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»To zemljo, na kateri danes stoji spomenik, so libuški kmetje
ustašem podarili. Ti so bili v glavnem nacisti. Kmetje, ki niso
bili nacisti, so jim kljub temu uredili približno 100 metrov
dolgo pot in jo posuli z gramozom, da se lahko z avtomobili
vozijo tja.«
- Pavla Apovnik,
priča iz Pliberka
gleij: SPZ (1991). Pričevanja koroških
slovencev 1920-1945. Celovec.
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Zgodovinsko-revizionistično

spominsko

osnovne značilnosti srečanja ostale enake.

srečanje na Lobuškem polju pri Pliberku je

Pivo obiskovalci zdaj pijejo pred začetkom

že vrsto let predmet kritike in opazovanja

prireditve,

protifašističnega

svojem

parkirišču, majice s prepovedanimi simboli

obsegu je bilo srečanje do sedaj deležno

pa preprosto obrnejo na drugo stran. Vseeno

le obrobne pozornosti. Saj konec koncev

pa to ostaja eno največjih srečanj skrajne

živimo v Avstriji. Obletnico dogodkov v

desnice v Evropi.

Pliberku/Bleiburgu je leta 2015 obiskalo

Organizacija

okrog 30.000 ljudi. Zaradi tega dejstva je

s

bil prvič doslej dogodek predmet kritične

začetku leta 2017 pa smo objavili blog

obravnave širše javnosti. Čeprav se od tedaj

www.no-ustasa.at.

Pričujoča

nikoli več ni zbralo toliko obiskovalcev,

pregled

raziskav

spomin na fašistični režim vsako leto privabi

spominskega dogodka na Libuškem polju

več kot 10.000 ljudi. Leta 2017 je prvič prišlo

in predstavlja poskus, da bi svoje delo

do večje razprave v medijih, leta 2018 pa

predstavili

so sledile zakonske zahteve in še večja

spletni strani so navedene obsežne analize

prisotnost in zanimanje medijev. Čeprav se

in kontekstualizacija dogodka, ta brošura pa

zdi, da je navedeni razvoj prestrašil ali vsaj

naj bi predstavljala celovit pregled. V šestih

vznemiril del obiskovalcev in obiskovalk, so

člankih smo želeli predstaviti različne vidike

gibanja.

Kljub

svojim

spominki

AK

delom

večletnih

širšemu

se

prodajajo

na

Pliberk/Bleiburg
pričela

leta

je

2016,

brošura

v
je

vsakoletnega

občinstvu.

Na

naši

Uvod
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tematike: zgodovinsko ozadje, mit o Pliberku,

Ob tej priložnosti se zahvaljujemo vsem, ki

zgodovino kraja, spominske slovesnosti,

so s sodelovanjem in podporo omogočili

potek uprizoritve in obiskovalce.

izdajo te brošure: oblikovalcem, prevajalcem,

Vlogo oblasti in preostalih akterjev ter

lektorjem,

uporabo

ostalim, ki so sodelovali pri raziskovanju.

simbolov,

ki

se

na

dogodku

pojavljajo. Upamo, da bomo s tem ponudili

zunanjim

avtorjem

Najlepša hvala!

dober uvod v navedeno tematiko. Brošura
je

na

voljo

v

nemščini,

slovenščini,

Proti vsakršnemu zgodovinskemu

bosanskem, hrvaškem in srbskem jeziku

revizionizmu! Smrt fašizmu!

ter angleščini. Med tiskom brošur sta se

AK Pliberk/Bleiburg, april 2019.

na politični ravni zgodili dve spremembi:
Zvezna vlada je spremenila Zakon o simbolih
(Symbolegesetz), ki zdaj prepoveduje tudi
nekatere ustaške simbole, katoliška cerkev
na Koroškem pa je omejila možnost, da bi
srečanje razglasili za versko praznovanje.
Učinka obeh sprememb zaenkrat še ni
možno oceniti.

in

vsem

Zgodovinski oris

Območje fašistične tvorbe NDH od leta 1941 in zasedena
ozemlja Kraljevine Jugoslavije, ki so jih okupirale sile
osi (Italija, Nemčija, Madžarska), (Vir: Wikimedia, javna
domena).

NASTANEK DRŽAVE
JUŽNIH SLOVANOV
Po razpadu Avstro-ogrske je leta 1918
nastala nova država, Kraljevina Slovencev,
Hrvatov in Srbov, kasneje Srbov, Hrvatov
in Slovencev (Kraljevina Srba, Hrvata i
Slovenaca, kratko: SHS), ustavna monarhija,
ki je obsegala velike dele Balkanskega
polotoka. Od samega začetka so bile
posamezne politične sile skeptične glede
centralistične usmerjenosti nove države.
Osrednji

dejavniki

nastanka

Neodvisne

države Hrvaške so bili Hrvaška kmečka
stranka (Hrvatska seljačka stranka, kratko:
HSS) in Hrvaška stranka prava (Hrvatska
stranka prava, kratko: HSP), iz katere so
kasneje nastali ustaši. Hrvaška kmečka
stranka, ki je po volitvah v Jugoslaviji leta
1920 postala tretja največja politična sila, je
do leta 1924 odklanjala vsakršno sodelovanje
v parlamentu in je bila največja opozicijska
stranka v državi SHS.

NASTANEK USTAŠEV
IZ HSP
Ante Pavelić, kasnejši “poglavnik” (vodja)
ustaškega gibanja, je bil že leta 1915 imenovan
za sekretarja leta 1861 ustanovljene Hrvaške
stranke prava. HSP je odklanjala vsakršno
obliko jugoslovanske države in je stremela
k etnično čisti Veliki Hrvaški. Skupaj s
Hrvaško kmečko stranko je bila del hrvaške
nacionalistične

opozicije

v

Jugoslaviji.

Sodelovanje se je prenehalo leta 1924, ko je
HSS razglasila svojo lojalnost jugoslovanski
državi oziroma Kraljevini Srbov, Hrvatov in
Slovencev ter začela sodelovati v vladi in pri
delu parlamenta. S tem je HSS prenehala z
bojkotom centralistične usmeritve države
in se zavzemala za več avtonomije znotraj
jugoslovanske države (glej Hory/Broszat,
1967).
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Leta 1928 so politične napetosti v Kraljevini

Vse to je od leta 1937 do leta 1941 močno

SHS dosegle vrhunec, ko je Puniša Račić

omejilo

ustrelil vodjo Hrvaške kmečke stranke

Broszat, 1967).

Stjepana Radića in dva druga poslanca.
Posledično je kralj Aleksandar I vzpostavil
kraljevo diktaturo in kmečka stranka je
prešla v opozicijo. Pod novim okoliščinam je
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delovanje

ustašev

(glej

Hory/

USTANOVITEV NEODVISNE
DRŽAVE HRVAŠKE (NDH)

HSP videla možnost za fašistični prevrat in

Leta 1941 je Jugoslavija zaradi močnih

je začela z militantnim akcijam: ustanovila je

pritiskov

nacistične

oborožene skupine, ki so izvajale protisrbske

pakt

silami

napade. Kmalu pa je HSP spoznala, da ne bo

Japonska) in se s tem odrekla svoje politike

prišlo do hrvaške narodne revolucije, med

nevtralnosti. To je v Jugoslaviji privedlo

drugim tudi zato, ker novo vodstvo kmečke

do državnega udara, s katerim so skušali

stranke

obnoviti prejšnjo politiko nevtralnosti. Kot

ni

bilo

pripravljeno

podpreti

s

Nemčije

osi

podpisala

(Nemčija,

Italija,

dejavnosti HSP.

odgovor na državni udar je 10 dni kasneje,

Z razglasitvijo Kraljevine Jugoslavije in s

6. aprila 1941, nacistična Nemčija napadla

tem povezano prepovedjo vseh političnih

Jugoslavijo. Že 10. aprila so razglasili

strank leta 1929 je bila ustanovljena ‘Ustaša

Neodvisno

- hrvatska revolucionarna organizacija’,

država Hrvatska, kratko: NDH). Potem

kratko: Ustaša. Pavelić in njegovi zaupniki

ko je Vladko Maček (HSS) že v času pred

so odšli v tujino, da bi vzpostavili stike

ustanovitvijo zavrnil vodenje take države,

s hrvaškimi organizacijami v tujini in

je vodstvo prevzel Ante Pavelić, ki se je 15.

politično povezanimi organizacijami. Tam

aprila vrnil iz izgnanstva (glej Calic, 2010).

so začeli ustanavljati paravojaške enote,

Z razglasitvijo NDH je nastala država, ki

ki so jih usposabljali v taboru v fašistični

je obsegala dele današnje Hrvaške ter

Italiji, ki je ustaše podpirala in pa v taboru

današnje Bosne in Hercegovine ter Srbije

na Madžarskem. V naslednjih letih so ustaše

(Zemun). Poleg ozemlja, ki so ga nadzirali

izvajali napade in skušali izvesti vstajo v

Hrvati, so obstajali tudi deli pod nemško in

Jugoslaviji, kar je spremljala tudi živahna

italijansko upravo. V resnici je to pomenilo,

propagandna dejavnost (glej Hory/Broszat,

da je bila NDH vazalna država fašistične

1967).

Italije in nacistične Nemčije, vseeno pa

Po uspešnem atentatu na jugoslovanskega

je sama nadzirala in upravljala velik del

kralja Aleksandra I. leta 1934, ki so ga izvedli

države, kjer je tudi samostojno delovala.

ustaši, jim je fašistična Italija postopoma

Kot rezultat prevzema oblasti so ustaši

zmanjševala podporo vse do leta 1937 tj. do

poskušali

podpisa pogodbe o prijateljstvu med Italijo

modelu nacionalsocialistične Nemčije, tako

in Jugoslavijo, ko jim je podporo v celoti

da so že 17. aprila 1941 s sprejemom “zakonov

odrekla. Taborišča so bila razpuščena,

za zaščito naroda in države” prevzeli

ustaško vodstvo pod policijskim nadzorom,

Nürnberške rasne zakone (glej Calic, 2010).

njihovi člani pa pridržani. Čeprav je

Takoj zatem so začeli izvajati protisrbske

bilo tudi v Tretjem rajhu mogoče najti

in protijudovske ukrepe. Posebnost NDH

podpornike ustašev, jih Nemčija, predvsem

nasproti

zaradi

povezane z nacistično Nemčijo, je bilo

diplomatskih

razlogov

uradno

ni podpirala. Drugače kot v Italiji torej.

državo

Hrvaško

prestrukturirati

ostalim

samostojno

državam,

upravljanje

(Nezavisna

družbo

ki

so

po

bile

koncentracijskih

taborišč, ki so ga izvajali brez nemške
pomoči.

V

največjem

koncentracijskem

taborišču v Jasenovcu so usmrtili med
80.000 in 90.000 Srbov, Judov, Romov in
političnih nasprotnikov (glej Radonić, 2004).
Poleg vojske NDH in hrvaške žandarmerije
so Ustaši ustanavljali tudi regularne in
neregularne milice. Kot nacionalsocialisti
so tudi ustaše ustanovili svojo elitno enoto
– 1. regiment ustaške milice, “Crna legija”
(Črna legija). Znana je po številni zločinih, še
danes pa jo častijo tudi na Libuškem polju
(glej Korb, 2013). Poleti leta 1941 so ustaši
v množičnih pobojih ubili več kot 100.000
Srbov okrog 200.000 pa so jih pregnali v
Srbijo (glej Korb, 2010). Ustaške milice so
proti civilnemu prebivalstvu kmalu začele
uporabljati enake metode kot nemška
vojska na osvojenih področjih Sovjetske
zveze: zbiranje zapornikov, izkopavanje
jarkov, množična streljanja v jarkih (glej
Korb, 2013). Uničevalni antisemitizem in
sklicevanje na arijsko ideologijo sta najbolje
prikazovala
med

ideološko

skupno

nacionalsocializmom

in

stališče
ustaškim

gibanjem. Njuna glavna razlika je klerikalnokatoliška usmeritev ustašev. Istočasno je bil
pomemben zgled ustašev tudi italijanski
fašizem. Ustaško ideologijo lahko tako
opišemo kot združitev fašizma in nacizma
ter njuno prilagoditev na hrvaške razmere.
Propagandni plakat NDH, 1942; Hrvaški fašizem se
pridružuje silam osi, Nemčiji in Italiji; prevod: Boj
združene Evrope. (Vir: Anton Brilly/ NDH-Staat,
1942; Jareb/Bekavac: Politički plakat u NDH. Zagreb,
2015, str. 76).

