi obrok pa 25 % zneska. Pravna
podlaga za izplačila je bil zakon Bundestaga z dne 2. avgusta 2001, ki je
določal načela za priznavanje izplačil in njihovo višino za posamezne živeče skupine oškodovancev:
zaporniki v koncentracijskih taboriščih in getih

15 tisoč DEM

zaporniki v težkih zaporih

12 tisoč DEM

zaporniki v taboriščih za vzgojno delo (AEL)

12 tisoč DEM

zaporniki v kazenskih taboriščih (Straflager)

10 tisoč DEM

zaporniki v taboriščih Polenlager v Šleziji

10 tisoč DEM

zaporniki v taborišču Potulice, ki so bili
ujetniki v času od 2. 10. 1941 do 20. 1. 1942

7,5 tisoč DEM

zaporniki v taborišču Potulice, ki so bili ujetniki v času
od maja 1941 do 1. 10. 1941 ali do 21. 1. 1942

5,0 tisoč DEM

ujetniki in aretiranci

5,0 tisoč DEM

otroci do 16. leta, ki so bivali v prehodnih
taboriščih več kot 180 dni

5,0 tisoč DEM

delavci, deportirani v 3. rajh in na okupirana območja
za delo v industriji in javnem sektorju

4,0 tisoč DEM

delavci, deportirani v 3. rajh in na okupirana območja
za delo v kmetijstvu, storitvah in obrti

2,0 tisoč DEM

otroci do 12. leta, deportirani skupaj s starši, oz.
tisti, ki so se rodili v času prisilnega dela

2,0 tisoč DEM

otroci do 16. leta, ki so bivali v prehodnih
taboriščih do 180 dni

1,0 tisoč DEM
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Dodatna izplačila so lahko dobile matere, katerih otroci so umrli v
otroških domovih, ter žrtve psevdomedicinskih eksperimentov, največ do
- 15.000 DEM.
S pomočjo intenzivnega sodelovanja sklada »Poljsko-nemška sprava« z
organizacijami oškodovancev, med drugim z Združenjem Poljakov, ki jih
je oškodoval 3. rajh, je bilo doslej 490 tisočem ljudem izplačano skupaj 2,5
milijarde PLN (stanje na dan 28. 4. 2003).

Avstrijska izplačila
Zaradi prizadevanj sklada »PNP« in združenj oškodovancev kot
tudi avstrijskih politikov in odvetnikov je avstrijska skupščina sprejela zakon o Skladu za spravo, ki priznava izplačila osebam, izkoriščanim med vojno, in sicer:
1. žrtvam suženjskega dela na območju Avstrije na krajih, ki se lahko
primerjajo s koncentracijskimi taborišči – zneski po 7.630,65 EUR,
2. žrtvam prisilnega dela v industriji, obrti, gradbeništvu, energetiki, v komunalnih inštitucijah, na železnicah in poštah – zneski
po 2.543,55 EUR,
3. prisilnim delavcem v kmetijstvu, gozdarstvu in domačih gospodinjstvih – zneski po 1.453,46 EUR,
4. ženskam, ki so rodile otroke na prisilnem delu oz. bile prisiljene
splaviti – zneski po 363,36 EUR.
Avstrijska izplačila so bila izvedena v celoti, na enak način kot
nemška. Vloga Združenja pri pripravi vlog in pri izplačilih je bila
identična kot pri nemških.
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Smeri nadaljnje dejavnosti SPP
Kongresi delegatov SPP vedno pomenijo priložnost za oceno dosedanjih dosežkov in za razglabljanje o nadaljnjem programu, o tem, kako
bi najbolje ščitili interese oseb, ki jih je oškodoval 3. rajh. To je spet izhodišče za določanje smeri nadaljnjega delovanja Združenja in za oceno,
katere naloge bodo najpomembnejše.
Glede na več smeri znotraj dejavnosti Združenja se mora nadaljnje
delo osredotočiti na naslednje naloge:
1. Skupaj s skladom »Poljsko-nemška sprava« nadaljevanje prizadevanj,
da se uspešno končajo izplačila osebam, ki jih je preganjal 3. rajh.
2. Druga pomembna naloga je projekt zakona o denarnih izplačilih mladoletnim žrtvam vojne 1939–1945. Naša skupščina je doslej zavrnila
tri iniciative, nazadnje tendenčno in s pretirano motivacijo, češ da bo
sprejetje zakona preveč obremenilo državni proračun. Takratna vlada
RP in sile, ki ta projekt podpirajo, se razlikujejo pri ocenjevanju, kako
veliko bo v prihodnosti število beneficientov, ki bi koristili zakonske
bonitete. Septembra 2002 je bil pripravljen in poslan senatu RP zaporedni projekt zakona o denarnih izplačilih za mladoletne žrtve vojne,
ki je upošteval kritične pripombe skupščinske opozicije.
Poglobljeno je treba premisliti tudi o vprašanju razširjenja družbene
pomoči na podlagi lastnih finančnih sredstev združenja. Razmišljamo o
možnosti povečanja pomoči članom. Uspeh te naloge je odvisen od možnosti, da pridobimo dotacije iz sklada, ki ostane po končani statutarni
dejavnosti sklada »Poljsko-nemška sprava« ter finančno pomoč od sklada
Poljsko-nemškega sodelovanja kot tudi državnih inštitucij, npr. Ministrstva za delo in socialno politiko.
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Profesor N. A. Mahutov
predsednik MSBMU
član Ruske akademije znanosti

