70 let Zveze borcev Slovenije
Leta 2018 praznuje Zveza borcev za vrednote NOB
Slovenije 70 let obstoja. V javnosti je mogoče tu in tam
prebrati, da smo preživeli in zastareli, skratka odveč.
Tako ne govorijo le nepodpisani in slabo vzgojeni
agitpropovci, ki so se razmnožili po strankarskih glasilih,
temveč tudi kakšna dovolj razgledana, premišljujoča
in celo podpisana osebnost znanega imena. Vsi pa ob
tem pozabljajo, da »vrednote NOB«, za katerimi stojimo,
niso dnevnopolitična gesla, s kakršnimi se povečini
prerivajo današnje stranke, temveč skupek zgodovinsko
trajnih slovenskih vrednot. Te so bile leta 1941 le na
najbolj brutalnem preizkusu; NOB, ki ni bil samo
predmet »kavarniške debate« skupine izobražencev
(Kocbek), temveč množična, spontana in hkratna vstaja
slovenskega ljudstva na vsem območju »zedinjene
Slovenije«, pa je bil častni odgovor na poskus surovega
genocida.
Če kdo v resnici misli, da ni bilo vredno, naj se spomni
Kajuhovih verzov o hlapcih in Cankarjevih besed o njih.
In če je prepričan, da bi bilo brez narodnoosvobodilnega
upora veliko manj žrtev, naj bere, če že drugega ne, Pisma
na smrt obsojenih, naj se spomni tistih tisočev talcev,
ki so jih postrelili in pobesili ne krive ne dolžne; ali pa
naj pomisli na duhovnika Izidorja Završnika in njegovo
zgodbo, ki so jo bog vedi zakaj eni in drugi skrivali do
današnjih dni – čeprav je do neverjetnosti človeška.
Nihče ne taji, da so si med vojno in v prvih povojnih
maščevalnih letih tudi na partizanski strani privoščili
različna grozodejstva; v vojni in njenem nasilnem
brezzakonju se ob vsem dobrem pririne v ospredje tudi
veliko slabega. Nobena vojna niso šmarnice in še tako

dober poveljnik ne bo nikoli imel pod nadzorom prav
vseh svojih vojakov. Vsekakor so to bili obžalovanja vredni
primeri, toda s svetopisemskim primerom povedano: ali
naj babica s porodno vodo zavrže tudi otroka? Pa naj se
ga s spočetjem drži še tako umazan izvirni greh?
»Izvirni greh« našega osvobodilnega upora pa je bil,
da se je vanj ugnezdil spopad med dvema svetovnima
sistemoma moči. Kakor koli obračamo, se pri tem
pokaže, da je eden od obeh sledil vseljudskemu zanosu
in volji po svobodi, drugi pa tega ni hotel že zato ne, ker
ni trpel prvega, tako in tako sta se imela za zgodovinska
sovražnika; in se je raje odločil za kolaboracijo. Konec
vojne je pokazal, da je vsaj v tem primeru imel prav prvi,
česar mu drugi ni odpustil vse do današnjih dni. Rezultat:
vsesplošna in nepopustljiva skreganost ter – med drugim
– dvoglavi spomenik v srcu svobodoljubne in uporne,
slovenske Ljubljane.
Zveza borcev ne mara biti zastavonoša nobene od teh,
čeprav si eni in drugi kot nekakšno samoumevnost na
vse kriplje prizadevajo, da bi jo za to naredili. V obletnici
vidimo trenutek, da še enkrat poudarimo: smo skupnost
vseh tistih ljudi, ki vidijo v nekdanji Osvobodilni fronti
in NOB dragoceno zakladnico slovenskega ponosa,
svobodoljubnosti in poguma; v takratnih ljudeh vidimo
generacijo, ki si je upala, ki ni računala, kaj se ji splača,
temveč je tudi za ceno desettisočev življenj ostajala zvesta
slovenski zgodovini in vodilom, ki so se v njej spočela.
Dejanje predstavlja dragoceno srebrnino, h kateri se
bomo lahko zmeraj spet, kadar nas bo svet grabil za vrat
– in nas bo zagotovo še, ker vidijo v nas drobiž, tako kot
sta nas Hitler in Mussolini – vračali po navdih.
Imamo se za skrbne in odgovorne varuhe te naše
zakladnice – ne kot »levi« ne kot »desni«, temveč kot svoji.

