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Spoštovani gospe in gospodje,
spoštovani podpredsednik Državne dume Federalnega zbora Ruske federacije
g. Pjotr Tolstoj,
spoštovani ostali visoki člani ruske delegacije,
spoštovani župan Mestne občine Ljubljana g. Zoran Janković,
spoštovani predsednik Zveze slovenskih častnikov Alojz Šteiner,
spoštovani župani in veteranske organizacije, rusko-slovenska društva in vsi
tukaj zbrani …
… toplo pozdravljeni v imenu Državnega sveta in drugega doma slovenskega
parlamenta.

Danes prižigamo večni ogenj ob spomeniku sinovom Rusije in Sovjetske zveze,
ki so umrli na slovenskih tleh v prvi in drugi svetovni vojni. Lepo in prav je, da
gojimo spomin na pogosto neimenovane junake, ki so se borili za svobodo in

mir. Za to, kar dandanes jemljemo kot samoumevno, pozabljamo pa, da so za
voljo tega ugasnila številna življenja, mnoga na tujih tleh.
Z današnjo slovesnostjo izražamo spoštovanje tako umrlim kot preteklim
prelomnim dogodkom, ki predstavljajo zgodovinsko povezavo med Rusko
federacijo in Republiko Slovenijo. Organizatorji pa plemenito in humano skrb, ki
je rdeča nit tega dogodka nadgrajujejo z obrednim prižiganjem večnega ognja.
V več kot 20 letih, od kar je Ruska federacija priznala Republiko Slovenijo, so se
med državama spletle tesne vezi medsebojnega prijateljstva in sodelovanja,
kljub dejstvu, da gre za dve, na bežen pogled zelo različni državi. Državi
povezujejo tradicionalno dobri odnosi, ki so vselej na visoki in prijateljski ravni.
Ruska federacija predstavlja za Republiko Slovenijo pomembno gospodarsko in
strateško partnerico. Na to kažejo ne le številni obiski, projekti, ampak tudi
obseg blagovne menjave med državama, ki iz leta v leto raste.
Državi povezuje tudi pripadnost slovanstvu in podobne zgodovinske izkušnje.
Obe državi sta čutili rušilno moč svetovnih vojn. Niso pa bili slovensko-ruski
odnosi nikoli obremenjeni z medsebojnimi spopadi. Zato je prav, da še naprej
gojimo dobre odnose tudi na tak način. To obeležje vsem ruskim žrtvam vojn,
ob katerem danes stojimo v spominskem parku Žale stoji na tem mestu dobra
tri leta. Ruska federacija si je zanj prizadevala vse od leta 2011, po otvoritvi, ki
sta se je udeležila tudi oba predsednika, Borut Pahor in Vladimir Putin, pa je
Veleposlaništvo Ruske federacije spomenik predalo Mestni občini Ljubljana. V
obsežni knjigi prispevkov, ki je izšla lani ob 100-letnici konca 1. svetovne vojne,
z naslovom Vojni ujetniki carske Rusije v prvi svetovni vojni na slovenskem
ozemlju, so raziskovalci z ruskimi ujetniki povezali kar 397 lokacij taborišč,
barak, infrastrukture, ki so jo gradili na slovenskem ozemlju. Zapisali so še, da je
Rusija v vojno poslala več mož kot katera koli druga sila. Še več: dotlej še nihče

ni v kak spopad napotil toliko ljudi. Ruska mobilizacija je v dobi monarhije ter
po njenem padcu zajela kar 15.378.000 oseb, kar je predstavljalo skoraj 40
odstotkov moške populacije med 15. in 49. letom. To so nepredstavljive
številke, ki so močno zaznamovale življenje med in po vojni.
Spominska obeležja in tovrstne slovesnosti so nekaj, kar lahko in kar je moralno
prav, da storimo mi za vse tiste, ki so doma pustili dom, družino in vse, kar jim
je veliko pomenilo, da so se v tujini borili za domovino, vrednote, svobodo.
Večni ogenj bo razsvetljeval spomin nanje in nam predstavljal opomin, da se kaj
takega ne bi nikoli več ponovilo.
Slava vsem žrtvam, ki se jih na tem mestu spominjamo.

