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Spoštovani bralci spletnega časopisa Glas domovine, dragi domoljubi! 

 

osamezne države že decembra 1991 podelile Sloveniji priznanje o samostojnosti, 

januarja 1992 pa je sledilo priznanje Vatikana, kar je vplivalo tudi na podelitev 

mednarodnega priznanja RS s strani Evropske skupnosti nekaj dni kasneje, prav tako 

januarja 1991. Z mednarodnim priznanjem in v maju istega leta še vstopom v OZN je 

Slovenija resnično postala samostojna in neodvisna država tudi v mednarodnih očeh. Ker je 

šla obletnica mednarodnega priznanja ponovno prehitro mimo, vam v tokratni številki 

spletnega časopisa predstavljamo prispevek švedskih Slovencev, ki so si prizadevali, da bi 

države, v katerih živijo, čim prej podelile mednarodno priznanje njihovi domovini Sloveniji. 

Švedska je, tako kot Nemčija, Slovenijo priznala že 19. decembra 1991, vendar je odločitev 

stopila v veljavo 15. januarja 1992, ko je Slovenijo priznala Evropska unija. Pobrskali smo po 

spominih Milana Emila Starca, ki je naši muzejski zbirki podaril lepo število plakatov (vsi 

plakati, objavljeni v časopisu, so njegova last), s katerimi so Slovenci na Švedskem 

demostrirali pred vsemi pomembnimi institucijami, na vseh večjih trgih, ter zahtevali podporo 

slovenski samostojnosti in čimprejšnje priznanje s strani Švedske.  

Zahvaljujoč Slovencem, ki so se, čeprav v tujini, borili za svojo domovino in ji na takšen in 

drugačen način izkazali ljubezen ter podporo, so ravno države, kjer delujejo močne slovenske 

skupnosti, med prvimi priznale Slovenijo v mednarodnem merilu.  

To dokazuje, da čeprav ne živijo na slovenskih tleh, vseeno nosijo domovino v srcu in so jo 

pripravljeni, čeprav tisoče kilometrov daleč, vedno podpreti in se zanjo boriti.  In tudi to je 

zelo pomembno.  

 

Prijetno branje! 

 

Uredništvo časopisa Glas domovine  

P 

UVODNIK 
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Fotografija ob dvigu slovenske zastave na Švedskem (foto: arhiv VSO), besedilo pisma: 

G.Janezu Janša, Dvig prve slovenske zastave v Evropi in Skandinaviji na Švedskem, v Helsingborgu, 16. 1. 

1992 ob 14.00 uri.  Mesto je bilo prvo v Evropi in Skandinaviji, ki je dvignilo zastavo ob priznanju Slovenije 

na pobudo in organizacijo g. Milan Starc, preds. Solidarnostnega odbora za Slovenijo in ustanovitelja 

slovenskega društva v Helsinborgu ter Olofarom. Zastavo je dvignil naš rojak Ivan Kepec. Zastava je visela 4 

dni pred magistratom skupščine Helsingborg na častnem mestu. Dvigu so prisostvovali častni predstavniki 

Švedske in mesta Helsingborg. 

Helsingborg, 15. 7. 1993, Solidarnostni odbor za samostojno Slovenijo, g. Milan Starc 

 

Pomen Slovencev po svetu za mednarodno priznanje 

Republike Slovenije 

Tina Matoz (povzeto po: Slovenci po svetu v času osamosvajanja Slovenije, Izseljensko društvo 

Slovenija v svetu, 2012) 

ecembra 1990, ko smo se Slovenci udeležili plebiscita in izrazili jasno voljo po 

slovenski samostojnosti, so Slovenci v tujini zbirali podpise v podporo plebiscitu. 

