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V skladu z 240. in 248. členom Poslovnika državnega zbora vam posredujem pisno 

poslansko pobudo v zvezi z zaskrbljujočim porastom potvarjanja zgodovine v Italiji, ki jo 

naslavljam na Vlado Republike Slovenije. 
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VSEBINA PISNE POSLANSKE POBUDE 

 

Pozdravljeni! 

 

V zadnjem poldrugem desetletju se je v Italiji ponovno vzpostavila težnja po 

revizionizmu in relativiziranju dogodkov pred in med drugo svetovno vojno, ki gre z 

roko v roki z iredentističnimi vizijami o Veliki Italiji. Drugače povedano - z besedami 

predsednika Evropskega parlamenta Antonia Tajanija na fojbi 10. februarja 2019: “Živel 

Trst, živela italijanska Istra, živela italijanska Dalmacija, živeli ezuli, živele vrednote 

naše očetnjave.” Gre za zaskrbljujoč trend, ki močno vpliva ne samo na razrast in 

spodbujanje skrajno desnih idej, temveč čisto praktično tudi na položaj Slovencev v 

Italiji. 

 

Temu smo še toliko bolj priča v času okoli 10. februarja, ko se v Italiji praznuje praznik 

“Dan spomina” (Giorno del ricordo) na žrtve fojb, eksodusa, vprašanja vzhodne meje in 

priznanja svojcem žrtev fojb. Tudi letos se je dogajanje okoli tega praznika sprevrglo v 

službo dnevnopolitičnih potreb vladajoče politike in njenih podpornih organizacij. Na eni 

strani lahko v zadnjih mesecih opazujemo vse močnejši pritisk in prisotnost 

organizacije CasaPound na italijanski vzhodni meji (confine orientale), od množičnega 

shoda v Trstu novembra lani pa do nedavnega odprtja lokalne celice v Trstu. Prejšnji 

teden smo bili priča tudi pohodu “Študentskega bloka” (Blocco studentesco), 

podmladka gibanja CasaPound, ki je v mazaški akciji s svojimi plakati oblepil slovenski 

višješolski center v Gorici. Akcija in ozračje, v katerem živijo sonarodnjaki na drugi 

strani meje, srhljivo spominja na tistega iz nekega drugega stoletja. 

 

Prav tako je bil prejšnji petek na tretjem programu italijanske državne televizije Rai 

predvajan film “Rdeča Istra” (Red land - Rosso Istria), ki se postavi ob bok podobnim 

izdelkom, kot je bil “Srce v breznu” (Un quore nel pozzo). Film je zgodba o Normi 

Cossetto, ki naj bi jo ugrabili, mučili in ubili - domnevno - jugoslovanski partizani, 

ponovno shematsko in napačno prikazuje kompleksnost politične in etnične podobe 

istrskega medvojnega obdobja. 

 

Včeraj pa je v Bazovici potekala velika slovesnost ob prazniku, ki sta se je udeležila 

tudi dva visoka predstavnika Italijanske republike, notranji minister Matteo Salvini in 

predsednik Evropskega parlamenta Antonio Tajani. Slednji je med drugim dejal: "Tu je 

na tisoče nedolžnih žrtev, ki so jih ubili zato, ker so bili Italijani," ter da so: "Žrtve vojne 

in protiitalijanskega sovraštva, ki so jih ubili vojaki z rdečo zvezdo na kapi, samo zato, 
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ker niso izpustili italijanske zastave". Notranji minister Salvini pa je šel celo tako daleč, 

da je primerjal smrti v fojbah z Auschwitzem. 

 

Gre za nevarno potvarjanje zgodovine in relativizacijo dogodkov fašističnega 

dvajsetletja (ventennio fascista), torej dogodkov že pred drugo svetovno vojno, ki so 

močno in krvavo zaznamovali naše kraje (požig Narodnega doma v Trstu, 

poitalijančevanje, nasilna zaslišanja, poboji upornikov in civilnega prebivalstva, 

povračilni ukrepi s strani škvadristov v slovenski Istri ipd.). Takšno potvarjanje ima 

izključno en namen - to je relativizirati vlogo italijanskega fašizma v zgodovini, jo 

prikazati kot “obrambo” pred nasiljem narodnoosvobodilnih sil in s tem posledično 

legitimirati njegov sovražni, izključujoč in nacionalistični diskurz, ki se ponovno vzpenja 

(že omenjena organizacija CasaPound, vladna stranka Lega in vrsta drugih gibanj). 

 

Zaradi vsega navedenega, na Vlado RS naslavljam pobudo, da: 

− Nemudoma javno obsodi ponoven pojav mazaških akcij proti Slovencem v Italiji 

in s protestno noto na to opozori Vlado Republike Italije. 

− Nemudoma javno obsodi revizionizem in relativizacijo zgodovinskih dogodkov, 

predvsem v oziru na govora g. Salvinija in g. Tajanija ob Dnevu spomina ter na 

to opozori Vlado Republike Italije s protestno noto. 

 