Ohranjanje spomina na žrtve fašizma in
nacizma na mednarodni ravni
6. junija 2009 bo v Ljubljani (Slovenija) potekal prvi Evropski kongres izgnancev in beguncev žrtev fašizma in nacizma, v katerem bodo
sodelovali predstavniki več evropskih držav, ki so utrpele škodo v času
vojne. Organizator dogodka je Društvo izgnancev Slovenije 1941–1945.
Mednarodni kongres sovpada s 70. obletnico začetka 2. svetovne
vojne, najbolj krvave vojne v zgodovini, ki je zahtevala več kot 50 milijonov življenj.
V imenu Mednarodne zveze bivših mladoletnih ujetnikov fašizma
pozdravljamo predsednika Republike Slovenije, Organizacijski komite,
predsednika in vse sodelujoče na kongresu ter jim želimo veliko uspeha
pri ohranjanju spomina na žrtve vojne in prizadevanju za lepšo prihodnost Evrope in vsega sveta.
Eno izmed največjih tragedij 2. svetovne vojne (1939–1945) pomeni
dejstvo, da je v času vojnih operacij na okupiranih območjih bilo pobitih
kar trikrat več civilistov kot vojakov. Tako množičnega poboja civilistov do
takrat zgodovina ni pomnila. Zločine, ki so jih nad človeštvom zagrešili
fašisti in njihovi kolaboranti, je leta 1946 razkrilo in obsodilo nürnberško
mednarodno sodišče.
Najbolj pretresljiva v celotni zgodovini 2. svetovne vojne in nürnberškega sodnega procesa so postala dejstva, ki so razkrila zločine nad otroki in
mladino, najbolj nedolžno in hkrati najmanj zaščiteno skupino žrtev vojne.
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Mednarodna zveza bivših mladoletnih ujetnikov fašizma je bila ustanovljena v času Sovjetske zveze na dan spomina in opomina 22. junija leta
1988 v Kijevu. Danes zveza predstavlja največje tovrstno strukturirano
združenje stotisočih državljanov Armenije, Belorusije, Kazahstana, Latvije,
Litve, Moldavije, Rusije, Uzbekistana, Ukrajine ter Estonije, ki so v otroštvu
preživljali grozo fašističnega mučenja v koncentracijskih taboriščih, getih,
zaporih in drugih oblikah prisilnega zadrževanja, ki jih je na okupiranih
območjih Sovjetske zveze, evropskih držav in tretjega rajha ter njihovih zaveznikov izvajala nacistična Nemčija.
Ustanovitev Mednarodne zveze bivših mladoletnih ujetnikov fašizma
je prva množična reakcija ljudi, ki so bili v otroštvu ujetniki fašizma in so
bili soočeni s tragično izgubo otroštva. Ustanovitev zveze obenem predstavlja prvo uradno priznanje obstoja mednarodne problematike zaščite otrok
in mladostnikov pred vojnimi zločini in konflikti.
Mednarodna zveza bivših mladoletnih ujetnikov fašizma si je s svojo
ustavo kot glavno in najpomembnejšo nalogo zadala ohranjanje spomina
na mladoletne žrtve 2. svetovne vojne. Njeni pripadniki tako z ustanovitvijo zveze kakor tudi z izdajo uradnega časopisa z naslovom “Usoda” želijo
opozoriti na nedopustnost zločinov nad otroki in to pomembno sporočilo
prenesti na mlajše rodove.
Danes lahko v mnogih mestih različnih držav najdemo muzeje, spomenike in spominske plošče, knjige, slike in glasbena dela, ki pričajo o
trpljenju otrok, žrtev nacističnih zločinov.
Zakonodajne in izvršilne oblasti omenjenih držav so v preteklosti že
izdale vrsto odločb, namenjenih ohranjanju spomina na vojne žrtve, ki
bivšim mladoletnim fašističnim ujetnikom omogočajo mnoge olajšave.
Evropska in ameriška javnost sta dosegli, da sta Zvezna republika Nemčija in Avstrija v letih 1993–2006 ustanovili tri posebne sklade za izplačilo
sredstev žrtvam nacizma. Tako je na tisoče ljudi, ki so kot otroci opravljali prisilno delo ali so trpeli kot ujetniki v getih ter uradno priznanih
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koncentracijskih taboriščih na območju tretjega rajha, prejelo materialno
ali medicinsko pomoč.
Sredstva, ki jih bosta do leta 2009 izplačala avstrijski in nemški sklad
“Spomin, odgovornost in prihodnost” in nadaljnje delovanje Federalnega
sklada “Spomin in prihodnost”, vsekakor pripomogla k rešitvi omenjenega
problema.
Mednarodna zveza bivših mladoletnih ujetnikov fašizma se je z vprašanjem o zaščiti otrok kot žrtev vojn 20. in 21. stoletja ter o mednarodnem
priznanju zveze kot nevladne organizacije obrnila tudi na OZN. Uresničitev zadanih ciljev bo tudi v prihodnosti izvajala preko sodelovanja z ruskim, ukrajinskim in beloruskim ministrstvom za zunanje zadeve.
Ob 60-letnici osvoboditve Oswiecima smo voditelje držav, udeleženk
2. svetovne vojne, pozvali k rešitvi vprašanj o zaščiti otrok in spomina na
otroke, umrle v času vojne.
Mednarodna zveza bivših mladoletnih ujetnikov fašizma skupaj z
Narodno zvezo že od leta 1995 (50. obletnici zmage nad fašizmom) aktivno krepi vezi med javnimi društvi žrtev nacizma na Poljskem, Slovaškem,
Češkem, Norveškem, Finskem ter v Nemčiji, Bolgariji, Izraelu, ZDA
in Avstriji. Najbolj dosledno so prizadevanja izponjevale Narodna zveza
Ukrajine (predsednik M. D. Demidov), Belorusije (predsednik N. A. Lič)
ter Rusije (predsednik N. N. Dorožinski).
Dragi udeleženci prvega Evropskega kongresa žrtev fašizma in nacizma!
Upamo, da bo vaš trud dal nov zagon mednarodnemu združevanju
žrtev fašizma in nacizma. Mednarodna zveza bivših mladoletnih ujetnikov
fašizma je pripravljena na vzpostavitev najtesnejših stikov z vsemi javnimi
društvi žrtev fašizma in nacizma, obenem pa si želimo podobnih srečanj
tudi v letu 2010, ko bomo praznovali 65-letnico konca 2. svetovne vojne.
Vsem udeležencem kongresa želimo zdravja, sreče in da bi še naprej
verjeli v pomembnost našega dela.
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Dr. Juraj Drotàr

Nacistično nasilje na Slovaškem med drugo
svetovno vojno
Usoda rasistično preganjanih oseb na Slovaškem med drugo svetovno vojno se po pravici označuje za tragedijo. Totalitarni režim medvojne
Slovaške republike nosi svoj del odgovornosti za likvidacijo slovaških
Judov v nacističnih koncentracijskih taboriščih in preganjanje Romov.
Razumevanje tega vprašanja ni čisto preprosto. Edino, kar je treba spoštovati, so zgodovinska dejstva. Nobeno izmišljanje legend in mitov, ki
se trudijo blagosloviti politični sistem in njegove predstavnike v tistem
obdobju, ne more biti izhodiščno.
Propaganda medvojne slovaške države je zatrjevala, da se Judom
dogaja samo to, kar se je že dogajalo v srednjem veku: Jude so imeli
za ljudi druge kategorije in vladarji so jih pogosto izganjali iz svojih
dežel. Treba pa je poudariti, da je bilo tudi stališče Vatikana do nacistične politike genocida zelo negativno, za kar je vedela tudi vlada
ljudske stranke.
Soodgovornost za holokavst ni mogla reševati ne bodočnosti, ne obstoja samostojne države, in po nacistični zmagi bi bila vprašljiva sramotna usoda celega slovaškega naroda.
Nacistični plan je bil zapečatiti tudi usodo slovanskih narodov. Slovaki so lahko bili samo germanizirani, ampak to je veljalo samo za
določen del naroda, ki je izpolnjeval kriterije za arijsko raso. Ostale je
čakalo suženjsko delo, ali celo fizična likvidacija.
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Sistem delovnih taborišč
Zakonodaja slovaške države je od začetka ˝skrbela˝ za sovražne, asocialne in neprilagodljive osebe. To se je v zakonodaji pokazalo že marca
leta 1939, kar je pripeljalo do odprtja prvega koncentracijskega taborišča
v mestu Ilava aprila 1939. To taborišče ni bilo delovno taborišče, ampak
internacijsko. Delovna taborišča so začela nastajati leta 1941 na temelju
ukaza z močjo zakona o delovni dolžnosti. Šlo je za delovna taborišča
za asocialne ljudi, ampak to besedo je bilo mogoče razlagati zelo na široko, tako da je prihajalo do pogostih zlorab. Poleg ljudi, ki so se trudili
braniti svoje naravne človeške in občanske pravice, se bili v takšna taborišča pogosto poslani Romi. Taborišča je ustanavljal poseben oddelek
notranjega ministrstva – Centralni urad dela, v sodelovanju z nekaterimi
(predvsem gradbenimi) podjetji, ki so poceni delovno moč precej zlorabljali. V takšnih taboriščih so bili tudi internirani ukrajinski ubežniki
in sovjetski vojni ujetniki, ki so zbežali iz nemških ujetniških taborišč.
Skozi takšna taborišča je šlo najmanj 6000 zapornikov.
Iniciativne organizacije t. i. Hlinkove garde so z namenom poniževanja slovaških Judov že pred letom 1941 organizirale delovne skupine,
v katerih so bili Judi, ki so se po njihovem prepričanju sovražno obnašali
do države. Potem so že po odločbi vlade nastajali vojaški delovni odredi,
kamor so bili uvrščeni ˝nearijski˝ državljani.
Potem ko so Judi na temelju arizacijskega procesa izgubili svoje premoženje, na temelju uredbe notranjega ministrstva iz aprila 1941 in kasneje po
t. i. Judovskem kodeksu, so začela nastajati judovska delovna taborišča.

Deportacije
Protijudovska propaganda je delovala zelo močno, gardisti so spodbujali sovraštvo do Judov, kot opravičilo za deportacije so se zlorabljala
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krščanska čustva prebivalcev Slovaške republike. Dne 24. marca 1942 je
slovaška vlada v točki 19 zapisnika lakonično ugotavljala:
˝Vlada je sprejela predlog ustavnega zakona o odstranitvi Judov z ozemlja Slovaške republike.˝
Takoj naslednji dan so odpravili prvi vlak, v katerem je bilo 1000 judovskih deklet. Ozemlje republike so zapustile ob zori 26. marca in stopile v pekel, skozi vrata koncentracijskega taborišča Oswiecim (Auschwitz).
Od 5. aprila 1942 je odšlo 8 transportov in v njih 8000 izključno mladih
Judov. Ponekod so nekateri ministrski uradniki zahtevali transport celotnih družin.
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Dragoje LUKIĆ*