KATOLIŠKA HRVAŠKA
IN USTAŠI
Že od samega začetka je eno izmed
konfliktnih

področji

v

državi

SHS

in

kasneje v Kraljevini Jugoslaviji predstavljala
tudi vera, in sicer zato, ker je veljala
za oznako nacionalne pripadnosti. 5,5
milijona prebivalcev (približno 46 %) je
bilo pravoslavnih, 4,7 milijona (približno
39 %) jih je pripadalo rimsko-katoliški

cerkvi in 1,3 milijona (približno 11 %) je bilo

tridesetih letih okrepila tudi sklenitev

muslimanov (glej Deschner, 1982).

konkordata,

Poleg

pogodbe

med katoliško cerkvijo in jugoslovansko

in

državo.

judovska

skupnost.

Predvsem

med

Tako srbska nacionalna kot tudi

največjimi verskimi skupnosti so obstajali

hrvaška nacionalna gibanja so menila, da

spori glede oblasti v državi, ki so imeli

njihovi interesi v državi niso dovolj zastopani

tudi nacionalistični naboj. Medtem ko so

(glej Deschner, 1982). Država NDH je

Srbija, Makedonija in Črna Gora predvsem

katoliški cerkvi, zlasti zaradi pomoči cerkve

pravoslavne države, sta Slovenija in Hrvaška

pri prevzemu oblasti in vzpostavljanju

predvsem katoliški. Cerkve teh držav so

režima ustašev, zagotovila posebne pravice.

imele veliko vlogo pri vprašanju narodne

Tako tudi ne čudi, da se je razglasitev NDH

identifikacije in pri vprašanju razdelitve

začela z besedami ‘Božja previdnost in volja

oblasti v tej relativno mladi državi. Poleg

našega velikega zaveznika’ in končala z ‘Bog

tega je bila predvsem Hrvaška za Vatikan

s Hrvati! Pripravljeni za dom!’ (glej Hory,

pomembna postojanka proti pravoslavju

1965). Medtem so pravoslavni cerkvi odvzeli

in islamu na Balkanu. Polemiko je v poznih

vse pravice. Za Srbe je to pomenilo, da so se

Skupna parada cerkvenih dostojanstvenikov in
uradnikov države NDH, september 1944. Desno
na sliki: škof Alojzije Stepinac. (Vir: Država NDH
1944, javno dostopno).
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državno-cerkvene

tega sta obstajali tudi manjša protestantska

bili prisiljeni spreobrniti v katoliško vero, ali
pa da so jih deportirali ali umorili. 3. maja
1941 je režim že sprejel ‘pravno uredbo o
spremembi vere’, ki je med drugim določala,

kdo se sploh lahko spreobrne. Pravoslavnim
duhovnikom, premožnim in intelektualcem
je

bila

spreobrnitev

omogočena

samo

v izjemnih primerih (glej Dedijer, 2011).
Premoženje in lastnina srbske pravoslavne
cerkve ter premoženje njenih premožnejših
pripadnikov je bilo velikokrat prepisano na
rimskokatoliško cerkev. Razlaščeni so bili
tudi Judje, kar je bil eden prvih korakov k
njihovem načrtnem uničenju. Poleg tega so
morali Judje od tedaj nositi davidovo zvezdo,
Srbi pa na rokavu modri trak s črko P, ki je
pomenila

„pravoslavec“.

Pravoslavcem

in

Judom je bil onemogočen dostop do številnih
javnih prostorov, kot so trgovine, restavracije,
javni prevoz, pisarniške zgradbe, pločniki,
prepovedano pa jim je bilo tudi življenje v
več deset mestnih predelih Zagreba (glej
Deschner, 2012). Številni so izgubili delo ali
bili takoj aretirani, prepovedana pa je bila
tudi cirilica (glej Dedijer, 2011). Pravoslavne
cerkve so bile spremenjene v katoliške ali
preoblikovane v skladišča, klavnice, hleve,
javna stranišča, zapore, mesta usmrtitve
oziroma so bile preprosto uničene. Če so bili
srbski otroci zelo mladi in brez staršev, npr.
po umoru ali deportaciji staršev, jih je sprejel
in prevzgojil Hrvaški Karitas (glej Deschner,
2012). Medtem ko so številne pravoslavne
duhovnike ubili, so katoliški duhovniki med
prvimi stopali v vrste ustaških uradnikov.
Postali so ‘najvišji vodje vojaških in ujetniških
taborišč ter okrajni in državni gauleiterji’
(glej Dedijer, 2011). Pogosto tudi zato, ker so
bili že prej znani kot negativno nastrojeni
proti

Jugoslaviji.

Pomembne

položaje

v

ustaški organizaciji so zasedali predvsem
frančiškani. Samostani so delovali tudi kot
skladišča orožja in organizacijski centri ter
izobraževalne ustanove. Pripadniki reda so
tako v koncentracijskih taboriščih delovali kot
politični svetovalci, civilni upravitelji in celo
rablji. Po vojni so frančiškanski samostani v
Avstriji, Italiji in Franciji skrivali bežeče ustaše
in naciste (glej Deschner, 1982).
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Parada 13. divizije SS ‘Handžar’,
veliki mufti Amin al Husseini v družbi
častnikov SS, 1944. (Vir: Bundesarchiv, slika 1461980-036-05/Unbekannt/CC- BY-SA 3.0).

13. DIVIZIJA
SS ‘HANDŽAR’

nosili tako simbole nacionalsocialistične
Nemčije, kot tudi grb NDH, duhovno oskrbo
pa so jim nudili muslimanski duhovniki iz

Marca 1943 so oblasti začele z oblikovanjem

Zagreba. Enota je bila prvi praktični poskus

‘1. hrvaške prostovoljne divizije SS’, kasneje

uporabe antisemitizma kot povezovalne sile

‘13. gorska divizija Waffen SS’. Rekrutacijo so

med islamom in nacizmom. Vojake so o teh

izvajali predvsem v NDH in to na področjih

vprašanjih ideološko šolali, pri antisemitski

z večinskim muslimanskim prebivalstvom.

agitaciji pa so sodelovali tudi imami. Med

V zelo kratkem času se je prijavilo 12.000

letoma 1943 in 1945 je enota sodelovala pri

prostovoljcev, ki so jih urili na Bavarskem

številnih operacijah v NDH. Bolj ko je bil

in v južni Franciji. Enota, ki je prisegla tako

obstoj NDH vprašujoč, vse več vojakov je

Adolfu Hitlerju kot tudi Anteju Paveliću, je

dezertiralo: nekateri so se vrnili v domače

kmalu dobila nemške in avstrijske častnike

vasi, drugi pa so prestopili k partizanom –

ter je štela približno 25.000 mož. Največji

pogosto na stotine in z vso vojaško opremo.

del

Jeseni 1944 je bila situacija že tako slaba, da

vojakov

so

predstavljali

bosanski
in

so častniki predlagali razorožitev enote –

četrtino pa je bilo katoliških Hrvatov (glej

kar je še povečalo število dezerterjev. Konec

Korb, 2010). Pripadniki enote Handžar so

leta 1944 so velik del vojakov odpustili,

muslimani,

približno

med

tretjino

a medtem ko so nemški in avstrijski vojaki

Tako so lahko nadaljevali s propagandnimi

bežali prek Madžarske, so se bosanski in

in organizatorskimi dejavnostmi. Pavelić

hrvaški pripadniki enote maja 1945 znašli v

je prek organizacije v okvirih katoliške

Pliberku.

cerkve, ki je beguncem nudila pomoč
(tako imenovano ‘Rattenlinie’), pobegnil v

KONEC
NDH
Z

napredovanjem

Argentino. Pod okriljem Peronove oblasti
je ustanovi vlado v izgnanstvu. Kasneje je
bil zaradi poskusa atentata prisiljen zbežati
jugoslovanske

v Španijo, kjer mu je zaščito tokrat nudil

narodnoosvobodilne vojske in v pričakovanju

Franco in tam je leta 1959 tudi umrl (glej

predaje nemške vojske so začele enote

Dietrich, 2008 in Deschner, 1965).

ustašev, domobranci, njihovi somišljeniki,
četniki ter enote nemške vojske in WaffenSS bežati pred partizani v smeri območja
na avstrijskem Koroškem, ki so ga imeli pod

OD SOCIALISTIČNE
JUGOSLAVIJE …

nadzorom Britanci. Upali so, da se bodo

Po drugi svetovni vojni je oblast prevzela

lahko tam predali zahodnim zaveznikom in

Komunistična partija Jugoslavije (KPJ) in

s tem preprečili, da padejo v jugoslovansko

ustanovila

Federativno

ujetništvo, saj so se zavedali svojih zločinov

Jugoslavijo.

Osrednjo

in se bali povračilnih ukrepov. Jugoslovanska

Jugoslavije predstavlja geslo ‘bratstvo in

narodnoosvobodilna vojska je to na vsak

edinstvo’. Temelj Jugoslavije je predstavljal

način želela preprečiti in ustaviti njihovo

narodnoosvobodilni boj, na podlagi katerega je

napredovanje. Do 25. maja 1945 je prišlo do

bila njena ustanovitev sploh mogoča. Vso krivdo

velikih spopadov. Nekatere enote so tako 14.

so pripisovali premaganim nekomunističnim

maja prišle na Libuško polje in navezale stik

nasprotnikom, vsako razpravljanje o storilcih,

z britansko vojsko ter se ji hotele predati. Ta

žrtvah in uporu pa je bilo prepovedano.

je odklonila sprejem kapitulacije in ustaške

Dovoljen je bil le spomin na protifašistični boj.

enote so se morale vdati jugoslovanski

Tematika ne-jugoslovanskega nacionalizma,

narodnoosvobodilni vojski, ki jih je odpeljala

vpletenosti v zločine in fašizem niso bili

na jugoslovanski teritorij. Na poti je prišlo

del javne razprave. Na ta način so hoteli

do maščevalnih dajanj, zaradi katerih je

vzpostaviti nekakšno harmonijo med narodi.

bilo ubitih več deset tisoč ljudi. Na teh

To nerazumevanje in zatiranje preteklosti

dogodkih temelji kasnejši pliberški mit. V

oziroma (reakcionarnih) ideologij ni moglo

nasprotju z mitom, pa pri Pliberku nikoli ni

dolgo trajati: v 60. in 70. letih prejšnjega

prišlo do pobojev. Ti so se zgodili kasneje

stoletja so nacionalistične težnje postajale

in na jugoslovanskem ozemlju. Poleg tega

vse glasnejše. Srbski in hrvaški zgodovinarji

dogodki v Pliberku ne predstavljajo edine

so vse bolj poglabljali diskurz o sodelovanju

predaje ustašev, ampak je bila to le ena od

narodov v partizanskem gibanju. Osrednje

predaj, ki so se zgodile v tem času. Več tisoč

mesto je prevzel Franjo Tuđman, ki je kasneje

(med njimi številni na visokih položajih)

postal prvi predsednik Republike Hrvaške (glej

ustaških funkcionarjev se je skupaj s svojimi

Radonić, 2008). Kot rezultat nacionalistične

družinami podalo v izgnanstvo, kjer so

razprave so se v osemdesetih letih 20. stoletja

se povezali s simpatizerskimi skupinami

pojavili novi miti o žrtvovanju. Namesto

hrvaških izseljencev.

strokovne obdelave je prišlo do objavljanja

ljudsko
idejo

republiko

socialistične

nacionalističnih spominov. Tudi tu je Tuđman
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prevzel vodilno vlogo: v svoji knjigi ‘Bespuća
povjesne zbilijnosti’ (Brezpotja zgodovinske
resničnosti), ki je izšla leta 1989, povzema
svoj pogled na zgodovino: sistematično niža
število umorjenih v taborišču Jasenovac in jih
primerja s številom ljudi, ki naj bi jih umorili
partizani v Pliberku. Hkrati dosledno govori o
tem, da je bil Jasenovac ‘delovno taborišče’ in
naj si bili Judi sami krivi za iztrebljenje ter da
je antisemitizem stalnica zgodovine. Ustaških
zločinov sicer ne zanika, a jih vedno primerja
z zločini četnikov in partizanov, da bi jih tako
lahko zrelativiziral (glej Radonić 2008).

