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Velja govorjena beseda! 

 
Dober večer vam želim. Hvala, da ste se nam nocoj pridružili na 
praznovanju svobode in prijateljstva. 
 
Četrti julij, ameriški dan neodvisnosti – hot dogi, pivo, lubenice, 
barbecue, pikniki, parade, družinska srečanja in ognjemeti. Ampak kaj 
pravzaprav praznujemo? 
 
Praznujemo svobodo. 
  
Slavimo poseben dokument - Deklaracijo neodvisnosti. 
 
Njen namen? Izraziti namero 13 ameriških kolonij, da pretrgajo vezi z 
Veliko Britanijo v korist samoodločbe. 
 
Thomas Jefferson, ki je kasneje postal državni sekretar in tretji 
predsednik Združenih držav Amerike, je napisal Deklaracijo o 
neodvisnosti, ko je bil star komaj 33 let. Najbolj znan stavek deklaracije 
navdihuje še danes: 
  
»Za nas so samoumevne resnice, da so vsi ljudje ustvarjeni enaki, da 
so jim od Stvarnika dane določene neodtujljive pravice, med njimi 
življenje, svoboda in iskanje sreče.« 
 
Deklaracija neodvisnosti je prestala preizkus časa 246 let. Služi kot 
navdih za ljudi po vsem svetu, ki iščejo svobodo in demokracijo. 
 



Slovenija je leta 1991 stopila na podobno pot v demokracijo in tako dala 
zgled ljudem po vsem svetu, kaj je mogoče doseči na poti do svobode. 
  
Američani in Slovenci smo si sorodni v iskanju svobode in vladavine 
prava. 
 
Mimogrede, obesek, ki ga nosim, je ameriški kovanec, poznan kot 
kovanec svobode ali kovanec miru. Moja mama, ki se je rodila leta 
1917, ga je dobila kot mlado dekle in mi ga kasneje podarila. Skovali so 
ga v spomin na konec prve svetovne vojne in mir, ki je sledil. 
 
Na eni strani je naš nacionalni simbol, orel, ki nosi oljčno vejico z 
besedo mir, na drugi strani pa je upodobljena Gospa Svoboda. 
 
Še posebej letos, ko se Ukrajina pogumno bori za svobodo, življenje in 
srečo svojih otrok, je zato za nas, ki vemo, kaj pomeni boriti se za 
svobodo, ključnega pomena, da se spomnimo nedavnih besed 
predsednika Bidna: »Svoboda ima svojo ceno.« Svoboda je 
odgovornost. Svoboda je nikoli dokončano delo. Odvisna je od srčnosti 
in uma ljudi ter predanosti naših mož in žena v uniformah. 
 
Zato našim oboroženim silam, ki so prisotne nocoj - moj poklon. In 
Ukrajincem – Podpiramo Ukrajino. Slava Ukrajini! 
 
Prav tako bi se želela zahvaliti mladi 12-letni slovenski ustvarjalki, ki je 
avtorica naslovnice našega vabila. Ime ji je Zoja Peternel. V počastitev 
30-letnice našega cenjenega prijateljstva s Slovenijo smo povabili 
otroke k sodelovanju na likovnem natečaju, na katerem so upodobili, 
kaj zanje pomeni to prijateljstvo. 
 
Konkurenca je bila huda in likovna dela so prispela iz cele Slovenije. 
Ogledate si jih lahko v razstavnem prostoru v zadnjem desnem delu 
gradu. 



 
Na natečaju je zmagala Zojina risba. Prikazuje čudovit čoln, ki pluje po 
morju skozi razburkane vode in ob sončnih dneh. V svetu mednarodnih 
odnosov imamo včasih temne oblake, včasih pa imamo razprta jadra in 
veter v hrbet. A ne glede na vreme, skupaj plujemo po morju svobode. 
  
In zdaj vas vse vabim, da dvignemo kozarce in nazdravimo. Nazdravimo 
našemu prijateljstvu, nazdravimo še na mnoga leta skupne plovbe po 
morju svobode. Na zdravje!  
 
Pred koncem se moram zahvaliti ekipi našega veleposlaništva, brez 
katere nocojšnji dogodek ne bi uspel. Zahvala gre tudi našim 
donatorjem, tega čudovitega sprejema ne bi mogli prirediti brez vaše 
pomoči. Hvala vsem! 
 
Naj se zabava začne, uživajte v našem prijateljstvu in izvrstni glasbi 
bluegrass! Prosim za aplavz za skupino The Footprints. 