ZLOČIN NAD OTROKI V
NEODVISNI DRŽAVI HRVAŠKI 1941–1945
NESPOREN GENOCID
Pokol »nedolžnih otrok« v Betlehemu pred več kot dva tisoč leti je samo
bleda slika genocida nad otroki v ustaški Neodvisni državi Hrvaški, ki po
globini svojih posledic presega vse preizkušnje v zgodovini človeštva.
Dnevnik Ane Frank, pretresljivo pričevanje mlade Judinje, umorjene v
nemškem taborišču, pozna ves svet. A le malokdo ve za desettisoče surovo
ugaslih otroških življenj na grmadi ustaške države med drugo svetovno
vojno. Pokošen je bil cel rod, a se je naše zgodovinopisje tega zločina samo
bežno dotaknilo. Nihče na našem prostoru ni tako krvavo plačal te kalvarije, kot ti otroci. To je naša najgloblja rana. Prav ta prikazuje grozljivo
iznakaženo lice fašizma. Ustaški zločin nad otroki so utapljali v splošno
sintagmo »žrtev fašističnega nasilja« in je zato ostal na zgodovinskem robu,
namesto da bi bil v njenem središču.
Neraziskanost zločina nad otroki je odprla prostor manipulacijam in
zlorabam te tematike, ki je že sama po sebi travmatična. Polemika o neugotovljenem številu žrtev – ki se je pogostokrat izrodila v vulgarno trgovino – še danes izziva slabost. Precenjevanje ali podcenjevanje števila umorjenih je enako skrunjenju žrtev. Bili smo priče takšnega početja v zadnjem
desetletju prejšnjega stoletja.
Ne samo kot raziskovalec, ampak tudi kot priča otroške agonije v taboriščih ustaške države, sem se trudil, da za vse poiščem oporo v avtentičnih dokumentih, točnih podatkih in da poskušam najti argumentiran
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odgovor na vprašanje, koliko otrok je izgubilo življenje v okviru ustaškega
projekta ustvarjanja etnično čiste hrvaške države.
Za rekonstrukcijo kronologije zločina sem potreboval skoraj pol stoletja, da sem zbral in identificiral izginule otroške like, vpisal njihova imena
in priimke, imena njihovih staršev, leto in kraj rojstva, narodno pripadnost, leto in kraj pogube. Kjer je bilo to mogoče, sem pod »Zaporedna
številka smrti« zapisal tudi ime storilca zločina.
Od 5. maja 1941, ko so ustaši pobili petčlansko družino Josipa Mraunca, Hrvata iz Blagaja pri Slunju na Kordunu, in njegova sinova, dvanajstletnega Ivana in petletnega Nikolo, a zločin pripisali “srbskim razbojnikom”, do 9. maja 1945 je bilo v Pavelićevi NDH, ubitih in na druge načine
umorjenih 74.762 otrok od zibelke do starosti 14 let. Ugasnila so življenja
40.354 dečkov in 34.199 deklic. Za 208 od njih spol ni ugotovljen. Otroške žrtve izvirajo iz 5.532 rojstnih krajev sedanje države Hrvaške, Bosne in
Hercegovine ter Srema, področja, ki je tvorilo Neodvisno državo Hrvaško
od 10. aprila 1941 do 9. maja 1945.
Umrlo je največ srbskih otrok – 54.085, potem muslimanskih – 6.239,
romskih – 5.781, hrvaških – 4.421 in judovskih – 3.820. Med ubitimi
otroki je bilo 2.645 dojenčkov, 5.122 enoletnikov, 5.869 dvoletnikov in
tako naprej vse do štirinajstletnikov. Povprečna starost umorjenih malčkov
je bila pet let in pol.
V prvem letu vojne je bilo pobitih 13.914 malčkov. Najbolj morilsko
je bilo leto 1942. Takrat je izgubilo življenje 34.741 otrok, v letu 1943 jih
je bilo umorjenih 15.452, leta 1944 pa 8.296. Malčki so umirali tudi v
zadnjem letu vojne. Takrat je ugasnilo 2.359 otroških življenj.
Če iz skupnega števila umrlih v NDH izločimo 14.528 otrok, ki se
v popisu vodijo kot žrtve vojne in ki so jih pokosili tifus, zima, lahkota,
ki so umrli v zatočiščih ali begunskih centrih (El Šat, Bajina Bašta in
drugi), ki so umrli kot najmlajši borci narodnoosvobodilne vojne, umrli v času bojev, zaradi zaostalih bomb in drugih eksplozivnih sredstev
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ali so izgubili življenja na kak drug način, potem je bila, po podatkih,
s katerimi razpolagam, najhujša oblika genocida izvršena nad 60.234
otroškimi življenji.
Ubitih je bilo 32.054 dečkov in 28.012 deklic. Za 208 od njih spol
ni ugotovljen. Tudi v tej skupini je največ ubitih otrok srbskih – 42.791,
potem romskih – 5.737, muslimanskih – 5.434, judovskih – 3.710 in hrvaških – 2.289; 273 otroških žrtev pripada drugim narodom ali pa njihove
narodnosti ni bilo mogoče ugotoviti.
Oblike ustaškega terorja nad otroki so bile številne in raznolike. Življenje 36.730 dečkov in deklic je ugasnilo na terenu, v vaseh in naseljih,
na ognjiščih lastnih domov, na 1.398 moriščih, najgosteje razporejenih v
pokrajinah in krajih, kjer so pretežno živeli Srbi. Na nekaterih moriščih je
bilo v enem dnevu ubitih več kot 500 otrok (Drakulić, Šargovac in Motike, vasi okoli Banjaluke). V šurmanaške jame v Hercegovini so zmetali
266 otrok iz vasi Prebilovac pri Čapljini. Več podobnih primerov je bilo v
Liki, na Kordunu, v nekaterih krajih v Slavoniji, a posebno še v Bosanski
krajini in delih Vzhodne in Srednje Bosne.
V ustaških, nemških in italijanskih taboriščih je bilo ubitih in na drug
način umorjenih 23.504 dečkov in deklic, od tega je bilo samo v taborišču
Jasenovac ubitih 19.432 malih internirancev. Njihova povprečna starost je
okoli sedem let. Tudi v Jasenovcu je bilo umorjenih največ srbskih otrok
– 11.888, potem romskih – 5.469 in judovskih – 1.911. Med žrtvami iz
Jasenovca je bilo identificiranih 132 hrvaških in 17 muslimanskih otrok, a
za 15 malčkov narodnostna pripadnost ni bila ugotovljena. Na morišče v
Jasenovcu so bili otroci prignani iz 1.107 krajev rojstva.
V taborišču Jasenovac so otroška življenja ugasnila na način, ki ni bil
še nikoli zapisan v zgodovini narodov, ki živijo na tem območju. O tem
govori moja knjiga “Bili so samo otroci – Jasenovac grobnica 19.432 deklic
in dečkov”, ob¬javljena leta 2000, kjer sem obširno opisal način zbiranja
podatkov o zločinih nad otroki.
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Po ugotovljenih podatkih s področja Bosne in Hercegovine je življenja
izgubilo 41.474 malčkov, iz Hrvaške 30.305 in iz Srema 1.150. Prav tako je
bilo v NDH umorjeno 1.473 dečkov in deklic ki so bili rojeni v drugih delih okupirane Jugoslavije. V Bosanski krajini je bilo identificiranih 24.392
otroških žrtev, med njimi 23.227 malčkov srbske narodnosti. Kozara je
drastičen primer pomora otrok - 13.184. Samo s področja občine Gradiška
je bilo umorjenih 5.033 otrok in s področja Dubice 4.419. Samo iz štirih
vasi gradiške občine (Podgradci, Turjak, Jablanica, Gašnica) je izgubilo
življenja več kot 2.000 otrok.
V vzhodni Bosni je umrlo 11.643 malčkov. Med njimi je bilo 4.680
dečkov in deklic srbske narodnosti, ki so jih poklale ustaške enote in njihova zloglasna “Črna legija”. Na tem področju so zločine nad otroci izvršile
tudi četniške enote Draže Mihajlovića. V Čajniču, Foči, Goraždu, Ru¬du,
Rogatici, Sokocu, Višegradu in Vlasenici so leta 1942 ubile 4.224 muslimanskih otrok.
Na Hrvaškem je bil genocid nad otroki storjen na Kordunu, kjer je bilo
ubitih 7.666 malčkov, med katerimi je bilo največ otrok iz Slunja, Vrginmosta, Vojnića in Karlovca, skupno 6.919 dečkov in deklic. V Liki je življenje
izgubilo 4.612 otrok, od katerih je bilo 4.426 malčkov iz srbskih družin.
V Slavoniji je bilo ubitih 8.465 dečkov in deklic, in to 4.229 Srbov,
3.068 Romov, 796 Judov, 301 Hrvat, a za 71 otrok narodnostna pripadnost ni bila ugotovljena.
Ko govorimo o romskih otrocih, moramo upoštevati skoraj nepremostljive težave pri njihovi identifikaciji, posebno v Bosni in Hercegovini.
Od skupnega števila ubitih Romov (5.781) je bilo samo v Jasenovcu ubitih
5.469. Uresničilo se je tisto, kar so govorili nekateri ustaški funkcionarji,
da bodo vsi cigani iz NDH imeli »trajno bivališče« v Gradini, največjem
morišču taborišča Jasenovac.
Od skupaj 3.820 s področja NDH pobitih judovskih otrok je bilo v
ustaških in nacističnih taboriščih umorjenih 3.700 otrok, od tega samo v