... DO DANAŠNJE
HRVAŠKE
Na prvih svobodnih volitvah na Hrvaškem
aprila 1990 je zmagal Franjo Tuđman in
njegova ‘Hrvaška demokratična skupnost’
(Hrvatska demokratska zajednica, kratko:

14

HDZ). Od razglasitve neodvisnosti Hrvaške
leta 1991 je avtoritativno vladal vse do
svoje smrti leta 1999 in se vedno pozitivno
skliceval na dosežke NDH. Tako so bile ulice
in trgi poimenovani po ustaških zločincih,
odstranjevali so partizanske spomenike,
hrvaški denar pa so preimenovali v kune,
kot se je imenoval v času NDH (glej Calic
2010 in Radonić, 2008). Čeprav se stranka
HDZ danes prikazuje kot proevropska
konservativna

stranka,

je

pozitivno

sklicevanje na NDH močan del hrvaške
družbe in politike HDZ.
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REVIZIONISTIČNO
USTVARJANJE MITOV

Na Libuškem polju se vsako leto zbirajo
reakcionarji vseh provenienc. Sem pridejo,
da bi se poklonili spominu na tragedijo, ki
se na način kot jo opisujejo, tam sploh ni

Osrednji

zgodila. In sicer, kot domnevni pokol na

naslikana neznanega datuma, ki jo vsako leto

element

mita

predstavlja

slika,

polju.

Kot je poudarjeno že v prejšnjem

nosijo na čelu procesije. Prikazuje bežeče

besedilu, na Libuškem polju nikoli ni prišlo

Hrvate, ki so jih obkolili partizani. Prikazano

do pokola. Znani so številni primeri mrtvih

je tudi britansko vojaško letalo, ki leti nad

in ranjenih iz zadnje bitke 14. in 15. maja

pokrajino,

1945 v okolici Pliberka ter razni samomori

opazujejo dogodke, tla pa so videti krvava.

na Libuškem polju, kot je na primer

Junaški hrvaški narod, ki ga je izdala britanska

samomor ustaškega generala Tomislava

vojska in ki ga masakrirajo strašne partizanke

Rolfa. V revizionistični zavesti pa še vedno

in

živi mit o pokolu. Za hrvaški nacionalizem

izpopolnjena do potankosti. Slika prikazuje

in neofašizem to še vedno ostaja osrednja

tudi drevesa, čeprav jih v sedanji obliki leta

referenčna točka.

1945 na Libuškem polju prav gotovo ni bilo.

britanski

partizani.

vojaki

Uprizoritev

nepremično

žrtvovanja

je

Mit o masakru so kultivirale predvsem skupine
hrvaških izseljencev s publikacijami izdanimi
po letu 1945 (glej Dietrich, 2008). V socialistični
Jugoslaviji je bil, kakor prej navedeno, dovoljen
le spomin na antifašistični osvobodilni boj (glej

Radonić, 2008). Med vladavino Franje Tuđmana
se je mit nato od leta 1990 dalje uveljavil tudi v
hrvaški nacionalni naraciji in postal vsedržavni
element, ki ga je omogočila večja vključenost
hrvaških izgnancev in njihovih videnj dogodkov.
Tabu, ki je vladal v jugoslovanskih časih,
je bil prekršen s časopisnim člankom o
spominski proslavi, na kateri se je zbralo veliko
obiskovalcev. V članku državnega časopisa
“Vjesnik” je navedenih ‘nekaj sto državljanov iz
izgnanstva in iz Hrvaške’, leta 1991 jih je bilo že
1.100, leta 1993 pa je bilo prijavljenih več tisoč
obiskovalcev. Že leta 1992 je bila v Pliberku
prisotna delegacija hrvaškega parlamenta, ki jo
vodi Vice Vukojević, predsednik revizionistične
Komisije za ugotavljanje vojnih in povojnih
žrtev Republike Hrvaške ter delegaciji HDZ
in Hrvaškega osvobodilnega gibanja (Hrvatski
oslobodilački pokret, kratko: HOP), ki ga je
v pregnanstvu ustanovil vodja ustašev Ante
Pavelić. Medtem ko v prvem članku Vjesnika

Olje na platnu, ki naj bi prikazovalo zamišljeni poboj;
na sredini slike so vojaki in njihove družine, ki so
jih pobili partizani, v ospredju in na levi strani slike
(križev pot), na desni in pri vrhu slike pa je naslikana
britanska vojska, ki je izdala Hrvate (vir: neznan,
verjetno hrvaška izgnanska skupnost).

Uokvirjeno sliko ves čas nosijo kot relikvijo (vir: AK
Pliberk/Bleiburg, 2017).

leta 1990 še pišejo o ‘tako imenovani pliberški

je prvič potekal televizijski prenos v živo in

tragediji’ (glej Radonić, 2010), leta 1992 nek član

Tuđman je spominsko proslavo posvetil tudi

ustaške organizacije HOP že poudarja, da je bil

vsem padlim v državljanski vojni na Hrvaškem

Pliberk ‘le začetek najbolj groznega genocida

(1991-1995).

v zgodovini hrvaškega naroda’ (glej Radonić,
2010). V neki reportaži iz leta 1993 zasledimo
navedbo o ‘enem izmed najbolj tragičnih dni v
novejši zgodovini hrvaškega naroda’ oziroma o
‘največji tragediji v novejši hrvaški zgodovini’
(glej Radonić, 2010). S takšno formulacijo
postane akter dogajanja ‘hrvaški narod’ in se
leta 1945 umorjene ustaše, domobrance ter
civiliste začne enači z njim.

Ne omenja pa

se, da se je veliko Hrvatov in Hrvatic borilo
proti režimu NDH – in vsaj glede na avstrijske
razmere – v veliko večji meri. Leta 1995 je
pokroviteljstvo nad spominsko proslavo v
Pliberku prevzel hrvaški parlament. Istega leta

VERSKA
IDEALIZACIJA
Pri opredelitvi dogodkov je presenetljiva
pogosta uporaba verskih konceptov. Izraz
‘križev pot’, ki so ga vsa ta leta uporabljali
udeleženci

in

udeleženke

pohodov

pri Pliberku, so že na začetku prevzeli
tudi mediji. Predsednik parlamenta je
na spominskem zasedanju v hrvaškem
parlamentu leta 1995 govoril o ‘pliberški
tragediji in križevem potu podobnem
Golgoti’ oziroma o ‘nacionalni Golgoti’
(glej Radonić, 2010). Beg proti Pliberku
postane ‘veliki eksodus hrvaškega naroda’
(glej Radonić, 2010). Poleg verske simbolike
se uporabljajo tudi pojmi, s katerimi se
dogajanje v Pliberku enači z usodo Judov,
kot npr. ‘kolona smrti’ (glej Radonić, 2010).
Na prvi pliberški spominski proslavi v
Sarajevu je bilo izrecno govora o ‘marših
smrti’ (glej Radonić, 2010).
Dogodke iz okolice Pliberka enačijo z
izgonom ‘Izbranega ljudstva’, z žrtvovanjem
Jezusa za grehe človeštva. Enačijo jih s
pohodi ob propadu nacističnega režima in
navsezadnje s koncentracijskimi taborišči
in holokavstom. ‘Hrvaški narod’ primerjajo
s pregnanim judovskim ljudstvom, po drugi
strani pa Pliberk primerjajo s kolektivnim
žrtvovanjem,

podobnim

Jezusovemu,

za vstajenje v obliki hrvaške državnosti.
Zgodovina druge svetovne vojne je torej
tako popačena, da dogodke pri Pliberku
interpretirajo kot zločin nad ‘hrvaškim
narodom’.

Na spominskem kraju lahko poleg javnega prikazovanja
in nošenja fašističnih simbolov in zastav zasledimo tudi
prodajalce takšnih spominkov, ki jih prodajajo na bolj ali
manj profesionalno postavljenih stojnicah ob cesti; zgoraj:
Stojnica, kjer prodajajo hrvaška in fašistična oblačila, spodaj: Spominska slika na ‘poglavnika’ NDH Anteja Pavelića
(vir: AK Pliberk/Bleiburg, 2008/2017).

KONKURENČNI
SPOMINI
Kot navedeno zgoraj je bila v Tuđmanovem

Po

času

socialdemokratov na volitvah leta 2011

jugoslovanska

spominska

politika

zmagi

vodstvom

je

pokroviteljstvo nad spominsko proslavo

taborišče

so

preklical

svoje

z

pri Pliberku. Z zmago kandidatke HDZ

domnevnimi dogodki pri Pliberku in s tem

na volitvah za predsednika/predsednico

skušali zrelativizirati holokavst in genocid

države Kolinde Grabar-Kitarović leta 2015

nad Srbi in Romi.

in predvsem z zmago koalicije, ki jo je vodila

Po Tuđmanovi smrti leta 1999 in potem ko

HDZ na parlamentarnih volitvah istega leta

je stranka HDZ leta 2000 izgubila volitve

– kot tudi na ponovnih volitvah leta 2016 –

se je revizionistična spominska politika

lahko zasledimo oživitev parlamentarnega

glede Jasenovca spremenila, nacionalno

pokroviteljstva

spominjanje v Pliberku pa se je nadaljevalo

slovesnostmi v Pliberku. Čeprav je pomen

brez sprememb. Značilen za to obdobje

tega mitskega kraja močno odvisen od

je poskus, da bi Jasenovcu namenili isto

vladajoče garniture, se zdi, da je neločljivo

pozornost kot Pliberku. Revizionizem glede

povezan z hrvaško nacionalno identiteto.

ustaških zločinov ni bil več tema peščice

Pojma kot sta ‘križev pot’ in ‘pohod smrti’

marginaliziranih

tudi

sta tako razširjena, da ju danes na Hrvaškem

Za preobrat se šteje

uporabljajo tudi v kritičnih besedilih o

akterjev,

izenačili

parlament

pod

Obeleževanje spomina na koncentracijsko
Jasenovac

hrvaški

koalicije

odrinjena vstran v prid mita o Pliberku:

predsednika države.
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NAJNOVEJŠI
RAZVOJ

temveč

govor predsednika države Stjepana Mesića
leta 2003, v katerem je obsodil vse zločine,
ki so bili storjeni v imenu hrvaške države.
Stranka HDZ, ki jo je reformiral Ivo Sanader,
je po zmagi na volitvah leta 2003, proti želji
lastnih volivcev začela odstranjevati ustaške
spomenike in preimenovala ulice, ki so se
imenovale po ustaškem ministru Miletu
Budaku. Sanader v Jasenovcu ni več govoril
o Pliberku in je, kot Mesić, obsodil ustaške
zločine. Še naprej pa je obsojal zločine
‘črnega in rdečega totalitarizma’ in skušal
zrelativizirati zločine ustašev, tako da jih je
primerjal s socialističnimi. Poleg tega je nauk
iz Jasenovca redno povezoval z ‘domovinsko
vojno’ v 1990. letih in tako skušal nadomestiti
‘stari’ mit o ‘hrvaški tragediji’ v Pliberku z
novim mitom, po katerem naj bi ‘Hrvati’ v
1990. letih postali žrtve ‘novega fašizma’.

