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Cenjeni Varuh gospod Peter Svetina,  
 
v Združenju za naravni razvoj otrok se ukvarjamo s široko in pomembno tematiko. Celostnim 
naravnim razvojem otrok, ker nam je pomembno v kakšnem okolju odraščajo, kakšne vrednote 
razvijajo, kako empatični bodo in ne nazadnje, kako zdravi bodo. Ne gre zgolj za naše otroke, 
ampak za našo skupno prihodnost. 
 
V zadnjem času opažamo izjemno velik porast  sovražnega, žaljivega govora o vseh drugače 
mislečih glede cepilne tematike. Začenši s predsednikom Vlade gospodom Šarcem, ki je 
16.12.2019 v svojem odgovoru na poslansko vprašanje govoril o neodgovornih starših in 
odgovorni državi. Poslanec Miha Kordiš na svojem FB profilu starše, ki ne cepijo več ali se s 
cepljenjem zaradi posledic ne strinjajo, označuje za antivaxxerske norce (18. 12. 2019 - Priloga 
1). Verjetno ste zasledili članek na portalu RTV MMC: Kdor ne cepi je idiot. Članku so kasneje 
zaradi številnih pritožb zamenjali naslov.  
 
Gre za zelo kompleksno in široko tematiko. Tako zahtevna tema terja poglobljeno razpravo 
vključujoč vsa strokovna stališča. Stroka na tem področju ni enotna. Sam oče cepiv dr. Plotkin v 
svojem zadnjem članku izrazi jasen dvom. (https://academic.oup.com/jid/advance-
article/doi/10.1093/infdis/jiz381/5610905)    
 
Zgodovinsko in antropološko gledano nobena prisila ni vzpodbudna. Posebej, ko (če) si izkusil 
njeno bridkost. Starši - "antivaxxerji", "google znanstveniki" inp. deležni številnih pejorativnih 
oznak, smo v veliki večini cepili svoje otroke, brez razprav, brez pomislekov. Z zaupanjem v 
dobro, v vedenje in znanje zdravnikov. A moč in vpliv nanje ima farmacija. 
(https://www.dnevnik.si/1042916236/mnenja/odprta-stran/too-much-medicine-prevec-medicine) 
 
Zaupanje je pojem, ki ga uporabljamo v poglobljenih odnosih, prijateljstvih, partnerstvih. 
Zavedajoč se, da ko je enkrat izgubljeno, je pot do njega težka. Ne da se ga izsiliti niti kupiti. Ko 
zaradi zaupanja tvoj otrok nima v očeh otroške radosti, ampak solze bolečine, ko zaradi tvoje 
odločitve ne more igrati nogometa s fanti, ampak jih žalostno opazuje, ko vse svoje življenje 
posvetiš temu, da bi to nekoč razigrano dekletce  lahko imelo vsaj nekaj od življenja, so te 
posplošene izjave o minimalnih posledicah za vse nas žaljive.  
 
 

https://www.dnevnik.si/1042916236/mnenja/odprta-stran/too-much-medicine-prevec-medicine
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Ne, ni nas malo. Samo prezrti smo. Prva nas je sprejela vaša predhodnica, gospa Vlasta 
Nussdorfer. Prostor za srečanje je bil premajhen. Zaradi src, ki so bila tam, zaradi energije, ki jo 
dajejo v svoje vsakodnevne bitke. Pri čemer je veliko takšnih, ki ob nepokretnih otrocih na pot 
ne morejo. 
  
Vsi mi, starši in otroci, iskreno potrebujemo vaš glas, vašo zaščito, vašo pomoč, gospod Svetina. 
Naši otroci so našo odgovornost (kot jo imenuje g. Šarec) plačali s svojim zdravjem, z močno 
okrnjenim otroštvom in mi z zelo oteženimi družinskimi razmerami. Verjamemo, da si 
predstavljate, da so številne mame na stranski tir dale svojo profesionalno izpolnjenost, da lahko 
skrbijo za bolnega otroka. 
 
Želimo si, da bi vsak starš imel pravico vedeti, kakšno odločitev sprejema - v celoti, ker gre za 
življenjsko pomembno odločitev. 
 
Državni aparat tepta Ustavo, tepta demokracijo.  
 
Občutek varnosti je v neki obliki najbolj temeljna prirojena človekova potreba  Ko otrok utrpi 
neželeno posledico npr. padca s kolesom potrebuje precej časa, da zopet verjame in zaupa, da je 
vožnja lahko povsem varna. Ko otrok izgubi zdravje po cepljenju in ni čudežne paličice za 
njegovo ozdravitev se starši začnejo zavedati pomembnosti (ne)varnosti cepiv. To je zagotovo 
eno od pomembnih izhodišč za resno, demokratično in znanstveno utemeljeno razpravo.  
 