Mnogi so se iz tujine vrnili domov, samo da so oddali svoj glas podpore. Vračali so 

se tudi, ko je Slovenija razglasila samostojnost. A sledila je jugoslovanska agresija. Slovenci 

smo še enkrat stopili skupaj v obrambo novi državi, pa naj si bo to v vojski ali pa civilno, z 

golimi rokami zaustavljali tanke in gradili barikade. Tudi v tem času Slovenci v tujini niso 

pozabili na domovino: v svojih državah so izobešali zastave, plakate, se oblekli v narodne 

noše in množično zborovali na cestah, trgih, avenijah ter pozivali svoje vlade, naj podprejo in 

priznajo slovensko samostojnost. Tako ni čudno, da so ravno države, v katerih delujejo močne 

slovenske skupnosti, bile med prvimi, ki so mednarodno priznale slovensko samostojnost: 

Nemčija in Švedska sta jo priznali 19. 12. 1991, Avstrija, Avstralija, Belgija, Francija, 

Kanada, Velika Britanija, Madžarska in Italija 15. 1. 1991, Argentina, Čile, Nova Zelandija pa 

16. 1. 1992.  

  

D 

ZAPISI OSAMOSVOJITELJEV 
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Eden izmed plakatov 

na demonstracijah 

(prevod: Švedska, 

priznaj Slovenijo) 

Eden izmed plakatov 

na demonstracijah 

 

Delo Slovencev na Švedskem 

Slovenci na Švedskem so se udeležili številnih zborovanj in demonstracij v podporo 

priznanju slovenske samostojnosti, med drugim so pomembnejša dejanja in datumi:  

 26. 6. 1991: zunanji minister Sten Andersson poda izjavo o priznanju Slovenije 

 27. 6. 1991: pred jugoslovanskim konzulatom v Goteborgu se pričnejo demonstracije 

in dežurstva 

 29. 6. 1991: demonstracije se pričnejo tudi na glavnem trgu v Malmoju, Landskroni 

ter zaključijo z veliko demonstracijo v Stockholmu, kjer so se zbrali zastopniki 

Slovencev z vse Švedske   

ZAPISI OSAMOSVOJITELJEV 
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Demonstracije v Landskroni, Švedska (foto: Milan Starc) 

Eden izmed plakatov na 

demonstracijah 

 

 

 2. 7. 1991: Slovenska katoliška misija in zveza 

slovenskih izseljenskih duhovnikov pošljeta pismo 

švedskemu zunanjemu ministru Anderssonu s 

prošnjo za podporo samostojnosti v Sloveniji 

 5. 7. 1991: Slovenski izseljenec Paulus Tomšič je 

sestavil in na demonstracijah v Goteburgu prebral 

pismo švedski vladi, naj podpre Slovenijo. Pismo je 

bilo kasneje tudi poslano vladi, povzela in objavila 

ga je tudi večina švedskih časopisov.  

 20. 8. 1991: na srečanju nordijskih zunanjih 

ministrov v Skagenu na Danskem predstavijo 

izjavo o slovenski samostojnosti, v kateri izrazijo 

skrb za razmere v Jugoslaviji ter povabijo obe 

strani, da se vzdržita nasilja ter začneta s pogovori 

v skladu z Brionsko deklaracijo. Ministri poudarijo 

tudi, da se zunanje in notranje meje ne smejo 

spreminjati z nasiljem ter da je treba zagotoviti 

pravice tudi vsem manjšinam v obeh republikah. 

(povzeto po: Slovenci po svetu v času osamosvajanja 

Slovenije, Izseljensko društvo Slovenija v svetu, 2012) 

ZAPISI OSAMOSVOJITELJEV 
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Proslave Slovencev v Helsingborgu Švedska ob priznanju Slovenije 16.1.1992 (drugi z leve: 

Milan Starc) 

 

Milan Emil Starc 

ilan Emil Starc (Smokvica, 

slovenska Istra, 1946) je sredi 

šestdesetih let prejšnjega 

stoletja zaradi slabih gospodarskih razmer 

in nepravičnosti zapustil Jugoslavijo in 

odšel na Švedsko.  