117

118

Dragoje
Lukić
POGLAVJE
1
Referati kongresnih delegacij

taborišču Jasenovac 1.911 dečkov in deklic. Sicer pa so mnoge judovske
otroke skupaj z njihovimi starši prepeljali v nacistična koncentracijska taborišča v Nemčiji, največ iz Sarajeva (1.345), potem iz različnih mest na
Hrvaškem (1.601) in iz Srema (829).
Po gradivu, ki sem ga raziskal, so ustaši in njihove formacije ubile okoli 48.000 dečkov in deklic, največ srbske narodnosti, potem romskih in
judovskih otrok. Nemške divizije in njihove kazenske ekspedicije so na območju NDH usmrtile okoli 3.700 otrok. Muslimanska 13. SS “Handžar”
divizija je v Vzhodni in Srednji Bosni leta 1944 poklala okoli 3.600 otrok
srbske narodnosti. Četniške enote so usmrtile več kot 4.800 muslimanskih
otrok. Tudi italijanska vojska je v svoji okupacijski coni odgovorna za smrt
več kot 500 dečkov in deklic različnih narodnosti.
O tem, kakšen je bil ta zločin, govorijo tudi tile podatki: v hišah in na
dvoriščih je bilo zažganih 1.813 malčkov, v jame in brezna so jih zmetali
1.088; 953 je bilo zaklanih, 349 ubitih v pravoslavnih cerkvah, 218 ustreljenih, 51 utopljenih v jarkih in vodnjakih, 21 pa obešenih (12 deklic in 9
dečkov) na drogovih, ograjah, po drevesih in na zaporniških vislicah (Gospić). Sara Vujnović in Branko Kravić iz Divosela v Liki sta imela po šest
let, ko sta morala pod ustaška vešala, Milan in Mileva Stanić iz Korenice
pa samo po dve leti.

* Dragoje Lukić, publicist, književnik in raziskovalec, tudi sam otroktaboriščnik, je hodil od gomile do gomile, od slike do slike ubitih dečkov in
deklic, od ene do druge številke njihovih taboriščnih kartotek in po mnogo letih
uspel izdelati bilanco tega krvavega ustaškega pira. Lukić je ubitim otrokov
postavil spomenik, bolj trajen od bronastega, on je drugi oče ene cele generacije
pokošenega naraščaja (Iz knjige »Dragoje Lukić, oče pokošenega naraščaja«)
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ZDRUŽENJE INTERNIRANCEV IN
POTOMCEV INTERNIRANCEV V
TABORIŠČIH NDH 1941–1945
Prvi evropski kongres izgnancev in beguncev žrtev fašizma in nacizma 1920–1945 v organizaciji Društva izgnancev Slovenije 1941–1945
ima svojo upravičenost v dejstvu, da je bil slovenski narod eden izmed
narodov s področja nekdanje Jugoslavije, ki je bil izgnan iz svojih domov
in je doživel eksodus.
O tem lahko najprej govorijo izgnani državljani Slovenije sami. Dovolj je povedati, da poznamo njihove muke in trpljenje, ker je velik del državljanov Slovenije preživel vojna leta izgnanstva v Srbiji in delil dobro in
zlo z našimi državljani. V tem obdobju so nastala mnoga prijateljstva med
slovenskimi in srbskimi družinami, ki so se ohranila vse do današnjih dni,
ne glede na dogodke, ki so privedli do razpada Jugoslavije. To govori o
tem, da je zgodovinska usoda teh dveh narodov nerazdružljivo povezana.
Veseli nas, da je slovenski narod našel svojo pot, in želimo, da ne bi
nikoli več doživel usode beguncev in izgnancev iz svojih domov, ki so mu
jo prizadejali fašistični in nacistični zavojevalci v drugi svetovni vojni.
Srbija se ponovno ni izognila usodi, da je v njej poiskalo zavetje na sto
tisoče državljanov Republike Hrvaške in tudi manjše število ljudi iz drugih
republik. Srbija je še vedno 13. država na svetu po številu beguncev, ki živijo
na njenem ozemlju. Njihova usoda ni nič boljša od usode pregnanih v drugi
svetovni vojni: njihovo imetje je uničeno, tisti, ki so preživeli, so bili pregnani s svojih ognjišč v izgnanstvo. Kar še otežuje usodo teh ljudi, je dejstvo, da
se tudi po 15 letih po prenehanju vojnih akcij ne morejo vrniti na svoje domove. Upajmo, da bodo organizatorji II. kongresa v svojem programu zajeli
tudi problem teh beguncev. Časovna oddaljenost bo dovolj velika, da se bo
lahko o tem govorilo brez napetosti, ki še vedno obremenjujejo to obdobje.
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Združenje internirancev in potomcev internirancev v taboriščih genocida v NDH 1941–1945, s sedežem v Beogradu – Srbija, v imenu katerega vas
nagovarjamo, združuje preživele taboriščnike iz taborišč Jasenovac, Gradiška,
Sisak, Jastrebarsko in drugih. V združenje je včlanjenih okoli 700 članov, a
po naši oceni živi v Srbiji še enkrat toliko preživelih taboriščnikov s področja
bivše NDH. Največje število nas je bilo v času internacije otrok – taboriščnikov. NDH je bila edina nacistična tvorba v Evropi, ki je imela taborišča za
otroke. Raziskano je in obstaja seznam 74.762 otrok v starosti od zibelke do
14 let, ki so bili na ozemlju NDH pobiti ali umorjeni na drug način.
Osnovne dejavnosti združenja so zbiranje preživelih taboriščnikov in
zbiranje pisnih dokumentov, ustnih pričevanj in drugih dokazov o zločinih, storjenih nad nedolžnim prebivalstvom. Organiziramo znanstvena
zborovanja o zločinih, storjenih proti srbskemu in drugim narodom med
drugo svetovno vojno. S tem namenom sodelujemo z znanstvenimi instituti, muzeji žrtev genocida in drugimi združenji, ki imajo za osnovo podobno
dejavnost. Izdajamo knjige, zbornike, avdio in video materiale, s katerimi se
odkriva in oznanjuje resnica in ohranja spomin na žrtve genocida.
Skoraj vsi naši člani so po rodu iz Republike Bosne in Hercegovine in
iz Republike Hrvaške, samo manjše število jih je iz Republike Srbije (so
tudi Slovenci). V vojni vihri leta 1941 smo bili primorani zapustiti svoje
domove in se zateči v pribežališča, kjer so nas skušali zaščititi goloroki ali
slabo oboroženi očetje, matere, starejši bratje in sestre. Največje število jih je
umrlo braneč svoje družine. Ujele so nas nemško-ustaške vojaške enote in
nas odvedle v taborišča smrti: Jasenovac, Gradiško, Sisak, Jastrebarsko in
druga. Domove so nam požgali, premoženje oropali, družine so plačale z
življenjem v boju ali v taborišču.
Mi, ki smo preživeli strahote teh taborišč in dočakali osvoboditev, se
nismo imeli kam in ne h komu vrniti.
Bili smo begunci v lastni državi. Odrasli smo po domovih za vojne
sirote, v tujih hišah in družinah, svoje družine smo zasnovali tam, kjer so
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nas sprejemali. Tu smo ostali do današnjih dni, živeč s hrepenenjem po
rojstnem kraju in rodnem domu, kamor se nismo vrnili, saj so največkrat
ostala tam le pogorišča. Niti grobov naših najdražjih ni, saj so razsejani
neznano kje po moriščih in taboriščih.
Čeprav so glavna tema kongresa izgnanci in begunci, bi radi ta zbor
opozorili na pomembno vprašanje, a to je pravična materialna odškodnina
za žrtve fašističnega nasilja. To vprašanje je prisotno od leta 1945, a do danes ni v celoti rešeno. Reševali so ga od časa do časa, odvisno od političnih
pritiskov posameznih držav ali skupnosti (judovska skupnost) na Zvezno republiko Nemčijo. Na ta način so prejele odškodnino mnoge žrtve genocida
iz druge svetovne vojne, a je veliko število njih do danes ostalo brez odškodnine, ne samo za uničeno in oropano premoženje, ampak tudi predvsem za
lastno trpljenje in muke. Mednje sodijo vsi člani našega združenja.
Znano vam je, da je Republika Nemčija pod pritiskom številnih zahtev, tudi lastne javnosti, z zakonom v avgustu leta 2000 ustanovila sklad za
povračilo škode »Spomin, odgovornost in prihodnost«. Sklad financirata
nemška vlada in Gospodarska zbornica Nemčije. Izvajanje tega zakona in
tehnična opravila pri odškodninah so poverjeni Mednarodni organizaciji
internirancev v Ženevi (IOM). Preko 530 internirancev sistema taborišč
Jasenovac, naših članov, je vložilo zahtevek za priznanje pravice do odškodnine. Vsi so bili zavrnjeni z obrazložitvijo, da so bili zahtevki dani po
roku za oddajo. Naših prepričevanj, da nas IOM ni pravočasno obvestil
in da je bil BEG seznam dopolnjen s taborišči na ozemlju NDH šele 19.
11. 2001, o čemer prav tako nismo bili obveščeni, in drugih obrazložitev
niso upoštevali.
Dejstvo, da so taboriščniki s prebivališčem na Hrvaškem ter v Bosni
in Hercegovini uveljavili pravico do odškodnine po tem programu, nas
navaja na misel o posebnem odnosu do internirancev, ki živijo na ozemlju
Republike Srbije. Naši pozivi vladi in kanclerju Republike Nemčije, direktorju IOM in drugim niso pomagali.
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Nemški ugovori o zastaranosti, preteku časa, novih okoliščinah v
Evropi in podobnem kot razlogih za nereševanje preostalih vprašanj odškodovanja žrtev vojne nimajo utemeljitve v mednarodnem pravu, niti niso
sprejemljivi s pravnega stališča kot razlog za prenehanje reševanja danih
zahtevkov. Mednarodnopravno je nesporno, da se ta obveznost mora izpolniti, ne glede na to, ali je bila ugotovljena ali določena z dogovorom
o miru, drugimi mednarodnimi pravnimi instrumenti ali ne. Sprožanje
sporov glede tega je za vse oškodovane zelo drag postopek in menimo, da
se mora vprašanje reparacij in odškodovanja žrtev druge svetovne vojne
reševati s sporazumom med državama, pri tem pa mora biti upoštevana vsa
občutljivost tega problema.
Glede na vse doslej izrečeno, zveni besedilo organizacije IOM skrajno ironično, ko v materialu za odškodovanje pravi – navajamo: “Nemški
zakon priznava, da storjene krivice in povzročeno človeško trpljenje ne
morejo biti nadomeščeni z denarnim plačilom in da je ta zakon začel veljati
prepozno za tiste, ki so izgubili svoje življenje kot žrtve nacističnega režima
ali pa so umrli v vmesnem času.” Vprašujemo, ali Republika Nemčija čaka,
da nas bo čez kako leto spet manj in se bo lahko spet opravičevala mrtvim,
ker je zanje odškodovanje prišlo prepozno.
Podpiramo, da se predsednikom evropskih držav pošlje pismo v zvezi s
problemom ustanavljanja neofašističnih in neonacističnih organizacij, kot
tudi formiranje Mednarodnega odbora izgnancev in beguncev.
Kongres bi v celoti upravičil naša pričakovanja, če bi z resolucijo opozoril na obveznost odškodovanja vseh žrtev fašizma in nacizma v letih
1941–1945 s strani držav članic sil Osi.
Z željami za uspešno delo kongresa,
Interniranci taborišč genocida v NDH 1941–1945, Beograd
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G. J. Synjuk
Predsednik Kijevskega združenja
nekdanjih mladoletnih internirancev

