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Veterani vojne za Slovenijo so ogorčeni nad besedami ameriškega veleposlanika Mussomelija, saj naj bi 

omalovaževal žrtve in samo osamosvojitveno vojno za Slovenijo. 

Joseph Mussomeli, ameriški veleposlanik, ki končuje svoj mandat v Sloveniji, je pred dnevi govoril za več 

medijev in napovedal tudi odkritje spominske plošče na ameriškem veleposlaništvu, posvečene vsem žrtvam 

totalitarizmom - tako tistim, ki so se bojevali proti nacizmu, kot tistim, ki so se bojevali proti komunizmu. 

Za televizijo Pop TV je ponovil besede, ki jih je sicer že julija izrekel v intervjuju za MMC: "Mislim, da je 

problem to, da ste dobili svojo državo prelahko. Če bi trpeli v Valley Forgeu ali Gettysburgu, bi bolj cenili svojo 

državo. Ampak tako je vsakič, če dobiš kako stvar preveč zlahka, človeško je, da ne znaš dovolj ceniti tega. In vsi 

Slovenci bi morali biti res bolj hvaležni za državo, ki jo imate."  

Zdaj je dodal še, da je v slovenski vojni za neodvisnost umrlo deset ljudi. "Menim, da imajo takrat, ko ljudje 

skupaj krvavijo, skupaj trpijo, se skupaj borijo, več občutka za narodno identiteto." 

Preberite MMC-jev intervju: 
Pomanjkanje slovenskega 

patriotizma: "Državo ste dobili 

prelahko"  

 

"Ne dovolimo, da državo žalijo" 
To je razburilo vojne veterane, ki najostreje obsojajo izjavo veleposlanika, s katero omalovažuje žrtve in samo 

osamosvojitveno vojno za Slovenijo. "Veterani vojne '91 ne dovolimo, da žrtve in vojno za Slovenijo žali kdor 

koli, še posebej ne tisti, ki mu naša država nudi vse gostoljubje in je ob tem še njegova gostiteljica. Zato 

pričakujemo vsaj njegovo jasno opravičilo vsem žrtvam vojne za Slovenijo ter njihovim svojcem in vsem 

udeležencem te kratke, vendar za nas uspešne obrambe pred jugoslovanskim agresorjem." 

Na pogovor je veleposlanika sicer že povabilo zunanje ministrstvo. Komentiral je namreč tudi druge 

notranjepolitične zadeve Slovenije, kandidaturo nekdanjega predsednika Danila Türka za generalnega 

sekretarja OZN-ja pa je označil za zgrešeno. 

Veseli, da je MZZ ukrepal 
Veterane veseli, da so se na MZZ v četrtek odločili ukrepati. "Končno si je nekdo upal poklicati na zagovor 

veleposlanika ZDA zaradi vmešavanja v notranje zadeve države, ki je njegova gostiteljica, pa čeprav le na ravni 

veleposlanika." Upajo, da bo opravičilo veleposlanika zahteval tudi predsednik republike Borut Pahor. 

"Obiskovanje, druženje ob raznih kuharskih mojstrovinah in poslušanje ter upoštevanje njegovih nasvetov celo 

pri formiranju vlade neodvisne in suverene Slovenije je razgalilo vso bedo in samoponižanje, v katera smo se 

pustili zapeljati (...) Tako naj nas nikar ne čudijo pomilovalni pogledi drugih veleposlanikov, akreditiranih v 

Sloveniji," so zapisali v Zvezi veteranov vojne za Slovenijo in Zvezi policijskih veteranskih društev Sever. 

Tudi v stranki Solidarnosti od zunanjega ministrstva pričakujejo, da se bo ostro odzvalo na vsakršne poskuse 

poniževanja Slovenije. 
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