V času bivanja na tujem je zelo aktivno 

sodeloval pri slovenskih društvih na 

Švedskem. Naloga teh društev je bila tudi 

solidarnost do rojakov v matični 

domovini, saj so švedski Slovenci zbirali 

tudi denarna sredstva za Slovence. Ko je 

bilo jasno, da Jugoslaviji grozi razpad, je 

ustanovil KD Slovenija, še eno slovensko-švedsko društvo in Solidarnostni odbor za 

samostojno Slovenijo. Leta 1991 pa se aktivno vključil v pogajanja, lobiranja, 

prepričevanja in pojasnjevanja za mednarodno priznanje Slovenije. Organiziral je 

proteste za priznanje Slovenije, pisal članke v švedske časopise in TV, radio, hodil na osebna 

srečanja na pristojna švedska ministrstva, obiskoval vplivne švedske poslance na domu…Po 

osamosvojitvi Slovenije se je Milan E. Starc odločil, da bo Sloveniji pomagal z idejami 

reševanja slovenskih podjetij. Organiziral je svetovalno skupino švedskih strokovnjakov in bil 

v njej kot evropski industrijski svetovalec angažiran vse do leta 1994.  

Milan E. Starc se je v 90. letih vrnil v Slovenijo in ustanovil ter uspešno vodil 2 podjetji za 

zahodno tržno  gospodarstvo iz Švedske. 

M 

ZAPISI OSAMOSVOJITELJEV 
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Milan E. Starc o svojem obisku Slovenije v času osamosvojitve in aktivnostih na Švedskem:  

»Ko je vojna izbruhnila, sem se v Kopru javil kot prostovoljec za obrambo domovine. Vendar 

je Udba očitno zelo dobro vedela zame. Prišel je nek intendant do mene in me je poznal po 

priimku in tudi to, da sem bil aktiven v švedski politiki. Rekel mi je, da me ne more sprejeti, 

ker so lahko v vojski samo »naši ljudje« in da nimajo dovolj orožja.  

Zato sem deloval predvsem preko tedanjih slovenskih medijev, ker sem želel spodbujati ljudi k 

uporu v teh težkih časih. Peljal sem tudi s slovensko zastavo na avtomobilu iz Ljubljane v 

Koper, peljal sem se povsem sam po avtocesti mimo Vrhnike, kjer je bila na avtocesti vojska, 

en helikopter JLA je celo streljal za mano.  

Na Bivju pri Kopru so me ustavili pripadniki TO zaradi varnosti, saj sem imel v avtu polno 

propagandnega materiala za Slovenijo, ki je bil namenjen uporabi na Švedskem. Ko so me 

pripadniki TO preverili, kdo sem, so me usmerili proti mejnemu prehodu Lazaret, ker je bilo 

vse ostalo zaprto.  

Še isti dan sem z druge strani meje opazoval bombardiranje. Vrnil sem se na Švedsko z 

zastavo na avtomobilu, ki sem jo vozil skozi celo Evropo in nato začel lobirati za ustavitev 

vojne in priznanje Slovenije…«  

ZAPISI OSAMOSVOJITELJEV 
 

Milan Starc je leta 1991/1992 zelo aktivno lobiral, da bi Švedska mednarodno priznala 

samostojno Slovenijo. Eden izmed plakatov, uporabljenih na zborovanjih v podporo priznanju 

Slovenije (prevod: Švedska, priznaj Slovenijo)  
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Eden izmed plakatov, uporabljenih na zborovanjih v podporo priznanju Slovenije.  

 

»Praktično sem vse usmeril v propagando: preko časopisov, radia, televizije, organiziral in 

vodil sem demonstracije Slovencev na Švedskem. Zlasti v skandinavske dežele sem pošiljal 

telefakse naj ustavijo vojno, pritisnejo na Beograd in priznajo Slovenijo. Na shodih smo 

zahtevali mir razpadajoči Jugoslaviji in priznanje Sloveniji.   

Zanimivo je, da so švedski mediji  obvestili javnost, da je bil švedski državljan (s tem so mislil 

name) ujet v Sloveniji. Pisal sem tudi članke v švedskih pisanih medijih in na TV. Švedska 

oblast je bila sprva zadržana. Vendar sem kar nekaj poslancev švedskega parlamenta iz naše 

regije obiskal na domu in jim tam razložil, kako je s Slovenijo.  

