
Spoštovani vsi navzoči, predvsem pa borci narodnoosvobodilnega boja in prijatelji iz 

Italije! 

Ponovno smo se zbrali na mestu spomina padlih za svobodo in lepše življenje. Druga 

svetovna vojna z vsemi grozotami že počasi tone v pozabo. 

Ideja o večvrednosti posamezne rase, nacije ali države ter tako nadljudmi na eni strani in 

na drugi strani o vseh ostalih, ki so ničvredni ter »primerni« le za izkoriščanje, delovno 

silo in sužnje, pa nekako ni zamrla. Nasprotno. Pojavlja se v novi preobleki, enkrat v 

vojnah na Balkanu, pa zopet v Ameriki in Evropi, Sredozemlju, na Bližnjem vzhodu, ali 

kakšnem drugem delu sveta. 

Zdi se, kot da ta svet ne more brez vojn, izkoriščanja, vsiljevanja volje močnejših in brez 

strahu. 

Vendar ni tako. Padli tukaj na Korinju so dokazali, da je možno preseči meje v glavah. 

Vera v mir, enakopravnost, prijateljstvo ter boljše in lepše življenje vseh ljudi je bila tista, 

ki je ljudi združevala z dejanji, ki so trajna. 

4. bataljon Roma brigade Frana Levstika, ki je bil sestavljen pretežno iz italijanskih 

borcev, je v letu 1944 spremljal ranjene partizane s Primorske na Notranjsko. Skrb za 

ranjene in boj italijanskih partizanov daleč od svoje domovine na slovenskem ozemlju pa 

kaže na visoko človečnost in zavest o skupnih vrednotah miru in sodelovanja. 

Pa niso bili le italijanski in slovenski partizani tisti, ki so prispevali z oboroženim bojem 

svoj delež h končanju II. svetovne vojne. Tu so bili še drugi jugoslovanski narodi, pa 

Američani in Rusi skupaj, pa tudi Kitajci, Avstralci, Francozi, Kanadčani in Novozelandci, 

Angleži ter številni drugi narodi. 

Zato ne le 33 padlih na tem mestu, temveč tudi vse ostale žrtve vseh vojn opominjajo vse 

nas, da  se vsi skupaj trudimo za mir in sožitje med ljudmi. Boriti se moramo proti vsem 

grozotam vojn, ki še danes hromijo svet, od Jemena in Sirije do Afganistana in Čada. 

Begunci, ki so še danes »posledica« vojnih grozot, človeškega izkoriščanja in bede, so 

lahko le razlog za solidarnost, pomoč in predvsem mirno reševanje sporov ter mirno 

sobivanje vseh ljudi, ne pa razlog za vnovično obujanje rasnega, verskega in drugega 

sovraštva. 

Tudi tu navzoči želimo verjeti, da so tisti, ki so najmočnejši in najbogatejši, tako v Ameriki 

kot Evropi, tako v Avstraliji kot Rusiji, tako Kitajski kot Indiji in drugod sposobni živeti v 

svetu brez vojn, v svetu miru in prijateljstva. 

Zato imajo predvsem najmočnejši največjo odgovornost za miren razvoj vseh in za mirno 

sobivanje. 

Želim pa se zahvaliti vsem vam za današnjo navzočnost, ki tudi pomeni prispevek k 

uresničitvi vrednot, za katere so premnogi dali svoja življenja. Zahvala pa gre seveda v 

prvi vrsti junakom, padlim na tem mestu za svobodo. 
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