Spomini na otroštvo ...
V skladu z uradnimi podatki je bilo v fašističnih taboriščih od leta
1941 do leta 1945 mučenih in umorjenih več kot 8 milijonov Ukrajincev.
Znano je, da so bile žrtve vojaški interniranci in civilno prebivalstvo, stari
ljudje, ženske in moški. Najbolj kruto dejstvo je, da je bilo med žrtvami
nacističnega nasilja veliko otrok, katerih otroštvo je bilo za vekomaj zaznamovano z vojno.
Značilna nemška natančnost je ustvarila industrijo nasilja in uničevanja na najvišji ravni izpopolnjenosti, tako v smislu organizacije kot tudi
tehnične izvedbe. Na začasno okupiranih območjih je delovalo 14.033
uradnih koncentracijskih taborišč in delovnih taborišč za prisilno delo. Za
bodečo žico je bilo zaprtih 18 milijonov ljudi – moških, žensk in otrok različnih narodnosti. Zaprti so bili brez sodne preiskave in odločitve sodišča.
Nam, nekdanjim mladoletnim internirancem v koncentracijskih taboriščih, so prvič na zveznem kongresu podelili status nekdanjih mladoletnih
internirancev v fašističnih koncentracijskih taboriščih. Ta zvezni kongres je
potekal v Kijevu dne 22. junija 1988, torej 43 let po koncu vojne z nacistično
Nemčijo. Do razglasitve tega statusa je prišlo po dolgoletnih prizadevanjih
nekdanje civilne iniciative Sovjetski otroški sklad V. I. Lenina. Na kongresu je
bilo tudi ustanovljeno in razglašeno civilno združenje Kijevsko združenje nekdanjih mladoletnih internirancev v fašističnih koncentracijskih taboriščih.
Prav istega leta so se v Kijevu, na lokaciji nekdanje sirotišnice št. 13,
zbrali nekdanji otroci sirote, ki so jih po vojni pripeljali v sirotišnico iz
fašističnih taborišč, njihove starše pa so umorili nacisti.
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Tako je v Kijevu nastalo novo, po svoje edinstveno združenje na svetu
– Kijevsko združenje nekdanjih mladoletnih internirancev.
Kijevsko združenje nekdanjih mladoletnih internirancev je nastalo
leta 1988 po zveznem kongresu nekdanjih mladoletnih internirancev.
Na začetku so bili člani združenja nekdanji otroci interniranci v fašističnih koncentracijskih taboriščih. Z organizacijskega stališča je bilo
združenje oblikovano maja leta 1989 v okviru takratnega Sovjetskega
sklada V. I. Lenina. Za predsednico sklada je bila imenovana Vera Lebedeva Stepanivna, nekdanja interniranka v koncentracijskem taborišču Oswięcim.
Ogromno truda je v ustanavljanje združenja vložila nekdanja direktorica sirotišnice št. 13 Vira Semenova Arsentivna, ki ni bila za otroke le
vzgojiteljica, temveč jim je nadomestila mater in nudila veliko ljubezni
in topline.
Kijevsko združenje je tudi ustanovilo več civilnih združenj, v katerih
so se združili nekdanji mladoletni interniranci.
Od vsega začetka svojega delovanja je združenje zastopalo interese
nekdanjih otrok internirancev ter jim nudilo gmotno, moralno, pravno,
zdravstveno in druge vrste socialne pomoči.
V tem obdobju so se člani združenja udeleževali vseh javnih prireditev
in praznovanj, tako na: 11. april mednarodni dan osvoboditve internirancev, 9. maj dan zmage, 6. november dan osvoboditve Kijeva izpod nemških fašističnih okupatorjev.
V društvu smo prirejali praznovanja: novega leta, 23. februarja dan
zaščitnika domovine, 8. marca mednarodni dan žena, praznovanje 15. in
20. obletnice Kijevskega združenja nekdanjih mladoletnih internirancev.
Po medsebojnem dogovoru smo člani združenja enkrat na mesec obiskovali kijevski gledališči: rusko dramsko gledališče L. Ukrajinka in narodno akademsko gledališče I. Franko.
Pripravili smo tudi strokovne ekskurzije v narodno palačo Ukrajina.
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Iz naslova sponzorstva in donacij je združenje nudilo svojim članom
gmotno pomoč in razdeljevalo pakete z živili, tudi humanitarno pomoč,
in razdeljevalo obleke in obutev.
Za novoletne praznike smo obdarovali vnuke članov združenja.
Novembra 2007 se je odprl Dom veteranov, kjer članom združenja
nudijo brezplačne zdravniške nasvete in zdravljenje.
Danes imamo dobre odnose z vsemi združenji v mestu.
Združenje sodeluje z vsemi društvi, katerih člani so trpeli v fašistični internaciji. Skupaj z muzejem »Otroštvo, zaznamovano z vojno«
Kijevsko združenje nekdanjih mladoletnih internirancev deluje kot
mirovna organizacija ter vodi aktivno propagando. Slike, zgodovinski
dokumenti in ostali eksponati pripovedujejo o tem, v kakšnih pogojih
so živeli in bivali otroci v nacističnih koncentracijskih taboriščih v času
druge svetovne vojne in v kakšnem težkem stanju so jih pripeljali v Kijev leta 1945.
V začetku je Kijevsko združenje nekdanjih mladoletnih internirancev
štelo 44 članov, ki so bili nekdanji mladoletni interniranci in imeli o tem
uradna dokazila, ter 139 ljudi, ki niso imeli uradnih dokumentov, vendar
so imeli druga nesporna dokazila o svoji internaciji.
Za potrditev dejstva, da smo bili v fašistični internaciji, preživeli pekel
in ostali živi, smo se morali obrniti na vse uradne ustanove in arhive.
Na okupiranih območjih so nacisti skoraj v vseh mestih in krajih zgradili koncentracijska taborišča, ki sicer niso bila tako dovršeno opremljena
kot taborišča Buchenwald, Oswięncim, Majdanek, vendar so bili ljudje
tudi v teh manjših taboriščih prisilno internirani in zaprti v izredno krutih pogojih. Za vsak prekršek so jih kaznovali s smrtjo, zato da bi drugim
vzbujali občutek strahu. Žrtev teh taborišč je bilo nekaj sto tisoč, nihče pa
ne ve, kje so bile te žrtve pokopane.
Režim v teh koncentracijskih taboriščih je po svoji krutosti presegal
človeški razum, ljudi so morili brez kakršnega koli evidentiranja osebnih
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podatkov, nasploh ni mogoče dojeti niti obsega tovrstnega početja nacistov
na okupiranih območjih.
Letos bomo praznovali 64. obletnico zmage v hudi vojni proti nemškemu fašizmu. Zaradi nerazumljivih vzrokov se veliko govori o tem, da
ne zgodovinarjev ne družbe ne zanimajo povsem tovrstni podatki in zato
ni potrebe po objavi gradiva o teh koncentracijskih taboriščih, ki so bila
zgrajena na okupiranem ukrajinskem ozemlju.
60 let po osvoboditvi Ukrajine izpod fašističnih okupatorjev se veliko
dejstev in resnic razlaga in sprejema drugače, čeprav se včasih trudiš razlagati in dojeti, tudi odpustiti tisto, kar se ne da povsem dojeti. Toda bolečino, ki je nastala zaradi mučenja in poniževanja s hudimi neopravičljivimi
dejanji, ne bo izginila tudi po več desetletjih. Nikoli ne boš pozabil, kako
so tebe, malega fantiča, kot ničvredno stvar, sužnja, ki ne sme izustiti niti
besedice, kot delovno živino peljali v tovornem vagonu! Nisi smel niti upati,
da bodo s tabo ravnali človeško, saj nisi imel pravice do besede, sočutja,
pomoči, celo življenja. Res je, to so grenki spomini. Dolžni smo se vedno
spominjati teh grozljivih dogodkov v zgodovini celotnega človeštva. Nemogoče jih je izbrisati iz spomina. Vedno smo se jih dolžni spominjati, da se
to nikoli več ne bi ponovilo.
Sedemindvajset, ali celo po nekaterih izračunih več kot 30 milijonov
človeških življenj so v prejšnji vojni izgubili narodi ZSSR. Neskončno tragične in grenke so bile te izgube. V času nacistične okupacije republik in
regij ZSSR je bilo oropanih, porušenih, požganih 1.710 mest in več kot
70.000 vasi. Nekoč cvetoča območja so postala puščave brez ljudi. V Nemčijo so odpeljali na stotine vlakov s 7 milijoni glav velike živine, 20 milijoni
prašičev, 27 milijoni ovac in koz, 9,2 tisoč ton pšenice in moke, premoga,
kovin in gradbenega materiala. Posebne gospodarske skupine vermahta so
pobirale rodovitno ukrajinsko in rusko zemljo, t. i. črnozem, ter ga odvažale v Nemčijo. Državljani in narodno gospodarstvo nekdanje ZSSR so
