
Cenjeni predstavniki oblasti, prijatelji Italijani in Slovenci, dragi prijatelji in tovariši. 
 
Tudi letos smo želeli biti prisotni tukaj z vami, da skupaj prikličemo v spomin tiste, zagotovo težke, 
a obenem slovesne trenutke našega skupnega boja za svobodo in demokracijo, boja proti nacizmu 
in fašizmu in njuni pogubni politiki, ki je povzročila toliko gorja in tragedij našim ljudem.  
Počaščen sem, da vam vsem, tako kot lani, lahko prinašam najtoplejše pozdrave Vsedržavnega 
združenja partizanov Italije iz goriške pokrajine in tovarišev iz Ronk, ki že toliko let organizirajo ta 
srečanja. Prinašam pozdrave tudi vseh partizanov in borcev, ki jih je žal med nami vedno manj, a 
ostajajo priče slavne preteklosti, ki je postavila temelje za našo prihodnost. 
 
Smo tu, pred tem spomenikom, da se poklonimo 33. italijanskim in slovenskim partizanskim 
borcev četrtega bataljona »Roma« (v čast svojega poveljnika Giovannija Paparazza), ki so tu padli 
za obrambo dostojanstva in svobode narodov. 
To je pomemben spomenik, zgrajen s pomočjo ANPI-ja, veteranskih organizacij in slovenske Istre 
in občin iz katerih so prihajale žrtve. 
 
Bolj kot vsaka beseda je ta spomenik oprijemljiv dokaz našega skupnega boja proti  fašizmu in želi 
biti tudi priča, da v Italiji ni bil samo fašizem, temveč tudi duh protifašizma in želja – in to zlasti med 
delavskim razredom, od koder je prišlo največ teh borcev – po miru in sodelovanju med narodi. 
 
Naša mladina se je tukaj junaško borila na vaši strani in si zaslužila vaše spoštovanje, vašo 
solidarnost, prijateljstvo in bratstvo. 
 
Pred tem spomenikom in vsemi žrtvami potrjujemo našo obvezo, da se ta preteklost ne bo več 
ponovila. 
 
Od takrat je bilo storjenih veliko korakov v imenu vzajemnega in bratskega odnosa med Italijani in 
Slovenci. 
 
Eni in drugi sodelujemo pri oblikovanju združene Evrope. 
Žal smo priča obujanju nevarne preteklosti, za katero smo mislili, da je za nami ampak opažamo, 
da se v Evropi gradijo novi zidovi, da se ponovno postavlja bodečo žico, vidimo veliko revnih ljudi, 
označenih s številkami na rokah, kar nas spominja na bolečo preteklost, za katero si želimo, da se 
nikoli več ne bi vrnila. 
 
Spomniti se danes tukaj na NOB in odporništvo ni le moralna dolžnost do tistih, ki so dali svoja 
življenja za svobodo  ampak je politično aktualna dolžnost, kajti fašizem, nacizem, populizem in 
ksenofobija so še prisotni v naši družbi in ustvarjajo sovraštva in delitve, ki jih je treba izkoreniniti 
in to je tisto za kar si moramo vsi prizadevati. 
 
Obramba demokracije, vrednot protifašizma, boj proti diktaturam je naloga vsake demokratične 
zavesti. 
 
To je naša naloga danes, za naše otroke, za naše prijateljstvo, da ne bo več vojn ampak samo in 
spoštovanje. 
 
To potrjujemo tudi danes, pred tem spomenikom, ki nas spominja na naš skupni boj za svobodo in 
demokracijo in za katerega skrbite za kar se vam zahvaljujemo. 
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