OD NASTANKA DO DANAŠNJIH DNI
Zveza združenj borcev NOV Jugoslavije je bila na pobudo
Josipa Broza Tita, ki je nato postal tudi njen prvi predsednik,
ustanovljena šele konec septembra 1947, v času, ko so
se vse bolj zapletali odnosi z zahodnimi zavezniki in so
se že kazali spori s Stalinom. Jugoslovansko vodstvo
je namreč ocenilo, da bi bili borci in drugi sodelavci
osvobodilnega gibanja v primeru napada na državo
zaradi svojih izkušenj in patriotizma močna moralna,
politična in obrambna sila. V nekaj mesecih po zvezni
so bile ustanovljene tudi republiške organizacije. Imele
so status družbenopolitičnih organizacij in so delovale
v okviru Ljudske fronte, po njenem preoblikovanju leta
1953 pa v okviru Socialistične zveze delovnega ljudstva.
Njihova osrednja naloga je bila sodelovanje pri obnovi
in razvoju domovine ter pri obrambi njene ureditve in
neodvisnosti, ob tej pa tudi pomoč članom pri urejanju
ekonomskih, socialno-humanitarnih, zdravstvenih in
drugih vprašanj.
ZZB NOV Slovenije je bila tako ustanovljena 4. julija
1948, po naključju torej le teden dni po objavi resolucije
Informbiroja, s katero je bila Komunistična partija
Jugoslavije izključena iz te organizacije in med drugim
obtožena oddaljevanja od marksistične in leninistične
ideologije ter sovražnega odnosa do Sovjetske zveze.
Ob ustanovitvi je bilo vanjo vključenih 120.000 članov,
desetletje pozneje 130.000, leta 1973 pa 157.000, nato
pa se je število zaradi umiranja članstva zmanjševalo.
Člani so lahko postali nekdanji borci NOV, aktivisti OF
in drugi, ki so dejavno podpirali osvobodilno gibanje,
udeleženci odpora proti okupatorju zunaj Slovenije in
žrtve fašističnega nasilja. Leta 1962 se je vanjo vključila
Zveza vojaških vojnih invalidov Slovenije.

Želim se včlaniti
Zakaj se želim včlaniti v Zvezo združenj borcev za
vrednote NOB? Poznati preteklost, razumeti sedanjost,
imeti vizijo prihodnosti. To je rdeča nit, ki povezuje
različne generacije. Vrednote, ki so ljudi povezovale med
narodnoosvobodilno borbo, niso del preteklosti. So
naša sedanjost in tudi prihodnost. Člane druži spoštljiv
odnos do dediščine narodnoosvobodilne borbe in tudi
vrednote kot so tovarištvo, solidarnost, ponos, humanost
ter vrednote, ki so sestavni del človekovih pravic.
V primeru, da se želite včlaniti v organizacijo ZZB, nam
potrebne podatke posredujte na naslov: ZZB za vrednote
NOB Slovenije, Einspielerjeva 6, 1000 Ljubljana.

Ime
Priimek
V prvih letih je Zveza delovala predvsem na humanitarnem
področju, skrbela za vojne sirote in otroke padlih
udeležencev osvobodilnega boja ter članom pomagala
urejati invalidnine, pokojninsko dobo, denarne pomoči,
zaposlitve, stanovanjsko vprašanje in podobno.
Zveza je skrbela za postavitev in vzdrževanje spomenikov
in spominskih znamenj (postavljenih je bilo več kot
5.300), za urejanje grobov in grobišč padlih ter za ureditev
spominskih zbirk o NOB. Z njenim sodelovanjem so bile
ustanovljene knjižne zbirke, kot sta Knjižnica NOV in
POS ter Knjižnica OF, v okviru katerih je izšlo več kot 120
knjig. Pripravila je številne spominske in komemorativne
prireditve, nekatere so postale tradicionalne. Izročila
in vrednote narodnoosvobodilnega boja je širila tudi z
delovanjem skupnosti borcev enot in služb NOV in POS.
Z ustavo, sprejeto leta 1974, ki je uvedla delegatski
sistem, je ZZB postala del oblasti in imela delegate
vse od temeljnih samoupravnih skupnosti do zvezne
skupščine. Kot takšna je prevzemala tudi odgovornost za
delo teh organov oblasti. Zveza je sodelovala v procesih
demokratizacije, ki so v osemdesetih letih, zlasti pa po
letu 1986, tako zunaj kot znotraj političnega sistema
potekali v Sloveniji.
Slovenska ZZB je delovala tudi na področju tako
imenovanega splošnega ljudskega odpora in družbene
samozaščite ter novembra leta 1968 podprla ustanovitev
organov republiške teritorialne obrambe. Takrat je
skupina pri njenem glavnem odboru na podlagi bogatih
izkušenj iz narodnoosvobodilnega boja oblikovala
zasnovo splošnega ljudskega odpora in družbene
samozaščite, ki so jo v Sloveniji kljub nasprotovanju
Jugoslovanske ljudske armade uspeli ohraniti.
Njena veljava in pomen sta se potrdila ob agresiji na
Slovenijo leta 1991. ZZB je tudi ustvarila dobre odnose