bili oškodovani za 679 milijard rubljev. Ukrajina je utrpela škode za 285
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milijard rubljev, Rusija za 249, Belorusija za 75, Latvija za 20, Litva za 17,
Estonija za 16, Moldavija za 11 milijard rubljev (upoštevaje državne cene
iz leta 1941).
Opis črne noči okupacije, ki se je zgrnila nad našimi državami, ne bo
popoln, ne bo točen, bo pa izredno nepravičen in ponižujoč za mučene in
po čudežu preživele žrtve nacizma, če ne bomo spregovorili o izvedbi in
delovanju ogromnega nacističnega stroja, ki je izvajal nasilje nad mirnim
prebivalstvom. Sledi nekaj resničnih podatkov.
Več kot 14 tisoč koncentracijskih taborišč, gestapovskih zaporov, getov in ostalih sramotnih stvaritev izprijene fantazije hitlerjevskih okupatorjev, in sicer stvaritev, ki so pokrile zemljevid kontinenta z gosto rjavo
meglo, v katere so podnevi, ponoči, poleti in pozimi dovažali, mučili in
odvzemali svobodo mirnemu prebivalstvu Evrope. Vse to se je dogajalo na
območjih od angleškega otoka Order na zahodu, do ruskega mesta Belaja
Kalitva na vzhodu, od norveške vasi Grini na severu, do nižin grške reke
Aheloos na jugu, kjer so naši rojaki stradali in umirali. Od 18 milijonov
vseh internirancev je bilo skoraj 6 milijonov (kar pomeni vsak tretji) državljanov ZSSR. Dva milijona ljudi ni dočakalo osvoboditve. V večini
primerov niso znani niti kraji, kjer so se nahajali naši rojaki, prav tako
niso znana njihova grobišča.
V svetovnem tisku je objavljen seznam imetnikov »tihih« računov, ki je
bil pripravljen na pobudo Ministrstva za trgovino ZDA, ki je tudi pripravilo poročilo o iskanju in vračilu ukradenega in skrito naloženega denarja,
ki so ga odvzeli internirancem v Nemčiji. Izjave državnih funkcionarjev
in uslužbencev bank, v katerih se ta denar shranjuje, so ponovno obudile
spomine, ki jih ni mogoče izbrisati.
Nekateri od nas smo imeli srečo in smo preživeli ta grozni pekel ter
dočakali današnji dan. Zato nam naša srca narekujejo, da nikakor ne
smemo dopustiti, da bi se naša usoda ponovila ter da bi se naslednje generacije otrok soočale z grozoto nasilne smrti.
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Otroci, ki so v času vojne doživeli nasilje nacističnih rabljev in spoznali
nečloveško mučenje, so za vedno ostali slabotni ter s prizadetim duševnim
zdravjem. Še danes sanjamo o takratnih grozotah in se zbujamo v strahu
in obliti s hladnim potom.
Na inštitutu za gerontologijo Akademije za medicinske znanosti so v
laboratoriju profesorja Vojtenka V. P. dokazali, da je življenjska doba ljudi,
ki so bili v koncentracijskih taboriščih, bistveno krajša od statistično povprečne življenjske dobe, še posebej pa to velja za moške.
Otroštvo ... v tej besedi je zajet ves svet: mama, sonce, prijatelji, prazniki, veselje ...
Za otroke je značilno, da vse dojemajo v črno-belih barvah: dobro ali
slabo. Čeprav otroku stokrat poveš, da je prav ta človek grd sovražnik, bo
taisti človek za otroka še vedno dober človek, če bo sestradanemu otroku
ponudil hrano. Ali pa nasprotno, če se nekaj naredi z dobrim namenom,
vendar otrok to sprejema kot nasilje nad njim, potem bodo zanj vsi v te
dogodke vpleteni ljudje zločinci.
Otroci iz taborišč so sedaj odrasli ljudje, starostniki, ki so shranili
spomine na žalitve in poniževanja do najmanjših podrobnosti.
Cilj našega združenja je varovanje pravic in zastopanje tistih, ki so doživeli grozote za bodečo žico v koncentracijskih taboriščih, getih in ostalih
zaporih za prisilno delo. Združenje razglaša, da si nekdanji mladoletni interniranci v koncentracijskih taboriščih, ki so posebna kategorija udeležencev oboroženega boja s fašizmom, zaslužijo moralno in gmotno podporo,
zlasti kar se tiče nakupa zdravil in rehabilitacije.
Težko je izračunati število ljudi, ki so bili prisilno odpeljani v koncentracijska taborišča nacistične Nemčije. V vsakem primeru jih je bilo več kot
18 milijonov. Od njih je bilo 12 milijonov brutalno umorjenih.
Združenje po svojih najboljših močeh nudi svojim članom pravno, gmotno, zdravstveno in druge vrste socialne pomoči, a tistim, ki
iz določenih razlogov nimajo dokumentov, ki bi potrdili in dokazali
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njihovo internacijo, združenje pomaga pri iskanju in pridobivanju teh
dokumentov.
Danes imajo v skladu z veljavno zakonodajo nekdanji mladoletni interniranci v fašističnih taboriščih status udeležencev v vojni in vojnih invalidov ter jim iz tega naslova pripadajo določene ugodnosti.
Občutek krivde za dejanja očetov in dedov je bil ključni razlog
pri vodstvu društva Wilhelma Starka in doktorja zgodovine Bernarda
Schmidta, ki sta se odločila organizirati iskanje ljudi, v življenju katerih
so najbolj grozni spomini povezani z mestom Mors, da bi tem ljudem
nudili moralno podporo in pomoč.
8. maj se v Nemčiji obeležuje kot dan podpisa akta o brezpogojni kapitulaciji. Ob tej priložnosti je bila v lokalni cerkvi maša za vse umrle v
vojni. V zgodovini ni ter ne more biti nepomembnih obdobij, dogodkov,
dejstev in oseb. Veliki in mali, stalni in prehodni dogodki, vsi zahtevajo
svojo pozornost, ker je vse v zgodovini povezano z usodo ljudi, tudi tistih, katerih otroštvo je bilo za vekomaj zaznamovano z vojno.
Preteklosti ne smemo pozabiti. O njej je treba govoriti in pisati,
dokler so še žive priče vojne. Današnje Nemčije nikakor ne moremo
primerjati s tisto, ki je bila v času nacizma. Sedaj je to popolnoma nova
Nemčija, demokratična država, ki je ovrgla zahteve za vladanje svetu, ki
nam želi vse dobro in blaginjo.
Mir in spokoj bosta vladala svetu takrat, ko bo mladina skupaj s
starejšo generacijo aktivno krepila prijateljske odnose z vsemi narodi
sveta. Naredili bomo vse, da se tragedija druge svetovne vojne ne bi
nikoli ponovila.
Živeli bomo sodobno, razmišljali bomo o prihodnosti, toda nikdar ne
bomo pozabili preteklosti.
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HIMNA NEKDANJIH INTERNIRANCEV
Bratje iz daljnega otroštva, vstanite!
Vstanite iz pepela, iz skupnih globokih grobišč!
Na svetu ni več ne Oswięncimov ne Buchenwaldov.
Čisto nebo je ob zori naš blišč.
Otroci! Padali ste kot vojaki!
V gluhih nočeh in od krikov izmučenih dneh.
Umirali ste brez besed in brez prekletstev,
na poljih in njivah rabljev, na njihovih groznih poteh.
Spomini v srcih, tudi danes ste z nami,
V temnih barakah in rovih, v blatu in prahu.
Vsi, ki ste preživeli in ostali z nami,
smo stali v katedrali in molili za narode brez strahu.
Otroci! Padali ste kot vojaki!
V gluhih nočeh in od krikov izmučenih dneh.
Umirali ste brez besed in brez prekletstev,
na poljih in njivah rabljev, na njihovih groznih poteh.
Bratje! Postavimo se znova v kolone!
Saj nas je ostalo za peščico makov, ki ni bil pokošen cvet.
Tisoče preživelih in na milijone umrlih,
na skupnem bojišču ni ne prebežnikov ne predanih.
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Otroci! Padali ste kot vojaki!
V gluhih nočeh in od krikov izmučenih dneh.
Umirali ste brez besed in brez prekletstev,
na poljih in njivah rabljev, na njihovih groznih poteh.
Vemo! Ljubezen je v tem življenju osnova.
Verujemo, da bo človeštvo za vekomaj mir ohranilo.
Zakaj je potem tako boleče in vedno znova in znova
zvonik spomina bo vedno v srcu oznanilo.
Otroci! Padali ste kot vojaki!
V gluhih nočeh in od krikov izmučenih dneh.
Umirali ste brez besed in brez prekletstev,
na poljih in njivah rabljev, na njihovih groznih poteh.
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Markiian Demidov
predsednik Ukrajinske zveze žrtev nacizma