Na nek način sem jih tudi kritiziral v mojih nastopih, češ da ne razumejo, da smo se Slovenci 

za samostojnost odločili na plebiscitu. Vabil sem jih tudi na demonstracije. Postopoma so 

začeli spreminjati mnenje in izjavljati, da ne želijo diktature.« (Milan E. Starc)   

ZAPISI OSAMOSVOJITELJEV 
 

Eden izmed plakatov, 

uporabljenih na 

zborovanjih v podporo 

priznanju Slovenije 

(prevod: Mi podpiramo 

Slovenijo in narod) 
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Eden izmed plakatov na demonstracijah (prevod: Naj demokracija živi v Sloveniji) 

Dva izmed plakatov na demonstracijah (prevoda: Slovenija je demokracija in Yugo armija 

morilci) 

 

Eden izmed plakatov na demonstracijah (prevod: Ustavite nasilje v Sloveniji) 

 

ZAPISI OSAMOSVOJITELJEV 
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Eden izmed plakatov na demonstracijah (prevod: Švedska, priznaj Slovenijo) 

Eden izmed plakatov na demonstracijah (prevod: Pomagajte Sloveniji) 

 

ZAPISI OSAMOSVOJITELJEV 
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Eden izmed plakatov na demonstracijah (prevod: Slovenija - Švedska) 

Eden izmed plakatov na 

demonstracijah  

(prevod: Slovenija moja dežela) 

Eden izmed plakatov na 

demonstracijah  

(prevod: Pravica narodov za 

samostojnost) 

 

  

ZAPISI OSAMOSVOJITELJEV 
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Obžalovanja vredna sramota Slovenije 

Ingo Pasch Wallensberg 

 

red skoraj štirimi leti sem objavil naslednji zapis. Razen posameznih žrtev se ni oglasil 

nihče. Brezčutno in brezobzirno stanje oblastnega malikovanja najhujših zločincev 

traja do danes. Nad tem se že zgraža ves kulturni svet.     

 

V SPOMIN POKOJNIM ŽRTVAM KOMUNISTIČNEGA TERORJA 

 

Iz preteklosti smo se le malo naučili. 

Danes imamo še vedno družbo, v kateri je le pravemu človeku dovoljeno storiti korak naprej. 

Tisti, ki so na poti odkrivanja strahotnih zločinov nekdanjih oblastnikov, predhodnikov 

današnjih, storili odločilne korake, so bili tudi v sedanji državi neusmiljeno zatrti, predvsem z 

odtegnitvijo vseh sredstev in možnosti.  Danes smejo obrobno sodelovati, samo da ne motijo 

poteka brisanja sledov – odvažanja ostankov grozljivo pomorjenih na drug konec države, čim 

dlje od kraja zločina in spomina. Kdo vpraša tiste, ki so se iz takratne strahotne morije po 

usodni milosti rešili, za njihova mnenja in predloge ? Ki po čudežu tudi še danes živijo ? 

Dogodi se celo, da se jih, še preden sploh odpro usta, javno nahruli in smeši. Danes. V 

demokratični Sloveniji. In ne od kogar koli. V naši sedanji državi, v kateri se pravosodna 

kolesja vrtijo izključno v eno smer. To poznamo. Nekateri pred sodiščem na to tudi že dolgo 

opozarjamo. Po drugi tirnici pa vozi vlak velike prihodnosti. Na njem se brez zakona in 

sodnije žanjejo veliki uspehi čedalje temnejše narodove usode. 

Psihopatski komunistični red še vedno vlada Sloveniji. Kot se izmučena okostja in ostanki 

trupel odvažajo sto kilometrov v pozabo, se v letu 2017, po več kot četrt stoletja domnevne 

demokracije, bohotijo na najuglednejših mestih naše samostojne države kipi in druga 

slavnostna obeležja najhujših morilcev, zločincev t.i. Tita, (tudi danes še vedno na številnih 

mestih), enako Kidriča na častnem mestu sredi Parka Sveta Evrope, neposredno pred 

poslopjem Predsednika naše države, prav tako Kardelja v neposredni bližini našega 

Parlamenta in, kar je najbolj grozljivo, stoji spominsko znamenje strahotnemu zločincu Ivanu 

Mačku Matiji v Kočevskem Rogu na območju najbolj množičnih moritev. Hkrati pa se sredi 

Ljubljane ob Parku »Zvezda« gradita dve stolpnici – katerih pomena ne morejo razumeti niti 

gradbinci, ki ju zidajo. Predstavljali naj bi – ob brisanju sledov strahotnih zločinov in 

bohotenju malikov zločina – narodno spravo. 

