LETNO POROČILO O DELU SID ZA LETO 2015
Za nami je dokaj aktivno leto.
Glede na to, da letos beležimo sedemdeseto obletnico osvoboditve je bilo v ta namen organiziranih
kar nekaj proslav katerih sem se poskušala tudi udeležiti. V januarju sem se z največjim veseljem
odzvala vabilu g. predsednika Boruta Pahorja in se udeležila srečanja bivših internirancev,
predsednikov taboriščnih odborov in dijakov gimnazije Vič v kristalni dvorani. Povabljeni smo bili tudi
na državno proslavo ob 70.obletnici konca II. svetovne vojne. Seveda sem se udeležila proslave na
Ljubelju in na avstrijski strani s soprogom položila venec v imenu ZZB na naši strani pa sva položila
venec pri spominski plošči, ki je posvečena žrtvam taborišča Dachau. Obisk Dražgoš v januarju,
udeležba na proslavi spomina na Holokavst … pa je tako že skoraj obveza.
Kar nekaj dela je bilo z izbiro najbolj ugodnega in kvalitetnega ponudnika za izvedbo dvodnevnega
potovanja v Dachau. Glede na to, da so organizatorji spominske svečanosti celo leto vedeli, da letos
beležimo 70. obletnico osvoboditve so bili nepripravljeni in lahko rečem neorganizirani. Res je,
posebno težo svečanosti s svojo udeležbo prispevala ga. Merklova pa vendar to ni opravičilo za tak
kaos, ki je vladal. Na mojo pobudo se je naslovilo protestno pismo vodstvu spominskega parka v
Dachauu. Pismo je v imenu SID-a sestavil in posredoval naš mednarodni delegat Anže Šinkovec. Ne
bom imenovala koga vse od naših uglednih predstavnikov države smo povabili, da se udeležijo
svečanosti v Dachau a so bili vsi žal neverjetno zasedeni (proslava je potekala v nedeljo 3. maja 2015).
Na lastno pobudo in z največjim veseljem pa se nam je pridružila veleposlanica iz Berlina Nj. eksc.
Marta Kos Marko in položila venec v spomin vsem žrtvam taborišča. Mija Šimnic, Doroteja Hrvatič in
Milena Požar so pripravile krajši kulturni program in ga izvedle na Leitenbergu pri naši spominski
plošči kjer se je ravno tako položil venec.
Nekaj naših članov bivših internirancev je pomagalo študentki Petri Krasnić pri pisanju diplomske
naloge z naslovom »Nacistična koncentracijska taborišča« spet drugi pa so pomagali dijakinji 2.
letnika gimnazije Vanesi Majcenovič pri raziskovalni nalogi o genocidu in vojnih grozotah. Gospodična
Vanesa nam bo pripravila prispevek za DP, ki vam ga bomo posredovali, močno upam, da v mesecu
decembru.
Navdušil s svojo prisotnostjo pa je organizatorje Žive knjižnice v Radovljici g. Boris Uzar. Bil je njihova
najdragocenejša knjiga, ki so si jo obiskovalci kar nekajkrat izposodili za pogovor oziroma branje.
Ogromno dela in usklajevanj pa je z organizacijo letnega srečanja. Prepričana sem ,da se vam zdi
izbira letošnjega gosta ( dr. Božo Repe) več kot ustrezna in, da člani SID nadvse cenimo in spoštujemo
njegovo delo.

Plani za leto 2016 so dokaj podobni kot v letošnjem letu, redno se nameravam udeleževati sej
koordinacijskega odbora, sprotno se bo urejala spletna stran, kolikor je možno se bo sproti urejal
seznam članstva, udeleževati se nameravam spominskih svečanosti ... morda na letnem srečanju
2016 izvolimo novega predsednika, ker meni poteče štiri letni mandat. Vsekakor pa bom v
naslednjem letu še vedno vesela vaših predlogov in idej za še boljše delo.
Za konec bi se rada zahvalila vsem, ki mi kakorkoli in kadarkoli priskočite na pomoč.
V Kovorju 24. novembra 2015

Vesna Dobre

