PODPORA

Predsedstvo Zveze združenj borcev za vrednote narodnoosvobodilnega
boja (ZZB NOB Slovenije) podpira zavezništva civilne družbe, ki se borijo za
demokratično in pravično Slovenijo

V ZZB NOB Slovenije se zavzemamo za ohranjanje vrednot pravičnosti, solidarnosti,
enakopravnosti in medsebojnega spoštovanja, za katere so se borili pripadniki
narodnoosvobodilnega boja, in mnogi zanje žrtvovali tudi svoja življenja.
Opažamo, da je še 75 let po zmagi nad fašizmom in nacizmom potrebno angažirano poudarjati
pravice vseh ljudi do življenja v demokratični, solidarni, odgovorni, socialni, pravni in pravični
državi. Vedno znova se obujajo ideologije sovraštva in zla, ki so zatočišče našle v vrstah
neonacističnih in neofašističnih skupin, le-te pa še vedno provocirajo javnost z uporabo
totalitarnih simbolov. V ZZB NOB Slovenije menimo, da se mora demokratična država Slovenija
postaviti ob bok vsem tistim državam, ki so prepovedale uporabo neonacističnih in
neofašističnih simbolov.
V obdobju, ko se naša država srečuje z največjo zdravstveno krizo v svoji zgodovini, pozivamo
politične oblasti, da se z vsem svojim znanjem in operativnostjo usmerijo v pomoč obolelim in
vsem, ki trpijo posledice krize covid-19. Opozarjamo vse politične akterje, da so za uspešen
spopad z virusom potrebni enotnost, vzajemno zaupanje med vlado in opozicijo, med
zdravstveno stroko ter civilno družbo, ter izogibanje izkoriščanja ukrepov za obvladovanje
epidemije v smeri ukrepov za represijo nad prebivalci. V sedanjih razmerah se najbolj potrjujejo
vrednote solidarnosti, tovarištva, iskrenega sodelovanja, za katere se zavzemamo v ZZB NOB
Slovenije. Podpiramo vse strokovno utemeljene aktivnosti za zajezitev epidemije in
obvladovanje covid-19 in pozivamo vsa združenja ZZB k aktivnemu zavzemanju za spoštovanje
ukrepov v svojih okoljih. Odločno pa nasprotujemo vsem tistim oblastnim dejanjem, ki v teh
kritičnih dneh netijo sovraštvo, nezaupanje in strah. Nasprotujemo vsem tistim dejanjem, ki
preusmerjajo pozornost javnosti in odgovornih stran od spopadanja z epidemijo.
Zavedamo se, da je sedaj na preizkušnji sposobnost sočustvovanja in medgeneracijske
solidarnosti, zato se priključujemo mnogim organizacijam in skupinam civilne družbe, ki se
borijo za demokratično in pravično Slovenijo. Za državo blagostanja vseh njenih prebivalcev! Za
skupnost enakopravnih ljudi, ki je padli partizani, aktivisti in umrli taboriščniki niso dočakali!
Danes, ko se zdi, da je na preizkušnji naše preživetje, je spoštovanje človekovega dostojanstva
še toliko bolj pomembno.
Predsedstvo ZZB NOB Slovenije
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