nad

spominski kulturi v Pliberku.

spominskimi
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Od
polja do
romarskega
središča

Na avstrijski strani meje so lahko izseljeni
ustaši in nekdanji vojaki NDH vedno prirejali
spominska srečanja. Za praznik vseh svetih
leta 1952 so priredili spominsko proslavo na
pokopališču v Spodnjih Libučah blizu mesta
Pliberk (glej Čvrljak, 2015). Na Libuškem polju
so bile tedaj le njive. Leta 1965 so od pliberških
kmetov kupili prvo zemljišče in od tedaj naprej
se spominske proslave odvijajo prav tam (glej
Pavlaković, 2008).
Ob 40. obletnici dogodkov pri Pliberku je prišlo
do iniciative, da bi na polju zgradili spomenik.
Avstrijske oblasti so sprva zavrnile dovoljenje
za izgradnjo spomenika, in to predvsem
zaradi zunanjepolitičnih razogov. Po letu dni
so potem izgradnjo dovolili, a pod pogojem,
da na spomeniku ne sme pisati ‘hrvaški vojski’,
ker bi bil tako spomenik lahko namenjen
tudi

pripadnikom

enot

SS,

ustašem

in

domobrancem. Leta 1987 postavljeni spomenik
je tako dobil dvojezični napis, pri čemer
se napisa vsebinsko ne ujemata. „U ČAST I

Spominski kamen na Libuškem polju leta 1987; slika prikazuje kamen v prvotni zasnovi (grb je še vedno črno-bel) in
tudi okolica še ni dodelana (oder, pokopališče, vir: zasebna
slika, 1987).
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SLAVU / POGINULOJ / HRVATSKOJ VOJSCI /
SVIBANJ 1945 / ZUM GEDENKEN / AN DIE /
GEFALLENEN KROATEN / MAI 1945“ (V čast in

prepovedali. Znova so ga ustanovili leta 1990.

slavo padli hrvaški vojski, maj 1945 oz. V spomin

Na spominski tabli piše: ‘V spomin pliberškim

na hrvate ki so padli, maj 1945).

žrtvam in mučenikom križevega pota, ki se je

Levo od napisa stoji železen katoliški križ, desno

15. maja 1945 začel na tem mestu’. Spodaj pa

pa polmesec z zvezdo (namenjen ustaškim

‘Hrvaška se bo vedno spominjala svojih sinov in

vojakom muslimanske veroizpovedi in vojakom

hčera, ki so bili pobiti, ker so ljubili svoj hrvaški

13. gorske divizije Waffen-SS ‚Handžar‘). Poleg

rod in dom’.

tega je bil na levi strani vklesan hrvaški grb

Novembra leta 2003 naj bi spominsko obeležje

države NDH (šahovnica, ki se začne z belim

razširili. Donacije so prišle predvsem s strani

poljem).

hrvaške vlade, ki jo je vodila HDZ. Skupno

Leta 1995 so postavili dodatno spominsko

so za dodatno izgradnjo in nakup dodatnih

ploščo

zmaja’

zemljišč zbrali 125.000 evrov (glej Čvrljak,

(‘Braća hrvatskoga zmaja‘). Gre za leta 1905

2015; Kolstø, 2010). Avstrijski upravni organi in

ustanovljeno nacionalistično tajno društvo, ki

predvsem pliberški župan so projekt odklonili

ga je leta 1941 podpirala tudi fašistična NDH,

z argumentom, da gre za revizionistično

leta 1946 pa so ga v socialistični Jugoslaviji

proslavo in da se bojijo ‘neonacističnih

‘Bratovščine

hrvaškega

srečanj’. Predsedstvo društva ‘Pliberška častna
četa’ pa je dobilo podporo s strani katoliške
Na novo kupljenem zemljišču, ki se nahaja desno
od spomenika, so leta 2007 uredili oder z oltarjem in govorniškim odrom (ni prikazan na sliki),
(vir: AK Pliberk/Bleiburg, 2008).

cerkve, avstrijske zvezne vlade, katere del sta
bili stranka ÖVP in stranka BZÖ ter koroške

deželne vlade pod vodstvom Jörga Haiderja.
Marca leta 2004 so dobili dovoljenje, junija so
začeli z izgradnjo.
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EN KORAK NAPREJ,
DVA NAZAJ

Leta 1995 je na Libuškem polju/Loibacher Feld
spominsko tablo postavilo tudi ‘Bratstvo hrvaškega zmaja’, in sicer v spomin na ‘pliberške žrtve
in mučenike križevega pota’ (vir: AK Pliberk/
Bleiburg, 2008).

napisom. Od tedaj in vse do danes lahko spet
beremo različico iz osemdesetih let, ki v hrvaški
dikciji omenja ‘hrvaško vojsko’. Šahovnice levo od

Da bi dobili dovoljenje za izgradnjo, ki bi

napisa niso spremenili, še vedno je izklesan grb

vsebovala tudi parkirišča, ureditev okolice

ustaške države. Poleg tega so na novih zemljiščih

spomenika, držala za vence, se je bilo, po blagi

okoli spomenika v letih 2006/2007 postavili

medijski kritiki napisa na spomeniku, društvo

oder z oltarjem in govorniški oder.

z avstrijskimi upravnimi organi prisiljeno

Nova ureditev spominskega področja naj bi

dogovoriti glede spremembe napisa. Od 25.

vsebovala tudi vojaško pokopališče, ki naj bi ga

aprila 2005 naprej je na spomeniku (začasno)

naredili na zemljišču. Cilj tam pokopanih kosti,

pisalo: „U SPOMEN / NA NEDUŽNE ŽRTVE /

ki bi jih sprva morali tja še prenesti, naj bi bil

BLEIBURŠKE TRAGEDIJE / ZUM GEDENKEN

utrditev mita o ‘pliberški tragediji’. Gradnja se

/ AN DIE UNSCHULDIGEN OPFER / DER

je začela leta 2013. Avstrijske upravne organe

BLEIBURGER

na

so o tem prvič obvestili leta 2010. Potem ko so o

Istočasno

zadevi začeli poročati mediji, sta občina Pliberk

so polja hrvaške šahovnice pobarvali z belo in

in deželno glavarstvo Velikovec zagotovila, da

rdečo barvo – pred tem rdeča polja niso bila

bosta projekt zaustavila in preklicala izdana

obravana – in od te spremembe dalje je jasno

dovoljenja. Katoliška cerkev Koroške pa vztraja

viden grb NDH in 13. gorske divizije Waffen-SS.

pri tem, da v izgradnjo kostnice ne bo privolila.

Morda že leta 2007, najkasneje pa leta 2008, so

Maja leta 2017 je tedanji notranji minister

ta napis zaradi kritik iz Hrvaške in izseljenskih

Wolfgang Sobotka (ÖVP) na parlamentarno

skupin

vprašanje odgovoril, da ne obstaja nikakršen

TRAGÖDIE“

(V

spomin

nedolžne žrtve pliberške tragedije).

ponovno

nadomestili

s

prvotnim

Spomenik po spremembi besedila; grb z belim
prvim poljem, hrvaško besedilo, ki omenja
‘hrvaško vojsko’ (vir: AK Pliberk/Bleiburg, 2008).

predlog za ekshumacijo in ponovni pokop (glej
Parlament.gv.at 2017). Od takrat naprej so se
zadeve okoli pokopališča umirile, a se je za bati,
da bodo sprva vsi proti pokopališču, na koncu pa
nihče ničesar ne bo preprečil.
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Protagonisti

Prvotna zastava združenja je še
vedno osrednjega pomena za
praznovanje; tu med pohodom
(procesijo) od Spodnjih Libuč do
Libuškega polja (vir: AK Pliberk/
Bleiburg, 2017).

Zgodovina skrajno desnega društva ‘Pliberška

proslavo, ki se odvija v soboto in nedeljo

častna četa’ (Počasni bleiburški vod, kratko:

(glej Kolstø, 2010).

PBV) in razvoj srečanja ustašev v Pliberku sta

Dejavnosti častne čete so bile trn v peti

tesno povezana, na to pa je močno vplivala

socialistične

notranja in zunanja politika Hrvaške in bivše

med Jugoslovansko tajno službo (Uprava

Jugoslavije.

državne bezbednosti, UDBA) in ‘častno četo’

SKROMNI
ZAČETKI

Jugoslavije.

Do

konfliktov

je prišlo predvsem v sedemdesetih letih.
Leta 1966 je na primer UDBA podstavila
v Pliberku bombo, ki pa je prezgodaj
eksplodirala. Daljnosežnost konflikta med

Leto po prvi ‘spominski slovesnosti’ v času

Jugoslovansko tajno službo ter desnimi

praznika vseh svetih leta 1952 so bivši

ekstremističnimi hrvaškimi organizacijami

ustaši ustanovili društvo, ki od leta 1955

v zamejstvu ponazarja tudi umor člana PBV

naprej redno prireja spomin na pobite

Nikice Martinovića v Celovcu leta 1975, ki ga

na Libuškem polju (glej Kolstø, 2010). Ob

pripisujejo UDBI (glej Nielsen, 2018).

začetku dejavnosti v petdesetih letih je

Pred razpadom Jugoslavije je na srečanje

‘častna četa’ štela le peščico članov, ki so

prihajalo

bili sami ustaši ali pa so bili do leta 1945

obiskovalk, večinoma Hrvatov, ki so se izselili

neposredno povezani z NDH. Na primer

v Evropo, Avstralijo in Severno Ameriko.

bivši ustaš Ilija Abramović, ustanovitveni

Pomen srečanja ustašev se je povečal, ko je

član ter dolgoletni predsednik čete. Častno

leta 1991 Hrvaška razglasila samostojnost,

četo je podpiral tudi duhovnik Vilim Cecelja,

vlada HDZ pod Franjem Tuđmanom pa je

ki je bil dolga leta sodelavec Anteja Pavelića

začela podpirati revizionistično politiko. Od

in je, potem ko se je preselil v Salzburg,

tedaj naprej so poleg razkazovanja ustaških

podpiral dejavnosti skrajnih desničarjev

simbolov in simbolov NDH del praznovanja

med hrvaškimi izseljenci (glej Posavski-

tudi

Vremeplov, 2016). Prvotno so ‘spominsko

zločincev in vojaških enot iz jugoslovanske

slovesnost’ na Libuškem Polju prirejali

vojne z njihovimi simboli ter zastavami.

okrog praznika vseh svetih in pa kakšen
vikend sredi maja, pri čemer se je prav
majska slovesnost prelevila v osrednjo

nekaj

glorifikacija

sto

obiskovalcev

posameznih

in

vojnih
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ZAVEZNIKI V
POLITIČNEM SISTEMU …
Glede na sestavo hrvaških vlad je parlament
odslej srečanju omogočal pokroviteljstvo in
finančno podporo. Nakup zemljišč in razširitev
infrastrukture na Libuškem polju, ki je vrhunec
dosegla z izgradnjo odra leta 2007, je omogočil
izjemen denarni tok evrskih zneskov, ki so
dosegali tudi šestmestna števila (glej Kolstø,
2010). Dogodek se tudi dandanes odvija na več
lokacijah. Praznovanje se prične s katoliškim
obredom na majhnem pokopališču v Spodnjih
Libučah. Glavni del obiskovalk in obiskovalcev
pa pride neposredno k spomeniku, ki leži okoli
dva kilometra stran od Pliberka. Udeleženke in
udeleženci gredo potem z zastavami in političnimi
napisi po cesti od pokopališča do spomenika.
Zato avstrijska policija za ves dan zapre javno
cesto. Pri spomeniku se začne prava ceremonija
s katoliško mašo in številnimi govori desničarskih
ter konservativnih hrvaških političark in politikov.
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Višek slovesnosti pa predstavlja polaganje venca
pri spomeniku. Organizatorji dogodek, da bi
pridobili pravico do množičnega zbiranja, prijavijo
kot versko procesijo.
Jubilejnega leta 2015 se je na Libuškem Polju
zbralo okrog 30.000 ljudi, ki so žalovali za NDH
(glej Kleine Zeitung, 2015). Ceremonijo že vrsto
let v živo prenašajo na državni televiziji HRT.
Dogodek nikakor ni le kraj, kjer se povezujejo