Sem brez besed. 

P 

PISMA BRALCEV 
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Državni zbor brez odziva 

Ingo Pasch Wallensberg 

Pred več kot pol leta sem poslal vsem poslankam in poslancem Državnega zbora RS 

naslednjo vlogo, na katero vse do danes nisem prejel nobenega odgovora:   

 

„Državnemu zboru  RS 

- vsem poslankam in poslancem  - 

V Ljubljani, dne 17.06.2020 

KDO ODPIRA IDEOLOŠKE TEME ? 

 

V Sloveniji so v živi zavesti stalno prisotna, več desetletij odprta, s krvavo prstjo umazana, 

nemo, strahotno kričeča morišča z več deset tisoči trupel nepokopanih, grozljivo izmučenih 

žrtev. 

Je spomin nanje danes, leta 2020,  še vedno prepovedano dejanje ? 

Za dediče krvave ideologije nedvomno. Tudi danes nastopajo s svojimi  revolucionarnimi 

simboli in nasilno zahtevajo oblast. 

Slavnostne javne spominske upodobitve, kipi, slike, poimenovanja krajev in ustanov z imeni 

najhujših zločincev, ki jih po treh desetletjih samostojne in na papirju demokratično urejene 

države še vedno javno častijo dediči nedavnega tiranskega režima, je grozljiva podoba 

Slovenije. 

V svoji 80-letni starosti, človek, ki sem bil kot 4-leten otrok sestradan in izmučen zaprt v 

strahotnem komunističnem taborišču v Radovljici in katerega oče je bil zaprt v strahotnih 

nacističnih taboriščih na Poljskem – v Varšavi in taborišču Gross Rosen (60 km zahodno od 

mesta Wroclaw) 

z a h t e v a m, 

da Državni zbor Republike Slovenije 

javno obsodi preteklo zločinsko slovensko komunistično oblast 

in 

o d r e d i, 

da se iz javnega prostora v Republiki Sloveniji 

o d s t r a n i j o 

vsi kipi, slike in druge upodobitve ter napisi 

v čast najhujših komunističnih zločincev. " 

PISMA BRALCEV 
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Že vrsto let pisno prosim Predsednika države, da v okviru svoje funkcije posreduje za 

ustrezno ureditev te skrajno žalostne in za slovensko državo sramotne zadeve, na kar je celo 

javno opozoril bivši veleposlanik USA z javnim zapisom  na vznožju ograje ameriškega 

veleposlaništva v Ljubljani : pretekli zločinski oblastni režimi so bili nacional – socialistični, 

fašistični in komunistični. Vsak prebivalec ali gost Ljubljane si lahko neposredno ogleda ta 

zapis, ki je stalen opomin slovenski državi. 

Danes sem po e-mailu prejel naslednje sporočilo znanega poljskega pisca zgodovinskih 

dokumentarnih knjig, g. Mareka Telerja, ki v svoji zadnji knjigi opisuje tudi usodo mojega 

očeta in me obenem prosi, da mu posredujem svoje spomine iz takratnega grozljivega časa – 

časa, ko sem bil v strahotnih razmerah v letu 1945 kot 4 leten otrok s svojim bratom in 

materjo (ki si nikoli več ni opomogla) zaprt v strahotnem komunističnem taborišču. 

I am now finishing my book about Mrs. Ina's war story and there is a whole chapter devoted 

to your Father Hans Pasch and his heroic work during World War Two. I would also like to 

include a short info about your dramatic war experience. 

Could you please write to me a little bit more about it? When did you come from Germany to 

Slovenia and how did you end up in a concentration camp? I know that these memories are 

hard and painful, but I would like to learn more about this story and I would be very grateful 

for your help. 

Best regards,,Marek Teler 

Pripomnim naj, da so komunistični morilci v bližnjem gozdu proti kraju Ravnica strahotno 

morili ljudi iz tega taborišča v Radovljici - tudi žene in otroke – ki so se morali (po pričevanju 

redkih domačinov) na jasi sleči do golega in so jih pobijali s kiji, sekirami, noži, da se ni 

slišalo streljanje. 