O dejavnosti Ukrajinske zveze
žrtev nacizma
Vsako leto 22. junija se Ukrajinci spomnijo težke strani zgodovine
narodov – začetka velike domoljubne vojne 1941–1945.
To je bil dan začetka trpljenja in poniževanja našega naroda, ki ga
je prinesel Ukrajini nacistični režim tretjega rajha.
Na žalost se je za ljudi, ki so trpeli v fašističnem suženjstvu, šele 43
let po zmagi nad Nemčijo odkrila priložnost, da uresničijo svoje zakonite
pravice kot ljudje, ki so trpeli v času vojaških spopadov.
Zaradi sovjetskega Otroškega fonda z imenom Lenina in njegovega
vodje pisatelja Alberta Luhanova, je bilo 22. junija 1988 v Kijevu prvo
srečanje mladoletnih zapornikov fašizma.
S tem zgodovinskim aktom so bili položeni temelji rehabilitacije te kategorije ljudi tako v moralnem, kot v pravnem smislu.
Takoj po prvem srečanju 22. junija so se v Ukrajini pričele organizirati
oblastne in mestne organizacije bivših mladoletnih zapornikov fašizma.
Ukrajinska zveza bivših mladoletnih zapornikov fašizma je bila ustanovljena 8. februarja 1991 na ustanovni konferenci 13 oblastnih in mestnih organizacij bivših mladoletnih zapornikov fašizma.
9. oktobra 1998. leta se je izredna konferenca Ukrajinske zveze bivših
mladoletnih zapornikov fašizma, brez spremembe strukture in vodstva,
odločila, da spremeni ime v Ukrajinska zveza zapornikov – žrtev nacizma
(UZZŽN) in sprejela nov statut. Tako so v UZZŽN lahko vstopile vse
kategorije ljudi – žrtev nacizma, ne glede na starost.
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Danes je v Ukrajinski zvezi zapornikov žrtev nacizma še 200.000
članov, združenih v 120 oddelkih po vseh regijah Ukrajine.
Februarja 1998. leta je bilo, po podatkih iz dokumentov in po podatkih socioloških raziskovanj, 650.000 bivših zapornikov fašizma, od katerih
je bilo 97% upokojencev (od teh 130.000 ali 20 % invalidov, 360.000 ali
62 % s težkimi kroničnimi boleznimi). Vse skupaj je bilo iz Ukrajine v
suženjstvo pregnanih okoli 3 milijone ljudi.
V času hude ekonomske krize (1991–2000) so se mnogi, ki so trpeli
zaradi nacizma, znašli na robu revščine in med njimi se je močno povečala
smrtnost. To je zahtevalo od aktivistov Zveze, da sodelujejo pri pripravi in
sprejetju zakona o statusu veteranov vojne in garancijah njihove socialne
zaščite. 1993. leta ga je sprejel Vrhovni svet Ukrajine.
V 1995. letu so bile v zakon vnesene spremembe in dopolnili, ki so
opredelile žrtve nacizma in ustrezne pravice ter ugodnosti. Po tem zakonu so bile mestne oblasti dolžne pomagati pri dejavnostih organizacij
žrtev nacizma.
Ob koncu devetdesetih let je UZZŽN, skupaj z Mednarodno zvezo
bivših mladoletnih zapornikov fašizma, postavil vprašanje o plačilu odškodnin žrtvam nacizma. Kasneje se je skupaj z Ukrajinskim nacionalnim
fondom Medsebojno razumevanje in sprava boril za odobritev zakonitih
zahtev ljudi, ki so trpeli zaradi nacizma – za plačilo polnih odškodnin za
suženjsko delo.
Zaradi izrednih naporov vseh zainteresiranih strani, posebno ukrajinske, ki je zastopala odločno in utemeljeno pozicijo, je bila v marcu 2000
sprejeta odločitev o plačilu odškodnin.
Na žalost je zvezni zakon ZRN o odškodninah neupravičeno prezrl
nekatere kategorije ljudi, zato aktivisti naše zveze skupaj z mednarodno
zvezo nadaljuje boj za pravične odškodnine tem kategorijam, ki so trpele
zaradi fašizma (mednarodne okrogle mize, konference, pišejo se pisma in
prošnje vodjem držav).
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Aktivisti zveze so vložili veliko naporov za dopolnitev plačil iz zavarovalnih vsot tretjega Rajha, nadaljujejo se napori za pridobitev humanitarne pomoči od dobrodelnih organizacij, pravnih in fizičnih oseb
Nemčije.
Hkrati z mednarodnimi pogajanji je bilo, po pobudii in z osebnim
sodelovanjem aktivistov UZZŽN, opravljeno veliko delo po pripravi in
sprejetju zakonodajne baze, ki zagotavlja pravice žrtvam nacizma v Ukrajini. Tako je Vrhovna rada Ukrajine sprejela zakon o žrtvah nacističnega
preganjanja, ki ga je 10. marca 2000 podpisal predsednik Ukrajine. Zakon
je določil, da imajo žrtve nacizma vse pravice in ugodnosti, kot jih imajo
veterani vojne. Ta zakon je treba razumeti kot najpomembnejšo osnovo za
moralno in socialno rehabilitacijo vseh žrtev nacizma v Ukrajini.
Danes imajo tako vse žrtve nacističnega preganjanja vse pravice, določene z ustavo Ukrajine in drugimi normativnopravnimi akti Ukrajine, kar
v vsakem utrjuje občutek polnovrednega državljana.
V letu 2004 so se oddelki UZZŽN vključili v pripravo projektnih
predlogov za programe socialne podpore fonda Spomin in prihodnost,
kar nam je omogočilo precej razširiti mednarodne kontakte.
Vzpostavili smo delovne in prijateljske zveze s poljskimi družbenimi organizacijami in višjimi izobraževalnimi ustanovami. Z Zvezo
Poljakov, ki so utrpeli škodo s strani tretjega rajha, pa smo podpisali
sporazum o sodelovanju. Vzpostavili smo delovne stike z muzejem taborišča Majdanek, kjer se izvajajo mednarodni seminarji ukrajinskih,
poljskih in nemških učencev.
V letu 2004 smo v Kijevu izvedli okroglo mizo, na kateri so sodelovali mednarodni fondi Medsebojno razumevanje in sprava iz Ukrajine,
Belorusije, Rusije, Poljske in Češke, ki zastopajo vse kategorije, ki so
trpele zaradi nacističnega preganjanja. Poteka pa delo za vzpostavitvi