Slika hrvaškega generala Anteja
Gotovine na majici med pohodom/
procesijo, Pliberk/Bleiburg 2015 (vir: AK
Pliberk/Bleiburg, 2015).

eksplicitna desničarska združenja in takšne
osebnosti. Je veliko več kot to: mitološke

kulturni minister Zlatko Hasanbegović (HDZ). Po

zgodbe o trpljenju, ki povezujejo občanke in

drugi strani pa so nekaj dni pred slovesnostjo

občane z osebnostmi in izkušnjami ustaškega

ob spomenik polagali vence tudi drugi (bivši)

režima, omogočajo izmenjavo desničarskih in

premierji in celo sedanja desno usmerjena

zgodovinsko revizionističnih mnenj, ki segajo

predsednica

globoko v konservativni politični tabor in v

Mednarodni pritisk bi bil namreč prevelik, če

hrvaško katoliško cerkev.

bi jih lahko neposredno povezali z udeleženci

V tem smislu hrvaški parlament, v katerem ima

in udeleženkami slovesnosti. Leta 2018 je mašo

večino HDZ, ne le da prispeva k financiranju

daroval Želimir Puljić, zadrski nadškof. Prav on je

dogodka, temveč tam tudi redno gosti najvišje

tri leta prej predlagal referendum, da bi v hrvaški

politične funkcionarje. Leta 2016 sta se prireditve,

vojski ponovno uvedli fašistični pozdrav ‘za dom

na primer, udeležila takratni podpredsednik

spremni’ (glej Novi List, 2015).

vlade Tomislav Karamarko (HDZ) ter neofašistični

Kolinda

Grabar-Kitarović.

Hrvaški podpredsednik Tomislav Karamarko (HDZ) je leta 2016 obiskal slovesnost in
ostali udeleženci in udeleženke
so ga navdušeno pozdravljali. Vedenje, ki
poudarja pomen Pliberka/Bleiburga kot domače
politične volilne platforme (vir: AK Pliberk/
Bleiburg, 2016).

29

… IN DRUGI
OSUMLJENCI
Ena izmed znanih osebnosti, ki so prisrčno
sprejete

v

Pliberku,

je

vojni

zločinec

Dario Kordić. Kordić je bil član bosanskohercegovske veje HDZ in je pred mednarodnim
sodiščem v Haagu obsojen na 25 let zapora
zaradi zločinov proti človečnosti. Odličen
odnos ima recimo z Miroslavom Piplicom, ki
je predsednik avstrijske veje HDZ, znan pa
je tudi kot soorganizator številnih kulturnih
prireditev na Dunaju (glej Der Standard,
2014). V Libučah se, na primer, pojavljajo tudi
funkcionarji neofašistične stranke HČSP ter
televizijski novinar Velimir Bujanec. Bujanec
je bil v devedesetih letih odkrit podpornik
ustašev. Dan danes je znan zaradi pogovorne
oddaje, postal pa je tudi član stranke HDZ in
ima odlične odnose z vladajočimi (glej Balkan
Insight, 2016).
V Libučah pa se ne srečujejo le desni ekstremisti
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iz Hrvaške. Dobrodošli gostje spominske
slovesnosti

so

bili

tako

tudi

Anneliese

Kitzmüller, političarka FPÖ/FPK, ki je od leta
2017 naprej tretja predsednica Avstrijskega
državnega zbora, kot tudi Josef Lobnig, tretji
predsednik

Koroškega

deželnega

zbora.

Medtem ko je imel hrvaški desni ekstremist
Tomislav

Sunić

govor

pri

esesovskem

spomeniku na Šenturški gori, so leta 2017
dogodek v Pliberku obiskali tudi pripadniki
nemških nacionalističnih gibanj, kot je Willi
Überfellner (Kärntner Abwehrkämpferbund)
ali Peter Mussi (Akademische Sängerschaft
Tauriska zu Klagenfurt).
Organizacijo močno podpirajo tudi številni
simpatizerji in verniki, od katerih je večina
pripadnikov hrvaške diaspore ali pa prihajajo
iz Hrvaške.

Hrvaški neofašist in novinar Velimir Bujanec na slovesnosti leta 2016 obkrožen z
oboževalci (vir: AK Pliberk/Bleiburg, 2016).
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»Gre največ za
upravni prekšek«
AVSTRIJSKE OBLASTI
IN USTAŠKO SREČANJE
Vsakoletno ustaško srečanje v Pliberku lahko
v sedanji obliki poteka le ob podpori, ali vsaj
aktivnemu neupoštevanju pristojnih lokalnih
oblasti in javnih institucij. Primer tega je že
omenjena ‘prevajalska napaka’ na spomeniku.
Po hrvaško je na njem pisalo ‘hrvaški vojski’,
s katero je mišljena vojska pred letom 1945, v
nemščini pa je pisalo ‘padlim Hrvatom’ (glej “Od
polja do romarskega središča”). Upravni organi
si pred tem dejstvom niso le zatisnili oči, ampak
so soglašali tudi z veliko razširitvijo spomenika
ter odra in pokopališča.

Šotori, kjer se streže pijača,
na zemljišču za opravljanje
spominskih obredov služijo
kot varno zatočišče hrvaškim
fašistom, ki so prišli praznovati,
del vsega pa so seveda ustaške
pesmi in nacistični pozdravi;
Takšni šotori so bili prvič
prepovedani leta 2018 (vir: AK
Pliberk/Bleiburg, 2017).

Po ustanovitvi NDH (1941) – vazalna država
tretjega rajha – so ustaši nacistični pozdrav v
isti obliki uporabljali na paradah, pohodih in pri
prisegah – le da niso vpili ‘Heil Hitler’, ampak
‘za dom spremni’.
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GRE LE ZA
‘HRVAŠKI POZDRAV’?
Vsako leto med srečanjem ustašev v Pliberku

Junija leta 2017, ko je poslanec parlamenta

obiskovalci poudarjajo svoje desničarsko,

Karl Öllinger s kazensko ovadbo celovškemu

ekstremistično in tudi fašistično mišljenje v

državnemu tožilstvu prijavil 14 primerov

obliki pesmi, z načinom oblačenja, v govorih

nacističnega pozdrava in jih s slikami ustrezno

in z nacističnimi pozdravi. Čeprav je nacistični

dokumentiral (glej Öllinger, 2017), je državno

pozdrav po avstrijskih zakonih prepovedan

tožilstvo v Celovcu postopke jeseni istega

v kazenskem pravu, zdaj razpravljajo o tem,

leta ustavilo. Utemeljitev: ni šlo za nacistične

ali na svečanosti ne uporabljajo pravzaprav

pozdrave oziroma ni bilo možno najti storilcev.

‘hrvaškega pozdrava’. Tako je nek policist leta

Po javnih kritikah je leta 2018 policija le

2017 novinarja, ki ga je opozoril na nacistične

ukrepala in nekaj oseb priprla, pri čemer je v

pozdrave, vprašal, ali dejansko vztraja pri tem,

nekaterih primerih prišlo tudi do kazenskega

da želi zaradi take malenkosti – ki je k večjemu

postopka in obsodb. Videti je, da koroški

upravni prekršek – vložiti kazensko ovadbo

varnostni organi po treh letih prepolnih

(glej Donnerbauer & Glanzl, 2017).

medijskih

Deželni urad za ustavno zaščito na Koroškem

nacističnimi pozdravi, niso hoteli več biti

uradno govori o ‘hrvaškemu pozdravu’, ki ga ni

obtoževani nedejavnosti.

mogoče pravno sankcionirati. Takšen ‘hrvaški
pozdrav’, ki bi bil neodvisen od nacističnega
pozdrava,

je

zgodovinsko

zelo

vprašljiv.

poročil

z

dokumentiranimi

Med obeleževanjem spominske
slovesnosti na Libuškem polju
in v njegovi bližini je pogosto
moč videti nacističen pozdrav,
a policija nikoli ni ukrepala. Šele
po dolgoletnih kritikah s strani
medijev je leta 2018 prišlo do
prvih aretacij; na sliki: Nacistični
pozdrav za spominsko fotografijo
pri glavnem odru (vir: AK Pliberk/
Bleiburg, 2017).

PROCESIJA, PRIREDITEV
ALI ZBOROVANJE?
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Del vsakoletnega rajanja pri Pliberku je

glavar in deželni glavar). To se opaža tudi v

procesija po javnih cestah in zborovanje na

jeziku, ki ga upravni organi uporabljajo v zvezi

zasebnem zemljišču, ki vsebuje tudi mašo in

s srečanjem. V internih dokumentih občine

politične govore. Stališče upravnih organov je

Pliberk in okrajnega glavarstva je govora o

enostavno: vsi deli tega večurnega dogodka so

‘hrvaški proslavi’ (Kroatenfeier) in ‘nekdanjemu

del cerkvenega praznovanja. Parkiranje 300

spominu na materinski dan hrvaške emigracije’

avtobusov na javni cesti in kolesarski poti –

(ehemaliges

cerkveno praznovanje. Nacistični pozdravi ob

kroatischen

spomeniku in ob glavni cesti na poti – cerkveno

Pliberk/Bleiburg, 2015).

praznovanje. Morje zastav skrajno desnih

Koroška deželna vlada že leta dolgo zastopa

hrvaških strank – cerkveno praznovanje.

stališče, da edino zvezna vlada lahko ukrepa

Fašistične majice, zastave, transparenti –

proti tej prireditvi. Deželni glavar Peter Kaiser

cerkveno praznovanje.

je na prisegi 12. aprila 2018 v deželnem zboru

Vse to omogoča 5. člen avstrijskega Zakona o

povedal, da gre za ‘desnoekstremistično

političnem združevanju (Versammlungsgesetz),

zbiranje pod okriljem [...] cerkvene procesije’

ki

iz

in ‘prireditve ni mogoče prepovedati. Pravno

podvrženosti temu zakonu. To pa je praktično

[...] je skladno s Zakonom o varnosti in policiji

izvedljivo le zato, ker si vse upravne ravni

pristojen minister za notranje zadeve’ (glej

zatiskajo oči, da navsezadnje ne gre le za

Kurier, 2018). Tako kot so jasne besede podpore

običajno cerkveno praznovanje (župan, okrajni

o naravi tega dogodka, tako nerazumljiva je

cerkvena

praznovanja

izvzema

Muttertagsgedenken
Emigration)

(uredba

der
Občine

Udeleženci spominske slovesnosti z ustaškimi kapami in
fašističnimi majicami stojijo pri improvizirani stojnici, zadaj pivski
šotori; Majica na levi prikazuje nacističnega orla v povezavi z
grbom NDH, spodaj fašistični pozdrav: ‘Za dom spremni’ (vir: AK
Pliberk/Bleiburg, 2008).

nedejavnost politike in oblasti. Kot smo že

koroški škof s svojim podpisom prireditve

opisali, je praznovanje v Pliberku dogodek, ki

spremenil v mašo. Leta 2019 dovoljenje za mašo

je osrednjega pomena za hrvaško notranjo

prvič ni bilo izdano. Posledice te odločitve so še

politiko in je stalnica v nacionalnem političnem

vedno nejasne.

koledarju. V skladu s tem je bila prireditev leta
2015 in 2016, na primer, odskočna deska za
bližajoče se volitve. Leta 2016 sta slovesnost
obiskala

hrvaški

podpredsednik

Tomislav

Karamarko in neofašistični kulturni minister
Zlatko Hasanbegović in si tu pridobivala
glasove volilcev. Od volilne kampanje Recepa
Tayyipa Erdoğana leta 2016, pa naj bi bile volilne
kampanje tujih strank in kandidatov v Avstriji
pod posebnim drobnogledom. Poleg tega je
bil leta 2017 spremenjen Zakon o političnem
zbiranju (Versammlungsrecht).
Zdaj veljajo posebni pogoji glede ‘nameravane
udeležbe zastopnikov tujih držav’ (1a. odstavek
2. člena Zakona o političnem zbiranju). To bi
veljalo tudi za pliberško proslavo – če ne bi
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Po letih slabe publicitete se je policija leta 2018
odzvala s poostrenim nadzorom. Vendar pa se
niso premaknili dlje od fašističnih simbolov, kot
sta zastava in grb NDH (vir: AK Pliberk/Bleiburg,
2018).