Slovenija ni osvobojena in demokratična država, dokler stojijo  - celo na najbolj častnih 

mestih : pred palačo Predsednika Republike, v neposredni bližini Državnega zbora in celo na 

območju najhujših komunističnih pomorov v Rogu kipi in častna obeležja najhujših morilcev. 

Bolne posledice tega blodnega stanja slovenske države lahko neposredno spremljamo – celo v 

tem kriznem obdobju pandemije covida – neposredno v Državnem zboru. Vidimo nastope 

poslancev, povsem primerljive z nastopi nekdanjih poslanskih jurišnikov SA v takratnemu 

nemškem parlamentu in na cestah Berlina in drugih nemških mest. 

Zgodovina se ponavlja, če spomin ugaša ali ga celo zatremo. 

  

PISMA BRALCEV 
 



16 
Glas domovine – 42/VIII – 2021 

 

Slovenija še vedno ni demokratična in pravna država                   

Ingo Pasch Wallensberg 

 

Prosim, da tisti, ki si želite mirnejšega branja oziroma ste bolj občutljivi, tega sestavka ne 

berete. Ob koncu svojega zelo dramatičnega življenja sem se – ob izjavah v rednih poročilih 

TV Slovenije - odločil, da bom dal svojim notranjim bolečinam in čustvom prosto pot. 

Preveč, PREVEČ sem doživel. Se res popolnoma strinjam s TV Slovenija, ko je opozorila, da 

naj bi dnevnik Ane Frank ostal v šolskem programu za doraščajočo mladino. Teh dnevnikov  

- pričevanj še preživelih zgodovinskih mučencev strahotnih grozodejstev tiranskih političnih 

režimov, katerih glavni zločinci so bili – čeprav le delno – predvsem v Nemčiji kaznovani – bi 

morali še veliko več predstaviti, predvajati in dopustiti, da redki pričevalci, zlasti potomci 

izpovejo svoje spomine. Ampak TV SLOVENIJA  NIKAKOR - NITI OB ROBU - NE 

OMENI, DA BI ŠE KAKO NUJNO MORALI VKLJUČITI OBVEZNO, NAJ PONOVIM, 

OBVEZNO, v šolske programe, v javne oddaje in druge prezentacije ter žive diskusijske 

prireditve (DOKLER SPLOH ŠE LAHKO) pričevanja, še posebej ZELO REDKIH ŠE ŽIVIH 

PRIČ strahotnih zločinov naše slovenske komunistične preteklosti, jasno in glasno obsoditi 

strahotne zločince, ki jih še vedno časti (!?) ta država in ta osrednja TV hiša (TV Slovenija,  

ki jo vsi prisilno še vedno plačujemo, pri čemer se vsem na očeh IZKRIVLJA konkurenca na 

medijskem področju). Resnično nam, prisilnim naročnikom, ki omogočamo to komunistično 

propagandno TV hišo v Sloveniji tudi še v letu 2021, lahko najbolj prisrčno čestita za  

dosežen rekord izkrivljanja dejstev, lažnega, kriminalnega poročanja eden izmed največjih 

mojstrov na tem področju, nacistični propagandni minister Goebbels. Sicer pa imamo tudi 

sami v Sloveniji takšne genialne politične tvorce laži in javnega zavajanja – lahko jih najdemo 

v udarnih novinarkah in novinarjih TV Slovenija , Pop TV še drugih takšnih hišah »edine 

prave« (resnično pa zločinske) komunistične propagande, ki so se v zadnjem času le toliko 

prilagodili, da so nam – kot izjemno uspešna TV Slovenija –lani čestitali ob »DEDKU 

BOŽIČKU« !!!!! TV Slovenija, POP TV in sorodne postaje so JAVNA  SRAMOTA 

Slovenije v letu 2021 - zelo milo povedano . Resnica slovenske preteklosti pa mora končno 

sedaj, v letu 2021, vendar ENKRAT NA DAN !!! Strahotni zločinci in njihovi kipi  v javnosti 

so že pred leti zgrozili celo ameriškega veleposlanika v Sloveniji, g. Mussomelija, da je na 

ograjo ameriškega veleposlaništva dal napis, ob katerem bi se morali zamisliti in zardeti vsi 

stari komunistični voditelji in njihovi nasledniki, ki še DANES VLADAJO SLOVENIJI. Hišo 