stikov s francoskimi družbenimi organizacijami in veleposlaništvom
Francije v Ukrajini.
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Že nekaj let sodelujemo z nemškimi organizacijami Akcija odrešenje služiti miru in Rusko-nemška menjava, z muzeji taborišč, Evangeličansko
cerkvijo in berlinskimi organizacijami Kontakt, Bunker itd. Sodelujemo
tudi z drugimi organizacijami Nemčije, ki se ukvarjajo z zgodovino, s šolami, univerzami.
Preko kulture in umetnosti poskušamo, skupaj z nemškimi družbenimi
organizacijami, vspodbuditi zanimanje javnosti za suženjsko delo. Skupno
delo je omogočilo več razstav in dramskih del. V juniju 2000 je Marina
Šubart, sodelavka organizacije Kontakti, v županstvu Berlina odprla razstavo
»Vzhodni delavci v Berlinu«. Na tej podlagi je mnogo naših ljudi dobilo dobrodelno finančno in humanitarno podporo. Posebej poudarjamo naše dobro sodelovanje z berlinskih »Dokumentarnim teatrom Ost-arbeiter«.
Za dobro prostovoljno delo v 2006. letu, sta dve skupini učencev in
študentov odpotovali v Berlin, kjer sta sodelovali na festivalu v organizaciji
Dokumentarnega teatra Osta-arbeiter in skupaj z nemškimi in beloruskimi učenci sodelovali na koncertih v Berlinskem podzemlju. Obiskali so
muzej taborišča Ravensbrück in obiskali mesta, kjer so prisilno delali naša
dekleta in mladeniči kot fašistični sužnji.
Za ohranitev zgodovinskega spomina v vseh regijah Ukrajine skrbijo
naši aktivisti z vzdrževanjem spomenikov, znakov, memorialih obeležij.
22. junija 2005 je bil v Kijevu odkrit spomenik Spomin zaradi prihodnosti, ki je bil postavljen s pomočjo sredstev kijevske mestne administracije in prispevkov naših oddelkov.
Zbiramo in želimo izdati spomine živih prič tragedije ukrajinskega
naroda v času tretjega rajha. Vsi rokopisi se hranijo v nacionalnem muzeju
II. svetovne vojne in nekateri so tudi razstavljeni.
UZZŽN je podpiral predsednika ukrajinskega fonda Medsebojno razumevanje in sprava, ki je izdal veliko avtorskih in biografskih del.
V spomin na 60-letnico velike zmage in konca druge svetovne vojne je
bila izdana druga knjiga Spomin zaradi prihodnosti.
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Od 22. do 24. junija 2008 pa je bil v Kijevu, pod pokroviteljstvom
predsednika Ukrajine V. A. Juščenka pomemben dogodek za ljudi, ki so
trpeli zaradi nacizma – mednarodni forum posvečen 20-letnici ustanovitve Mednarodne zveze bivših mladoletnih zapornikov fašističnih taborišč.
Na ta dogodek so bili povabljeni voditelji in aktivisti iz vseh držav bivše
SZ. Na ta dan smo izdali še dve knjigi, tretjo izdajo knjige Spomin zaradi
prihodnosti in zbornik pesmi Odmev trpljenja in nezaupanja v spominih
sužnjev tretjega rajha. Izvedeno je bilo tudi tekmovanje otroških risb, na
katerem so sodelovali otroci iz vseh držav bivše SZ.
Vsi naši oddelki aktivno sodelujejo s televizijskimi, radijskimi hišami
in založniškimi hišami Ukrajine. Tako se pogosto objavljajo materiali, posvečeni naši dejavnosti in konkretnim osebnostim.
Veliko delamo na vzgoji mladih v duhu protitotalitarizma in protimilitarizma, proti rasizmu in ksenofobiji, ter v duhu ljubezni do svoje države
in naroda. Velik pomen pripisujemo skupnemu delu z nemško organizacijo
Akcija odrešenje – služiti miru. Mladi nemški prostovoljci stalno delajo v
naših oddelkih. To je zelo pomembno zaradi vzgoje mladih v duhu mednarodnega sodelovanja in medsebojnega razumevanja.
UZZŽN aktivno podpira natečaje, ki jih organizira ukrajinski fond
Medsebojno razumevanje in sprava. Pomembno je vključevanje učencev v
zgodovinska iskanja usod ljudi starejše generacije, naj se seznanijo tudi z
usodo svojih babic in dedov.
Ukrajinska zveza zapornikov žrtev nacizma priznavajo vse državne
strukture Ukrajine kot vseukrajinsko veteransko organizacijo, ki se financira iz proračuna.
Država je družbeno dejavnost UZZŽN visoko ocenila.
Več kot 100 članov Zveze je bilo nagrajeno z medaljami za zasluge
vseh stopenj, medaljami kneginje Olge, častnimi priznanji predsednika
Ukrajine, parlamenta in priznanji ter vrednimi darili ukrajinske vlade.
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7. junij – dan slovenskih izgnancev
1941–1945

Druga svetovna vojna se je zaèela
1. septembra 1939. leta ob 5.45.
Konèala se je v Evropi
8. maja 1945
ob 23.01 uri,
v Aziji 2. septembra 1945
ob 9.25 uri.
Trajala je šest let in en dan,
ali 2194 dni, ali 52641 ur.

World War II began on the 1st September
of 1939 at exactly 5:45.
It ended in Europe
on 8th May 1945
at 23:01,
nd
and in Asia on 2 September 1945
at 9:25.
It lasted for six years and one day,
or 2194 days,
or 52641 hours.

Med šestletno drugo svetovno vojno
je vsako uro izgubilo
življenje 1045 ljudi,
vsako minuto 17 ljudi.
Skupaj 55 milijonov:
kot vojaki, žrtve zraènih napadov,
kot begunci, pregnanci, izgnanci,
prisilni delavci ali žrtve nasilnežev.

The war that lasted for six years claimed
1045 lives each hour,
or 17 lives each minute.
This makes 55 millions all together:
as soldiers, victims of air raids,
as refugees, deportees, exiles,
forced labourers and victims of bullies.

Iz knjige Brazgotine ostanejo, Bad Arolsen 2005

From the book: The scars that remain, Bad Arolsen 2005
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