Policija včasih rada pozira s hrvaškimi fašističnimi
prišleki, za katere trdijo, da jih strogo nadzorujejo.
Leta 2017 koroški policisti pozirajo s predstavniki
združenja “H.V.R.”, nacionalističnega ‘viteškega
reda’, ki se do ustaškega fašizma opredeljuje kod do
nečesa pozitivnega (vir: stopptdierechten.at, 2017).

NEPRISTOJNOST IN
LAŽNE NOVICE

Pohod od pokopališča do Libuškega polja/
Loibacher Felda se uradno šteje za ‘cerkveno
procesijo’, udeleženci pa nosijo številne
politične plakate in zastave političnih strank,
kar poudarja politični značaj dogodka (vir:
AK Pliberk/Bleiburg, 2016).

Kot smo razjasnili, se ustaškega druženja

ker gre za zasebno prireditev in da je

pri Pliberku udeležujejo številni neonacisti

treba ščititi svobodo govora in svobodo

in organizacije neofašistov. Tega nihče

zbiranja (glej Stellungnahme von Diözese

ne zanika, a vsi delujejo tako, kot da

Gurk-Klagenfurt, LPD Kärnten und BH

tega ne morejo preprečiti: Predstavniki

Völkermarkt 2018).

organizatorjev pravijo, da nimajo vpliva

Policija in varnostni organi Koroške ne

na to, kdo prihaja na dogodek, saj gre

vidijo problema v samem srečanju, temveč

za cerkveno praznovanje, katerega se

v negativnem medijskem poročanju o njem.

lahko udeleži vsakdo. Katoliška cerkev

Poročanje o fašističnih simbolih, hujskaških

pravi, da nima vpliva na to, kaj se poleg

pesmih in neonacistih iz Avstrije, Hrvaške

maše tam še dogaja, saj gre za zaseben

in Nemčije naj bi v javnosti le povzročalo

dogodek. Varnostni organi (Deželni urad

negotovosti in omogočalo kritiko izvršilne

za zaščito ustave na Koroškem, Deželna

oblasti. Poleg tega naj bi poročanje o

policijska uprava v Celovcu in Okrajno

navzočih neonacistih tja privabilo še več

glavarstvo Velikovec) pravijo, da ne vedo

njihovih tovarišev – kar bi povzročilo še več

vnaprej, kdo se bo proslave udeležil,

negativnega poročanja. Rešitev oblastnih
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SIMBOLI NA
SREČANJU
USTAŠEV
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Na srečanju ustašev niso pomembni le kraj,

praznovanju v Pliberku zaradi tega v Avstriji

osebe in zgodovinski podatki, ampak tudi

ni prepovedanih. Med tiskanjem te knjižice

tam prikazani in uporabljeni simboli. Ti

je bila sprejeta novela Zakona o simbolih

udeležencem pomagajo, da se na preprost

(Symbolegesetz), s katerim sta od 1. marca

način identificirajo z vsebino prireditve ali

2019 prepovedana dva ustaška simbola, od

pa se neposredno nanašajo na fašistične

katerih se eden v Pliberku nikoli ne pojavlja.

prednike in njihovo ideologijo.

To je ustaški grb z modrim “U” nad njim v
rdečem vzorcu. Drugi (ustaški U z bombo) je

PREPOVED
SIMBOLOV

pojasnjen spodaj.

S fašističnimi simboli se ukvarjajo številni
avstrijski zakoni (Verbotsgesetz, kratko:

POSODOBLJENI
FAŠISTIČNI SIMBOLI

den

Simbole NDH redko uporabljajo v njihovih

kratko:

zgodovinskih oblikah, pogosteje gre za

AbzG;

posodobljene različice. V vojni na Hrvaškem

Symbolegesetz, kratko: SymbG). Ti pa so

(1991-1995) so na primer vojaki in pripadniki

v velikem delu strogo osredotočeni na

paravojaških enot na zastavah ali uniformah

zgodovino nacionalsocializma v Avstriji.

uporabljali ustaške simbole. To antifašistom

Druga

(in seveda medijem ter oblastem) otežuje

VerbG;

Einführungsgesetz

zu

Verwaltungsverfahrensgesetzen,
EGVG;

Abzeichengesetz,

zgodovinska

kratko:

fašistična

gibanja

(stranko suličastega križa, ustaše, frankiste)
je v ta določila težko umestiti. Večji del
simbolov, ki se jih prodaja na ustaškem

pravilno razporeditev simbolov.

» Zastava NDH
(z ustaškim emblemom in
ustaškim grbom)
Ta primer prikazuje zastavo NDH (1941-1945)
brez prilagoditev. Rdeče-belo-modra zastava
ima v sredini ustaški grb (s prvim belim
poljem), v zgornjem levem kotu pa modro U
v rdečem vozelnem vzorcu. Prikazovanje te
zastave je zelo problematično saj so bili pod
to zastavo in v imenu NDH storjeni številni
zločini, zakoni (VerbG, EGVG, AbzG, SymbG)
pa za to ne predvidevajo sankcij.

» Ustaški emblem (U)
Osnovni znak razpoznavanja ustašev je
U. Zgodovinsko se najpogosteje pojavlja v
kombinaciji z ustaškim grbom in pojavlja
se tako v zgodovinskih pričevanjih kot tudi
v Pliberku. U se v Pliberku pojavlja tudi v
različnih kombinacijah in novih oblikah.
Prikazovanje tega simbola (na zastavah,
majicah itd.) je zelo problematično v luči
zločinov, ki so jih storili ustaši in so bili v
večini primerov nekaznovani.

» Ustaški grb (šahovnica)
Ustaški grb je sestavljen iz vzorca šahovnice
s 5×5 polji, začne pa se z belim poljem.
Razlikovati ga je treba od današnjega grba
Republike Hrvaške (šahovnica, ki se začne
z rdečim poljem). Ustaški grb je osrednji
simbol ustašev in NDH. Prvič se je pojavil
v fašistični propagandi pred letom 1941,
kasneje pa je postal državni grb NDH.
Kot tak je krasil propagandne plakate,
uniforme hrvaških domobranov, ustašev,
hrvaških

sodelavcev

nemške

vojske,

uniforme hrvaške SS enote (13. gorska SS
divizija ‘Handžar’), letala hrvaškega vojnega
letalstva itd. Ustaški grb je tudi pomemben
sestavni del mnogih drugih simbolov, kot
so paravojaški HOS, Pliberška častna četa
itd. Krasil je tudi rokave 13. gorski SS diviziji
‘Handžar’.

Zato bi moral biti prepovedan
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glede na odredbo Avstrijskega zakona o
oznakah (Abzeichengesetz). V Avstriji se
jih ne sme niti prikazovati niti prodajati.
Kršitev se kaznuje s kaznijo do 4.000 EUR
in zaplembo simbola/predmeta, pri čemer
koroške

oblasti

zavračajo

izvrševanje

zakona s sklicevanjem na uporabo simbola
pred letom 1941.
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» Ustaški U (z bombo)
Veliki U z gorečo bombo je nekdanji simbol
ustašev predvsem pa vojaško odlikovanje.
Najdemo ga na ustaški kapi ali na ovratniku
uniforme.

Najhujša

ustaškim

simbolom

povezava
je

s

tem

koncentracijsko

taborišče Jasenovac, saj se ta znak pojavi
na vhodni tabli. Prikazovanje tega simbola
(na zastavah, majicah itd.) je izjemno
problematično zaradi zločinov, ki so z
njim povezani.
o

simbolih

Od 1. marca 2019 Zakon

(Symbolegesetz)

predvideva

zakonske možnosti sankcioniranja.

» Simboli domobranov
Zgodovinski simbol domobranov (Hrvatsko
domobranstvo;

črni

križ

na

beli

podlagi, tako imenovani hrvaški trolist)
v Pliberku srečamo redkeje kot ustaške
simbole. Številni obiskovalci na ovratnikih
nosijo majhne značke domobranov, na
dogodku pa so prisotni tudi podporniki
domobranov, ki pa prikazujejo predvsem
nove

in

ne

zgodovinskih

simbolov.

Zgodovinska referenca je kljub temu jasna in
problematična. Primer prikazuje zastavo z
napisom ‘Hrvatski domobran - za Hrvatsku
uvijek’ (Hrvaški domobran – vedno za
Hrvaško) in pripisom letnic 1868-1941-1991.
Gre za konstrukt zgodovinske kontinuitete,
ki stoji na precej majavih nogah: letnica
1868

je

navedena

zaradi

ustanovitve

domobranstva s hrvaško govorečimi vojaki
po avstro-ogrski poravnavi; letnica 1941
se nanaša na ustanovitev NDH, 1991 pa
na novo ustanovljeno vojsko Republike
Hrvaške.

Prikazovanje

domobranskega

trolista (na zastavah, majicah itd.) je zelo
problematično, glede na zločine, ki so se v
imenu tega dogajali, zakoni (VerbG, EGVG,
AbzG, SymbG) pa za to ne predvidevajo
sankcij.

» Thompsonovi simboli in
majice z njegovim likom
Thompson je vzdevek Marka Perkovića
in pa naziv njegove skupine. Perković je
neofašistični glasbenik, ki v svojih pesmih
poveličuje ustaški fašizem in NDH. V vojni
na hrvaškem je sodeloval v paravojaških
enotah, kar je močno prispevalo k njegovi
priljubljenosti

na

Hrvaškem

in

med

izseljenci. Thompson na svojih koncertih
med drugimi poje tudi ustaško pesem
‘Jasenovac i Gradiška Stara’, v kateri na
pozitiven

način

opeva

pomore

Judov

in Srbov v koncentracijskem taborišču
Jasenovac in eni njegovih podružnic. Na
dogodku v Pliberku je pogosto mogoče
videti različne majice te skupine, zadnja
leta pa jih je tam mogoče tudi kupiti. Proti
oblačilom z oznakami skupine Thompson ni
mogoče pravno ukrepati.
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» Nacistični orel z ustaškim
grbom
Da bi poudarili ideološko in politično
usmeritev, ki se skriva za ustaškim grbom,
tega

na majicah pogosto kombinirajo

z nacističnim orlom, ki je bil simbol
nacistične države. Da bi bila povezava med
fašistično NDH in nacionalsocialistično
Nemčijo še bolj jasna, pa orel v svojih
krempljih namesto kljukastega križa drži
ustaški grb. Kot ‘nadomestni simbol’, ki
predstavlja nacistični simbol spada pod
Zakon o oznakah (Abzeichengesetz), zato
je nošenje ali prodaja tega simbola v Avstriji
prepovedana, predpisna pa je kazen v višini
do 4.000 evrov, pri čemer koroški organi
zavračajo izvajanje te določbe.

» Strankarske zastave
V Pliberku so zastopane številne hrvaške
desničarske stranke (ki jih je mogoče
prepoznati po zastavah, majicah, jaknah,
vencih itd.), a njihovi simboli in zastave niso
prepovedani. Stranke in njihovi logotipi:
*

HSP (Hrvatska stranka prava); Logotip
1: grb s poševnim trakom; Logotip 2:
volk; stranka je odprto fašistična in
pripada skrajni desnici; leta 2017 je
izstopala z volilnim plakatom v slogu
nacionalsocialistične
(op.

nacistični

‘Winterhilfswerk’

program

za

pomoč

ljudstvu).
*

HSP-AS (Hrvatska stranka prava Dr.
Ante Starčević); Logotip: grb s poševnim
trakom; skrajno desničarska stranka se
je leta 2009 ločila od HSP; Starčević je
začetnik ideologije o Veliki Hrvaški.