RTV Slovenija, popolnoma vredno Goebbelsovih produkcij lažne politične propagande, je 

treba obvezno PRIVATIZIRATI, prisilni prispevek, ki ga plačujemo vsi državljani, pa 

spremeniti v prostovoljne prispevke za oglede različnih TV programov različnih TV postaj ali 

pa – če drugače ne gre – spremeniti v prisilni prispevek, ki se plačuje DRŽAVI (ne pa 

politično spačeni TV postaji). Država pa naj finančno podpre različne medijske hiše glede na 

njihov resnični strokovni in demokratični pomen. Oholost monopola in komunistična 

priviligiranost sedanje RTV Slovenija mora iti v učbenike o produkciji nacističnih, fašističnih 

in komunističnih laži in zločinske propagande. Po vseh teh desetletjih je KONČNO DOVOLJ 

TEGA NESRAMNEGA ČASA KOMUNISTIČNE PROPAGANDE IN LAŽI. Najbolj se mi 

smilijo potomci komunističnih zločincev v Sloveniji, ki bodo ali so že vrženi v brezno 

grozljivega spomina krvavih zločinov in neskončnega trpljenja, ki so ga skopali njihovi  
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strahotni predniki. Mogoče bo tudi v Sloveniji kdaj napočil čas pričevanj žrtev zločinskih 

časov, čas izpovedi slovenskih pričevalcev usodnih strahotnih družinskih tragedij.  Tudi čas 

javnega spomina na mojega očeta, ki je reševal življenja strahotno preganjanih ljudi v 

nacizmu, bil zaprt v  grozljivem nacističnem taborišču – danes na jugu Poljske - in bil ob 

koncu vojne umorjen,  njegovi zločinski morilci pa nato od angleškega vojnega sodišča 

obsojeni (za kar sem dokaze šele ob koncu svojega življenja po vztrajnem iskanju pridobil). In 

čas, ko bo dobila besedo usoda moje matere, s katero sem bil skupaj s svojim bratom kot 4 

(štiri) letni otrok zaprt v grozljivem komunističnem taborišču v Radovljici. Taborišču, 

katerega sledove so popolnoma odstranili (!). Iz katerega so ljudi – tudi dojenčke – vozili  v 

bližnji gozd na poti proti Ravnici. Kjer so se morali jetniki na jasi najprej do golega sleči - da 

se je zakrila njihova identiteta. Kjer so jih nato okrutno pobijali s sekirami, noži, kladivi, da se 

ni slišalo streljanje. Kaj je prestala moja uboga mati – nimam besed. Ves preostanek življenja 

je nečloveško trpela. Do njene smrti sem bil njen skrbnik. To je bil ZLOČINSKI 

SLOVENSKI KOMUNIZEM. KOMUNIZEM, KI VES ČAS SKRIVA SLEDOVE IN 

URADNO POTVARJA ZGODOVINO. KI JE VSE DO DANES ŠE VEDNO JAVNO 

ZAKRIT – KAR JE ZLOČIN NAD CELOTNIM SLOVENSKIM NARODOM. 

V javno sramoto tej državi in vsem njenim državljanom stojijo – še vedno v letu 2021 -  kipi 

in upodobitve najbolj strahotnih komunističnih zločincev na najuglednejših mestih Slovenije  

- krvavi Boris Kidrič pred zgradbo Predsednika države, krvavi Edvard Kardelj (katerega žena 

je doživela ob slovenski osamosvojitvi strašno usodo) pred stavbo slovenskega parlamenta ter 

ZLOČINEC, ki ga ne prekosijo niti najhujši nacistični zločinci, Ivan Maček – Matija, s svojim 

spominskim znamenjem v kočevskem Rogu, kjer so komunisti najbolj grozljivo pomorili na 

tisoče ljudi. To je danes nesrečna zgodba Slovenije, ki edina od članic Evropske unije ni 

obsodila zločinske komunistične oblasti. 

