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Partizanski boj
Ena od prvih oblik odpora je bila pri koro!kih Slovencih izogibanje
voja!ki slu"bi. Koro!ki Slovenci so zbe"ali iz vojske ali pred
vpoklicem vanjo preko zelene meje v Jugoslavijo. Velik del teh
ube"nikov je bil doma iz okolice #elezne Kaple/Eisenkappel in
Sel/Zell Pfarre. Po okupaciji Jugoslavije leta 1941 so se nekateri
pridru"ili partizanom in se leta 1942 vrnili na Koro!ko, da bi tudi
tukaj spodbudili oboro"eni boj. Med njimi so bili Ivan #upanc-Johan
z Obirskega/Ebriach in Jo"ef $orli iz Lobnika/Lobnig, ki sta med
svojimi znanci in sorodniki izgradila prve tajne odporni!ke celice.
V enem od prvih krajevnih odborov OF (Osvobodilne fronte) so
delovali tudi Jurij Pasterk, Karl Pru!nik-Ga!per, Franci PasterkLenart, Jo"ef Weinzirl in Jo"e Blajs.
25. avgusta 1942 je pri!lo pri Robe"u/Robesch do prvega boja med
partizani in nem!kimi enotami na koro!kih tleh; partizanom je kljub
izgubam uspelo, da so se obranili napada nacisti%ne enote. Vest o
tej partizanski zmagi je prispevala k raz!iritvi odpora. V teku
leta 1942 se je vedno ve% koro!kih slovenskih civilistov pridru"ilo
odporu v vrstah borcev OF. Partizani so se borili proti
nacisti%nemu re"imu. Zato so "e vnaprej imeli proti sebi tisti del
civilnega prebivalstva, ki je podpiral nacizem. Bolj ko je
postajalo jasno, da bodo Nem%ija in njeni zavezniki izgubili vojno,
ve% ljudi se je odvra%alo od nacisti%nega re"ima.

#ivljenje partizanov, ki so se skrivali v gozdovih in hribih, je
bilo nenazadnje zaznamovano z bojem za pre"ivetje. To je bilo
zagotovljeno le z dobro koordinirano organizacijo terena, ki je – v
veliki nevarnosti zase – borce oskrboval s hrano, zdravili in
predvsem z informacijami o krajevnih in politi%nih dogodkih in
razvojih. Da ne bi pretirano izkori!%ali pomo%i naklonjenega
prebivalstva, je bilo nujno organizirati "ive" tudi od
nasprotnikov. Kljub temu je pomanjkanje hrane poleg ran ter
zimskega mraza in mokrote neredko vodilo v popolno oslabelost in
marsikdaj tudi v smrt.
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#enske so imele za partizanski boj velik pomen. #enske in mo!ki so
bili v vseh pogledih enakopravni.
Partizanski borci na Koro!kem so bili iz !tevilnih de"el in
narodov, ne samo s Koro!kega. Odporu so se pridru"ili !tevilni
pobegli vojni ujetniki ter prisilni delavci in delavke, k
partizanom pa je uspelo pobegniti tudi nekaj ujetnikom iz
koncentracijskega tabori!%a na ju"ni in na severni strani Ljubelja.

Preganjanje partizanov
V predelih Slovenije, ki jih je zasedla Nem%ija, sta boj proti
partizanom "e skoraj od za%etka vodila SS in redna vojska skupaj s
policijo. V za%etku je kazalo, da na Koro!kem za zadu!itev
klijo%ega partizanskega gibanja zadostujejo krajevne sile gestapa
in oro"ni!tva. Pozneje se jim je pridru"ila mestna in de"elna
stra"a (Stadt- und Landwacht), ki jo je ustanovil Himmler kot
dr"avni vodja SS in !ef nem!ke policije in ki je delovala kot
pomo"na policija. $ele po izstopu Italije iz vojne se je pove%al
strah, da bi se partizansko gibanje raz!irilo po vsem Koro!kem.
Avgusta 1944 je bil na Koro!ko in Gorenjsko prestavljen 13.
policijski polk, da bi se boril proti partizanom. V njem so bili
poleg rednih policistov tudi rekruti iz raznih de"el. Enota, ki je
sodelovala pri pokolu na Per!manovi kmetiji, je bila !e do za%etka
maja nastanjena na Bistrici in v Pliberku. Potem se je umaknila
proti severu, da ne bi padla v roke jugoslovanske vojske, po
kapitulaciji Nem%ije pa je pri!la v britansko ujetni!tvo. Nekateri
od njenih %lanov so !e dalj %asa ostali na Koro!kem, po ustavitvi
postopka pa so se vrnili v domovino ali emigrirali v prekomorske
dr"ave.
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