z organizacijami civilne družbe, s planinsko, taborniško
in športnimi organizacijami, Rdečim križem in drugimi.

vabilo slovenske delegacije na slovesnost ob 70. obletnici
izkrcanja zaveznikov v Normandiji leta 2014.

V okviru njenega mednarodnega delovanja je zlasti
pomembno njeno sodelovanje z Zvezo partizanov
Primorske in nato z Vsedržavnim združenjem partizanov
Italije, v katerem so v sekcijah v Trstu in Gorici včlanjeni
tudi Slovenci. Prav tako je pomembno njeno sodelovanje
z Zvezo koroških partizanov.

Pomembni koraki najprej so bili storjeni junija 1992, ko
se je organizacija preoblikovala v Zvezo združenj borcev
in udeležencev NOB Slovenije, in nato leta 1997, ko je
sprejela odločitev, da se lahko vanjo včlanjujejo tudi
tisti, ki niso bili udeleženci osvobodilnega boja. Tako
so bila odprta vrata mlajšim, rojenim med vojno in po
njej, ki podpirajo vrednote protifašizma. S tem je postala
splošna domoljubna organizacija, ki ohranja in razvija
izročila in vrednote NOB ter pomaga svojim članom
urejati zlasti socialna in zdravstvena vprašanja. V njenem
okviru je konec leta 1997 delovalo 63 območnih združenj,
danes pa jih je 82. Leta 2007 se je preimenovala v Zvezo
združenj borcev za vrednote NOB Slovenije – ZZB. Od
poletja 2013 pa v ZZB deluje tudi mladinska organizacija.

Po družbenih spremembah, ki so sledile večstrankarskim
volitvam aprila leta 1990, je ZZB NOV Slovenije izgubila
status družbenopolitične organizacije in se je kot
subjekt civilne družbe konstituirala v samostojno
nestrankarsko organizacijo borcev in udeležencev
narodnoosvobodilnega boja Slovenije. Obenem so
zaradi nestrinjanja o osrednjih vprašanjih politike in
delovanja nastajali spori z drugimi republiškimi in zvezno
organizacijo, zlasti v pripravah na 11. kongres ZZB NOV
Jugoslavije v prvi polovici leta 1990, ki se ga slovenski
delegati niso udeležili in so nato iz zvezne organizacije
izstopili. ZB NOV Slovenije je začela tudi postopke za
vključitev v Svetovno federacijo veteranov, v katero je
bila nato sprejeta aprila leta 1994. Pri tem je pomembno
pripomogla k mednarodnemu uveljavljanju samostojne
Slovenije. Obenem so se člani slovenske ZZB dejavno
vključili v proces osamosvajanja Slovenije in nato leta
1991 odločno podprli ter v okviru realnih možnosti tudi
sodelovali v odporu proti agresiji JLA na Slovenijo. Vse
od leta 1992 se je Zveza zavzemala za aktivno vlogo
Slovenije ter njenih vladnih in nevladnih organizacij
pri odpravljanju balkanske krize. Hkrati je bila kritična
zaradi zapostavljanja (neuveljavljanja) ugleda, ki si ga je
Slovenija v okviru velike zavezniške koalicije pridobila v
protifašističnem boju. Dejstvo, da so slovenski partizani
pomembno prispevali k zmagi zaveznikov, potrjuje tudi
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