 

DANES MORAMO ŽRTVE KOMUNISTIČNEGA ZLOČINSKEGA TERORJA V 

SLOVENIJI JAVNO NAJBOLJ NA GLAS GOVORITI ! 

 

Kipi, slike in ostala častna spominska znamenja grozljivih komunističnih zločincev morajo 

takoj v muzeje – iz celotnega javnega prostora Slovenije. Dokler se to ne zgodi, Slovenija ni 

pravna in demokratična država. V zadnjih petih letih sem na to večkrat pisno opozoril 

Predsednika Slovenije. 

 

Danes pa posebej javno izjavljam: 

 

Evropska sramota je, da je gospa Tanja Fajon članica Evropskega parlamenta.     

PISMA BRALCEV 
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Prepoved 

Ingo Pasch Wallensberg 

 

okler stojijo častna obeležja (kipi in druge upodobitve) najhujših komunističnih 

zločincev v Sloveniji na javnih mestih, slovenski politiki, predvsem župani in 

svetniki takšnih občin ter noben politik kot predstavnik slovenske države ne smejo 

biti uradno vabljeni na nobeno spominsko slovesnost na območjih fašističnih, nacističnih in 

komunističnih zločinov. 

 

Da se bo ta prepoved uveljavila in spoštovala, si bom osebno javno prizadeval. 

 

D 

PISMA BRALCEV 
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Dogodki, ki so zaznamovali slovensko zgodovino 

osamosvojitve in demokratizacije v februarju 

ČASOVNICA 
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Muzejska zbirka bo do nadaljnjega na ogled po prilagodljivem urniku, in sicer ob  

sredah (izjema so državni prazniki in dela prosti dnevi)  

od 11.00 – 18.00. 

Vabljeni! 

Muzej bo odprt ob sredah 

od 11 – 18. ure 

Zaradi trenutnih razmer voden ogled ni 

mogoč.  

MUZEJSKI KOTIČEK 
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MUZEJSKI KOTIČEK 
 

 

Muzejski bonton 

V luči preventivnih ukrepov proti širjenju virusa COVID 19 ob obisku muzeja 

veljajo omejitve in pravila: 

 

 Muzejsko zbirko obiščite zdravi, brez akutnih znakov prehladnih 

bolezni (povišana telesna temperatura, kašelj, izcedek iz nosu, kihanje, 

bolečine v žrelu, težko dihanje, bolečine v prsih, ...).  

 Ob ogledu bodite pozorni na medsebojno razdaljo najmanj 2m. 

 Zbirko si lahko hkrati ogledata dve zdravi osebi oz. eno 

gospodinjstvo/družina 

 Vstopajte in izstopajte posamično in si ob vhodu obvezno razkužite 

roke. 

 Dotikanje muzealij je strogo prepovedano.  

 Prostori muzejske zbirke VSO se redno zračijo.  

 Za dodatno varstvo in zdravje poskrbite tako, da se med seboj ne 

rokujete, upoštevate higieno kašlja, se ne dotikate oči, nosu in ust ter si 

redno umivate roke.  
 

 

 

 

 

 

 

Zahvaljujemo se vam, ker spoštujete navodila in tako skrbite za vašo in našo 

varnost. Veselimo se vašega obiska! 
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PRISTOPNA IZJAVA 
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Izšla je dvainštirideseta številka spletne revije Glas domovine! 

Revijo si lahko ogledate z virtualnim listanjem na vogalih revije ali pa uporabljate smernike na 

tipkovnici levo in desno. V kolikor se vam revija ne prikaže v virtualni obliki, jo odprite v PDF obliki 

na povezavi (gumb spodaj). 

 

Prispevki, objavljeni v spletnem časopisu, niso uradna stališča Združenja za vrednote slovenske 

osamosvojitve. 

 

V kolikor pod posamezno fotografijo vir ni izrecno naveden, je fotografija last arhiva Združenja VSO. 

 

Spletna stran Združenja VSO: www.vso.si 
Spremljajte VSO tudi preko socialnih omrežij:  

Facebook: https://www.facebook.com/zdruzenje.za.vrednote.slovenske.osamosvojitve/?fref=ts 
Twitter: @VSO_Slovenija 
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