*

HSP-1861 (Hrvatska stranka prava 1861);
Logotip: grb s poševnim trakom; skrajna
desničarska stranka se je odcepila
od HSP leta 1995; “1861” se nanaša na
prvotni datum ustanovitve HSP.

*

HČSP (Hrvatska čista stranka prava);
Logotip: grb z vozlastim vzorcem na
sredini; skrajno desničarska stranka, ki
se je leta 1992 odcepila od HSP. Povezana
je z neonacističnimi strukturami.

» Emblem HOS
HOS (Hrvatske obrambene snage) je bila
paravojaška enota (Hrvati, Bosanci, nemški
in avstrijski neonacisti) v času vojne na
Hrvaškem (1991-1995). HOS se pogosto
sklicuje na NDH in ustaško gibanje. Njihov
logotip vsebuje ustaški grb, ki se nahaja na
sredini modrega vozlastega vzorca, zelo
podobno kot pri grbu NDH, spodaj je ustaški
pozdrav ‘za dom spremni’. Tudi kratica HOS
je namerno povzeta po imenovanju vojske
fašistične NDH (Hrvatske oružane snage –
Hrvaške oborožene sile). Logotip HOS je na
zastavah in majicah v Pliberku vseprisoten,
saj ni prepovedan.

» Črna legija
Črna legija (Crna legija) je bila podenota
ustaške vojske in tudi podenota HOS, ki
se je poimenovala po svoji zgodovinski
predhodnici. Obe sta zagrešili številne
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vojne zločine in grozodejstva, tako med
drugo svetovno vojno kot tudi med vojno
na Hrvaškem. V Pliberku je mogoče videti
številne posameznike, ki so oblečeni v
majice z oznakami Črne legije ali pa mahajo
z njihovo zastavo. Niso prepovedane, razen
če vsebujejo druge prepovedane simbole.

» Ustaški U s križem
V (vele)mestih kot je Dunaj je ta simbol
pogosto opaziti v obliki grafita, v Pliberku
pa ga komaj najdemo. Ustaški U s križem,
namreč. Kot grafit se pogosto uporablja na
odprtem, običajno v konkurenci z ostalimi
nacionalističnimi simboli. Eden od razlogov,
zakaj v Pliberku komaj kaj najdejo na
prizorišču, je to, da oblasti ne preganjajo niti
zgodovinskih fašističnih simbolov – kaj šele
nadomestnih simbolov? Ustaški U s križem
ni prepovedan po nobenem avstrijskem
zakonu.

Glossar

Abramović, Ilija; *1925 na Hrvaškem, ustaš,

sokrivcah ali fašizmu ni bilo govora.

od leta 1945 naprej živi na Koroškem, ustanovni član društva Bleiburger Ehrenzug

Bratovščina hrvaškega zmaja (Braća Hr-

(Pliberška častna četa), funkcionar katoliške

vatskoga Zmaja); leta 1905 ustanovljeno na-

cerkve v Celovcu.

cionalistično hrvaško tajno društvo.

Abzeichengesetz, AbzG (Zakon o oznakah

Budak, Mile; *30. 8. 1889, † 7. 6. 1945; ustaš,

vojske); leta 1960 sprejet zakon, prepove-

minister za vero in izobraževanje ter kasneje

duje prikazovanje simbolov organizacij, ki

zunanji minister države NDH.

so v Avstriji prepovedane in to sankcionira,
Bujanec, Velimir; *18. 11. 1974, hrvaški no-

obsega nacistične simbole.

vinar skrajne desnice in televizijski modeAkademische Sängerschaft Tauriska zu

rator.

Klagenfurt; nemška nacionalna študentska
zveza, ustanovljena leta 1888 kot „Verein

Bündnis Zukunft Österreich (BZÖ); politič-

deutscher Kärntner Studenten (Društvo

na stranka, ki se je odcepila od stranke Frei-

nemških koroških študentov)“.

heitliche Partei Österreichs (FPÖ) pod vodstvom Jörga Haiderja, od leta 2005 do leta

Apovnik, Pavla; *1902, umrla; pričevalka in

2013 zastopana v avstrijskem parlamentu.

podpornica partizank in partizanov na KoCaritas;

roškem.

dobrodelna

organizacija

rim-

sko-katoliške cerkve. Mednarodna krovna
Avstro-Ogrska;

dualistična

monarhija

Avstrije in Ogrske, zadnja stopnja habsbur-

organizacija se uradno imenuje Caritas Internationalis.

ške monarhije, ki je obstajala od leta 1867 do
leta 1918.

Cecelja, Vilim; *24. 4. 1909, † 3. 7. 1989;
namestnik vojaškega vikarja vojske NDH,

Bleiburger Ehrenzug (hrv., Počasni blei-

tesni sodelavec in spovednik Anteja Pave-

burški vod, slv. Pliberška častna četa,

lića, osrednja osebnost organizacije Caritas

kratica: PBV); leta 1953 v Celovcu s strani

Croatia in pomagač ustaškim beguncem. Po

bivših ustašev ustanovljeno revizionistično

internaciji s strani zavezniških sil je usta-

društvo. Prireja spominsko proslavo v Pli-

novil hrvaško katoliško skupnost v Salzbu-

berku/Bleiburgu in od hrvaške vlade dobiva

rgu, osrednja osebnost hrvaške (fašistične)

finančno podporo.

diaspore.

Britanska osvobojena cona; v kontekstu

Četnik; skupni pojem za kralju zveste srb-

brošure je to del Koroške, ki je bil maja leta

ske in črnogorske nacionalistične in/ali

1945 pod upravo britanske vojske.

protikomunistične (fašistične) vojaške enote v drugi svetovni vojni.

Bratstvo in enotnost (Bratstvo i jedinstvo);
geslo jugoslovanske narodnoosvobodilne

Crna Legija (Črna legija); od leta 1941 do leta

vojne, kasneje vodilno načelo spominske

1945 elitna enota ustašev.

politike v socialistični Jugoslaviji, ki je dopuščalo le spomin na partizanke in partiza-

Deželna policijska direkcija (Landespoli-

ne. O ne-jugoslovanskemu nacionalizmu,

zeidirektion - LPD); V Avstriji zveznemu
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ministrstvu za notranje zadeve podvržen

stranka skrajne desnice na Koroškem, od

varstveni urad druge stopnje in v večini me-

leta 2013 naprej spet del stranke FPÖ.

stih tudi varstveni urad prve stopnje, saj v
večini mest okrajno glavarstvo ni varstveni

Freiheitliche Partei Österreichs (FPÖ); leta

urad prve stopnje, temveč so to neposredno

1955 ustanovljena stranka skrajne desnice,

deželne policijske direkcije. Vsaka izmed 9

trenutno članica Avstrijske zvezne vlade.

zveznih dežel ima lastno deželno policijsko
direkcijo.

Franco, Francisco; *4. 12. 1892, † 20. 11. 1975;
fašistične general in diktator, od leta 1936

Deželni urad za zaščito ustave in boju

do leta 1975 predsednik Španije.

proti terorizmu na Koroškem (Landesamt
für Verfassungsschutz und Terrorismus-

Frankizem; ideološka podkrepitev diktature

bekämpfung - LVT); Poleg zveznega urada

Francisca Franca.

za zaščito ustave in boja proti terorizmu
(BVT) del avstrijske zaščite ustave. LVT je

Frančiškov red (frančiškani); med letom

del deželne policijske direkcije.

1210 in letom 1220 ustanovljeni katoliški red,
vezan na Frančiška Asiškega, na Hrvaškem

Domobranci, pripadniki hrvaškega domob-

vpleten v ustaški režim.

ranstva (Hrvatsko domobranstvo), redna
vojska države NDH.

Grabar-Kitarović, Kolinda; *29. 4. 1968; od
15. 2. 2015 naprej predsednica Hrvaške (ne-
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Einführungsgesetz zu den Verwaltun-

strankarska), prej hrvaška ministrica (HDZ)

gsverfahrensgesetzen, EGVG (Zakon, s

in namestnica generalnega sekretarja orga-

katerim se uveljavljajo zakoni o upravnih

nizacije NATO.

postopkih); kaznuje širjenje nacističnega
mišljenja z upravno kaznijo, če dejanje ni

Golgota; ime hriba blizu Jeruzalema, na ka-

kaznivo dejanje skladno z zakonom, ki ka-

terem je bil po Novi zavezi križan Jezus.

zensko-pravno kaznuje nacistična dejanja
(»Verbotsgesetz«).

Haider, Jörg, *26. 1. 1950, † 11. 10. 2008; politik skrajne desnice, prej član stranke FPÖ,

Erdoğan, Recep Tayyip; *26. 2. 1954, avtori-

kasneje stranke BZÖ. Od leta 1989 do leta

tarni predsednik Republike Turčije.

2000 predsednik stranke FPÖ, od leta 1989
do leta 1991 ter od leta 1999 do leta 2008 de-

Eksodus; v Stari zavezi opisani odhod Izra-

želni glavar Koroške.

elcev iz Egipta.
Handžar, 13. gorska divizija Waffen-SS; leta
Federativna ljudska republika Jugoslavija,

1943 ustanovljena divizija Waffen-SS, rekru-

od leta 1945 do leta 1963 uradni naziv socia-

tirana na območju države NDH, udeležena

listične Jugoslavije. Od leta 1963 do leta 1992

pri številnih vojnih zločinih na Balkanu.

se je uradni naziv glasil Socialistična federativna republika Jugoslavija.

Hasanbegović, Zlatko; *14. 6. 1973, revizionistični zgodovinar, do oktobra 2016 kul-

Freiheitliche Partei Kärntens (FPK); poli-

turni minister Hrvaške (HDZ). Leta 2017

tična stranka, ki se je odcepila od stranke

izključen iz stranke, trenutno pa neodvisni

BZÖ. Od leta 2009 do leta 2013 samostojna

poslanec v hrvaškem parlamentu. Bivši pod-

Hrvatska stranka prava (HSP); „Hrvaška

predsednik društva Bleiburger Ehrenzug.

stranka prava“, skrajno desna, fašistična
stranka. Prvič ustanovljena leta 1861, iz nje

Hrvaška osamosvojitvena vojna; vojna na

so se razvili ustaši. Novo ustanovljena leta

Hrvaškem od leta 1991 do leta 1995 v okviru

1990.

Jugoslovanske vojne. Povod je bila razglasitev neodvisnosti Hrvaške od Jugoslavije.

Hrvatska stranka prava-1861 (HSP-1861);
„Hrvaška stranka prava-1861“, leta 1995

Hrvaško osvobodilno gibanje (Hrvatski

ustanovljena frakcija stranke HSP, ena red-

Oslobodilački Pokret, kratica: HOP); or-

kih desničarskih strank v opoziciji proti

ganizacija, ki jo je v izgnanstvu ustanovil

Franju Tuđmanu.

Ante Pavelić in ki je služila za hrvaško fašisorganizacijo,

Hrvatska stranka prava Dr. Ante Starčević

propagandno delo in oboroženi boj proti

(HSP-AS); „Hrvaška stranka prava dr. Ante

socialistični Jugoslaviji.

