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Spoštovani predsednik vlade, gospod Marjan Šarec,  
 
v Združenju za naravni razvoj otrok smo večinoma starši otrok, ki so po cepljenju utrpeli 
določene poškodbe, večje in manjše. Slovenska zdravstvena stroka jih ne priznava. Zaradi naše 
odgovornosti, zaradi našega spoštovanja zdravniškega mnenja, zaradi našega zaupanja v 
zdravstvo in cepilni sistem, naši otroci nosijo posledice. S to "odgovornostjo" in vsemi 
posledicami, ki jih je "odgovornost" prinesla, se že leta vsak dan posebej spopadamo sami.  
 
Za državo ne obstajamo. Vabimo vas, da nas spoznate. Da poskusite razumeti, kako velike so 
stiske staršev, ki zrejo v otroške oči polne trpljenja vsak dan posebej. Da morda začutite, kako je 
živeti z neprestano boleznijo in bolečino v strahu pred jutrišnjim dnem, kako neskončno težko je 
breme nemoči.... 
 
Vse to samo zato, ker si verjel in bil "odgovoren" starš. 
 
V Sloveniji je razmerje med navedenimi neželenimi učinki v navodilih proizvajalca cepiv in na 
drugi strani zabeleženih neželenih učinkov v sistemu izrazito majhno. Tudi v primerjavi z 
zabeleženimi neželenimi učinki v drugih državah. Zanimivo, mar ne? 
 
Izplačane odškodnine zaradi poškodb po cepljenju lahko preštejemo na prste ene roke. Kljub 
temu teh otrok in družin, ki s tem živijo in morajo preživeti, ni malo. V iskanju rešitev, ki 
obstajajo, če človek dobi resničen odgovor, če ve, kje začeti zdravljenje, ko najdejo pravi vzrok.  
 
Vabimo vas na maraton resnice o poškodbah po cepljenju. Vabimo vas, da kot predsednik 
Vlade, politik, oče, pogledate v oči staršev, ki nosijo težo odgovornosti, v oči njihovih otrok. Da 
spoznate življenje, ki je precej drugačno od vsega, kar piše v študijah in poročilih NIJZ-ja, JAZMP-
ja in drugih institucij. 
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Lani aprila se je na ponedeljkovo jutro pred hramom demokracije zbralo preko 2000 staršev. O 
shodu so poročali redki mediji. Tam so bili v veliki večini starši, ki so preprosto zaupali. Starši, ki 
bi jih vi imenovali odgovorni starši.  
 
Slovenija nima nobene lastne neodvisne študije o varnosti cepiv. O varnosti in sestavinah hrane 
(ki jo celo lahko izbiramo sami) vemo veliko več kot o varnosti in sestavinah cepiv. Verjetno ste 
seznanjeni z izjavo JAZMP-ja o poslovni skrivnosti sestavin cepiv in sodnimi postopki, ki tečejo 
glede teh zadev.  
 
Predvidevamo, da vas vaše strokovne službe dobro informirajo o situaciji v EU na področju 
cepljenja in ste seznanjeni, da Italija, Švica, Nemčija, Češka itd. takšne raziskave  imajo. Vse 
navedene uporabljajo cepivo istega proizvajalca, sestava pa je zelo različna in v neredkih 
primerih tudi toksična. Verjetno ste natančno seznanjeni tudi z zaslužkom farmacevtskih 
gigantov in njihovimi prijemi, ki jih je celo Komisija za preprečevanje korupcije poimenovala za 
"konflikt interesov". 
 
Poudarjamo, da pobude Predloga za spremembo Zakona o nalezljivih boleznih, ki jo je v Državni 
zbor RS vložila stranka Za zdravo družbo, vsebinsko ne poznamo. Vendar nas je močno 
presenetila vaša izjava v Državnem zboru včeraj, 16. 12. 2019: 
 
"Pogrešam razmislek o tem ali z necepljenjem svojega otroka ogrožam njegovo življenje? Ali ne 
ogrožamo življenja nekoga drugega ali življenja nekega drugega otroka, ki ne sme biti cepljen," 
je bil oster Šarec, ki je dodal, da nasprotniki cepljenja ne bodo uspeli z zadnjo peticijo o 
prostovoljnem cepljenju.  (vir: https://www.zurnal24.si/zdravje/aktualno/sarec-za-razliko-od-nekaterih-starsev-je-vlada-
odgovorna-338790?fbclid=IwAR03w10O_BPlD3rRJz4Ij3NlJgLj5EnLzLeUihyxoxPmaPZnKX2s5C_w8tc) 
 
Vašo dikcijo lahko razumemo samo tako, da je Ustava RS in z njo zagotovljen demokratičen 
proces zgolj in samo mrtva črka na papirju, v posmeh državljanom.  
 
Verjamemo, da je človečnost doma tudi v vladni palači in boste pripravljeni pogledati resnici v 
oči.  
 
 
 
 
 
S spoštovanjem in v upanju na čimprejšnji odgovor vas pozdravljamo. 
 
Upravni odbor Združenja za naravni razvoj otrok 
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