Starčević“, leta 2009 ustanovljena skrajno

tično povezovanje, njihovo

desničarska frakcija stranke HSP. Na volitHrvaška kmečka stranka (Hrvatska seljač-

vah za parlament EU leta 2014 in za pred-

ka stranka, kratica: HSS); konservativna,

sedniške volitve leta 2015 je nastopala v ko-

leta 1904 ustanovljena stranka na Hrvaškem,

aliciji s stranko HDZ.

pomembna vloga v državi SHS. Novo ustanovljena leta 1989, danes kot stranka opo-

Jasenovac; kraj na Hrvaškem. V neposredni

zicije zastopana v hrvaškem parlamentu.

bližini se je nahajalo koncentracijsko taborišče Jasenovac, največje koncentracijsko

Hrvatska čista stranka prava (HČSP); “Hr-

taborišče NDH.

vaška čista stranka prava“, skrajno desna,
neofašistična stranka s pozitivnim pogle-

Jugoslovanska

dom na ustaše.

jska (Narodnooslobodilčka vojska, NOV);

narodnoosvobodilna

vo-

komunistična partizanska organizacija v
Hrvatska demokratska zajednica (HDZ);

Jugoslaviji, ki se je od leta 1941 do leta 1945

„Hrvaška demokratična zveza“, nacionalis-

borila za osvoboditev Jugoslavije od naciz-

tična, desno-konservativna stranka. Tre-

ma in fašizma.

nutno najmočnejša stranka na Hrvaškem.
Kaiser, Peter, *4. 12. 1958; avstrijski politik
Hrvatske obrambene snage, (HOS); „Hr-

stranke SPÖ in od leta 2013 deželni glavar

vaške obrambne sile“, od leta 1991 do leta

Koroške.

1993 hrvaška paravojaška organizacija, ki
se je borila skupaj z redno hrvaško vojsko

Karamarko, Tomislav; *25. 5. 1959; hrvaški

in Hrvaškim obrambnim svetom (HVO) v

politik in bivši predsednik stranke HDZ.

državljanski vojni. Cilj je bila ustanovitev t.i.
Velike Hrvaške. Ime je namenoma podobno

Kärntner Abwehrkämpferbund (Koroška

imenom oboroženih sil države NDH.

brambovska zveza); ustanovljena leta 1955,
Dokumentacijski arhiv avstrijskega upora

Hrvatske oružane snage (HOS); „Hrvaške

(Dokumentationsarchiv des Österreichis-

oborožene sile“, od leta 1944 naprej uradni

chen Widerstandes) organizacijo oceni kot

naziv oboroženih sil države NDH.
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„pripravljalno organizacijo skrajne desnice“.

Lobnig, Josef; *9. 12. 1958; avstrijski finančni

Nastopa proti imaginarni „slovenizaciji“ Ko-

uradnik in politik stranke FPÖ, prej stranke

roške in izvaja nemško nacionalno politiko,

FPK, ki je prej bila stranka FPÖ oz. BZÖ; od

zastopniki se udeležujejo srečanja v Pliber-

leta 1999 poslanec v deželnem svetu Ko-

ku.

roške in od marca 2013 naprej tretji predsednik deželnega sveta.

Kitzmüller, Anneliese, *3. 7. 1959; avstrijska
političarka skrajno desne stranke FPÖ in od

Libuško polje; polje v bližini Pliberka, na ka-

20. 12. 2017 naprej tretja predsednica avstri-

terem naj se bi odvijal pliberški pokol. Tu se

jskega Državnega sveta.

nahaja revizionistično spominsko obeležje
in tu se vsako leto odvija večji del spomin-

Komunistična partija Jugoslavije (KPJ); od

ske proslave.

leta 1919 do leta 1990 obstoječa komunistična stranka in vladajoča stranka v socialis-

Martinović, Nikica; *1912, †17. 2. 1975; član

tični Jugoslaviji. Leta 1952 je bila preimeno-

društva PBV.

vana v Zvezo komunistov Jugoslavije.
Mesić, Stjepan „Stipe“; *24. 12. 1934;
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Kralj Aleksandar I.; *16. 12. 1888, † 9. 10.

soustanovitelj stranke HDZ, od katere se je

1934; od leta 1921 do leta 1934 kralj Jugo-

v devetdesetih letih deloma odtujil. Od 18.

slavije.

2. 2000 do 18. 2. 2010 predsednik Hrvaške.

Kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev

Mussi, Peter; „Alter Herr“ (stari član)

(država SHS); nastala decembra 1918 z

nemško nacionalne študentske zveze Aka-

združitvijo države Slovencev, Hrvatov in Sr-

demische Sängerschaft Tauriska zu Klagen-

bov s Kraljevino Srbijo. Po državnem udaru

furt.

leta 1929 kraljeva diktatura z uradnim nazivom Kraljevina Jugoslavija. Leta 1941 jo na-

Neodvisna država Hrvaška (Nezavisna dr-

pade nemški rajh in njegove zaveznice, ki si

žava Hrvatska, kratko: NDH); hrvaška fa-

razdelijo njena ozemlja.

šistična država, vazalna država nacizma, od
leta 1941 do leta 1945.

Konkordat; oznaka za sporazum med rimsko-katoliško cerkvijo in neko državo; v

Okrajno glavarstvo; upravna enota v Avstri-

Avstriji predvsem od leta 1933 naprej.

ji na srednji upravni stopnji v vseh zveznih
deželah Avstrije (razen na Dunaju), ki jo vodi

Kordić, Dario; *14. 12. 1960; bosanski poli-

okrajni glavar ali okrajna glavarka. Kot del

tik stranke HDZ BiH, podpredsednik od

posredne zvezne uprave upravlja policijo v

leta 1991 do leta 1996 obstoječe, mednar-

Pliberku/Bleiburgu.

odno nepriznane Hrvaške Republike Herceg-Bosne.

Öllinger, Karl; *21. 7. 1951; avstrijski politik
stranke Die Grünen.

Kuna; leta 1941 do leta 1945 valuta Neodvisne države Hrvaške (NDH), od leta 1994

Österreichische Volkspartei (ÖVP); avstrij-

naprej spet ime valute v Republiki Hrvaški.

ska desna konservativna stranka. Na zvezni
ravni od 20.12.2017 naprej v vladni koaliciji s
stranko FPÖ.

Partizanke in partizani, jugoslovanski; v

do leta 2009 predsednik hrvaške vlade.

kontekstu brošure upornice in uporniki
proti nacizmu in italijanskemu fašizmu, ki

Šahovnica; pogovorna oznaka za hrvaški

so se organizirali v jugoslovanski narod-

grb. Zgodovinsko je izpričana oblika kot v

noosvobodilni vojski.

sedanjem grbu Republike Hrvaške, kjer je
prvo polje levo zgoraj rdeče. V državi NDH

Pavelić, Ante; *14. 6. 1889, † 28. 12. 1959;

so grb prav tako uporabljali, ampak z belim

vodja ustašev in Neodvisne države Hrvaške.

poljem levo zgoraj.

Perković, Marko; ustanovitelj in pevec leta

Sile osi; prvotno „os Berlin – Rim“, torej so-

1991 ustanovljene hrvaške skrajno desne

delovanje nacizma in italijanskega fašizma.

rock skupine Thompson. Skupina je poime-

Z začetkom druge svetovne vojne so s tem

novana po Perkovićevem vzdevku – Thom-

mišljene Nemčija, Italija, Japonska in njihovi

pson, kar je tudi naziv za brzostrelko, s

zavezniki.

katero naj bi se Perković boril v hrvaški osamosvojitveni vojni.

Sobotka, Wolfgang, *5. 1. 1956; politik stranke ÖVP, od 21. 4. 2016 do 18. 12. 2017 notran-

Perón, Juan; *8. 10. 1895, † 1. 7. 1974; general,

ji minister, od 20. 12. 2017 prvi predsednik

avtokratični predsednik Argentine.

avstrijskega Državnega zbora.

Piplica, Miroslav; predsednik HDZ Avstrija,

Starčević, Ante; *23. 5. 1823, † 28. 2. 1896;

Združenja veteranov iz Hrvaške osvobo-

hrvaški nacionalist, politik, avtor in sousta-

ditvene vojne v tujini in Hrvaško-Avstrijske

novitelj Hrvaške stranke prava. Zahteval je

koordinacije za kulturo in šport.

Veliko Hrvaško in je bil nasprotnik jugoslovanske ideje. Do danes ga slavijo zaradi nje-

Pliberk/Bleiburg; dvojezična mestna obči-

govih idej o hrvaški nacionalni državi.

na na jugovzhodu Koroške, ime Bleiburg je
postalo oznaka za dogajanje okoli izročitve

Stranka suličastega križa (tudi puščičaste-

ustašev Jugoslaviji maja leta 1945.

ga križa); pripadnice in pripadniki madžarskega fašizma od leta 1935 do leta 1945, ki se

Puljić, Želimir; *7. 3. 1947; nadškof rim-

je usmerjal po nacizmu.

sko-katoliške škofije Zadar na Hrvaškem.
Leta 2015 se je prizadeval za uvedbo

Sunić, Tomislav; *3. 5. 1953; hrvaško-ame-

ustaškega pozdrava „Za dom spremni“ v hr-

riški državljan in nekoč dejaven v različnih

vaški vojski.

hrvaških, diplomatičnih funkcijah (od leta
1993 do leta 2001), nacionalist, antisemit in

Radić, Stjepan; *11. 6. 1871, † 8. 8. 1928; poli-

aktiven znotraj neonacistične organizacije

tik in vodja „Hrvaške kmečke stranke“.

»white nationalist« v ZDA.

Rolf, Tomislav; *17. 4. 1899, † 19. 5. 1945;

Symbolgesetz, SymbG (Zakon o simbolih);

ustaš, general države NDH.

avstrijski zvezni zakon, s katerim so prepovedali simbole skupin Islamska država in

Sanader, Ivo; *8. 6. 1953; hrvaški politik, ob-

Al-Kaida. Leta 2018/2019 razširitev na dru-

raz „prenovljene“ stranke HDZ, od leta 2003

ge skupine, med katerimi so tudi ustaši.
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Thompson; rock skupina skrajne desnice,

Waffen-SS; del SS, od leta 1939 oznaka za

poimenovana po brzostrelki, s katero se je

že prej ustanovljene vojaške enote enote SS.

boril pevec skupine, Marko Perković, v hr-

Del Waffen-SS so bile bojne enote kot tudi

vaški osamosvojitveni vojni.

stražne enote za koncentracijska taborišča.

Tuđman, Franjo; *14. 5. 1922, † 10. 12. 1999;

Wehrmacht; redne oborožene sile nacistič-

revizionistični historik in politik ter sousta-

ne Nemčije. Udeležene v napadalni in uni-

novitelj stranke HDZ. Od leta 1990 do leta

čujoči vojni ter množičnih vojnih zločinih.

1999 avtokratični predsednik Hrvaške.
Za dom spremni; slv. Za dom pripravlÜberfellner,

Willi;

funkcionar

Koroške

brambovske zveze.

jeni; od 1930. letih naprej geslo in pozdrav
ustašev, ki so ga med drugo svetovno vojno uporabljali enako nemškemu pozdravu

Ulrichsberg/Šenturška gora; 1022 m visoka gora v bližini Celovca/Klagenfurta,
kjer se nahaja v cerkveni razvalini spominsko obeležje za različne enote (Waffen-)SS.
Poleg Gosposvetskega polja prizorišče revizionističnega srečanja Ulrichsberg.
Uprava državne bezbednosti (UDBA); leta
1946 ustanovljena jugoslovanska tajna po-
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licija, leta 1966 so jo preimenovali v SDB.
Glavna naloga je bil boj proti in likvidacija
zunanjih in notranjih sovražnic in sovražnikov in nasprotnic in nasprotnikov socialistične Jugoslavije.
Ustaša Hrvatska Revolucionarna Organizacija, Ustaša; leta 1929 ustanovljeno
hrvaško fašistično gibanje, ki je nastalo kot
skrajno desno, teroristično tajno društvo, ki
je nato prevzelo oblast v NDH.
Verbotsgesetz, VerbG (Zakon o prepovedi);
avstrijski zvezni ustavni zakon, ki je urejal
odstranitev nacističnih elementov iz avstrijske družbe in prepoveduje ponovno nacistično udejstvovanje kot tudi zanikanje in
čaščenje zločinov nacizma.
Vukojević, Vice; *6. 9. 1936; politik stranke
HDZ, bivši poslanec v hrvaškem parlamentu, od leta 1999 do leta 2007 hrvaški ustavni
sodnik.

»Heil Hitler«.
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