1. Varnost cepiv: v Sloveniji do sedaj nismo izvedli niti ene same relevantne - neodvisne 
raziskave o sestavinah cepiv. (V Italiji, Nemčiji, na Češkem in Švici so opravili takšne raziskave. 
Rezultati so alarmantni. En proizvajalec cepiv, isto cepivo, različna sestava.) Veliko bolj smo 
lahko informirani o hrani, ki jo jemo in izbiramo popolnoma prostovoljno, kot o tem, kar naj bi 
nam bilo brez izbire vbrizgano v telo naših otrok ali nas samih. 
 
2. Neželene posledice cepiv: v navodilih proizvajalcev cepiv je seznam neželenih posledic cepiv 
zelo dolg. (Pogosto je zelo dolg tudi seznam kontraindikacij za cepljenje). V Sloveniji se seznam 
neželenih posledic sicer širi. JAZMP beleži porast beleženja le-teh v zadnjih dveh letih vendar je 
še vedno razmerje med statistično pričakovanimi navedenimi neželenimi posledicami in 
zabeleženimi zelo majhno. Zakaj? Pediatri ali lečeči zdravniki  izjemno redko zabeležijo 
kakršnokoli stanje v povezavi s cepljenjem.  
 
3. Sanacija posledic cepljenja: je draga in finančno breme je domena družine. Starši v večini 
primerov iščejo pomoč v tujini. Ko najdejo pravi vzrok lahko težavo začnejo sanirati. Raziskave 
pridobljene v tujini so za naš zdravstveni sistem nerelavantne, zato je celotno zdravljenje na 
ramenih družinskega proračuna. Za starše, ki ves svoj čas preživijo ob hudo poškodovanem 
otroku, je to izjemno težak in velik izziv tako psihično, fizično in finančno. 
 
4. Odškodnine za nastale neželene posledice cepljenja: v našem sistemu niso praksa, prej redkost 
in izjema. Na tej točki moramo opozoriti  na konflikt interesov sodnega izvedenca, ki je  hkrati 
zaposlen v UKC Ljubljana. 
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5. Diskriminatoren odnos javne RTV: dogajanje in poročanje spremljamo že dolgo časa. Na 
kršitve Zakona o javnem zavodu RTV in nespoštovanja gledalčevih pravic smo jih opozorili v 
pismu vodstvu in varuhinji gledalčevih pravic (priloga 2). 
 
6.Sovražen govor in grožnje staršem: ne moremo mimo tega v nebo vpijočega dejstva. Kakšne so 
vrednote in etika naše družbe. Na podlagi enega anonimnega članka (ki je zelo propagandno 
zapisan in usmerjen) brez enega samega dokaza izvoljeni predstavniki ljudstva psujejo ljudi z 
"antivaxxerski norci", družina z dvema obolelima pa dobiva klice z  resnimi in težkimi grožnjami 
(smrtjo).  
 
Vse se dogaja  brez poznavanja dejstev. Zakaj? Ker je propagandi ustroj farmacevtskih 
korporacij in njihovih podizvajalcev v Sloveniji (NIJZ - ja), pripeljal tako daleč, da je edina 
definicija za ošpice: smrtno nevarna bolezen (sama po sebi) ali pa je človek, ki je za njimi obolel 
iz istega dejstva na seznamu za likvidacijo.  
 
Ošpice so od nekdaj znane kot otroška bolezen. V sosednji Avstriji očitno ne veljajo za smrtno 
nevarno bolezen (kar se ves čas poudarja pri nas). Obolelim priporočijo veliko počitka v mirnem 
zatemnjenem prostoru in potem močno podporo imunskemu sistemu. Razen  počitka v 
zatemnjenem prostoru zelo podobna obravnava kot velja pri nas za norice (vodene koze). Tudi 
naši dedki in babice so prebolevali ošpice brez pompoznih razsežnosti. V domači oskrbi, ob 
mamini ljubezni in stalni negi. V Sloveniji so ošpice postale bolezenski sovražnik št.1. Zanimivo 
bi bilo slišati vsakodnevno poročilo o umrlih zaradi stranskih učinkov medikalizacije, 
vsakodnevno število obolelih za rakom, vsakodnevno število obolelih za cirozo jeter kot 
posledica prekomernega uživanja alkohola, število srčnih infarktov zaradi nezdravega načina 
življenja inp.  
 
Verjamemo, da bi to imelo bolj pozitiven vpliv na razmislek o načinu življenja vsakega izmed 
nas, kot pa umetno ustvarjena paranoja okoli ene od otroških bolezni za katero niti sam oče cepiv 
nima enoznačnega odgovora in ob kateri se poraja vprašanje, čemu je namenjena. 
 
 
Marginaliziranje in sovražni govor do ljudi, ki vsak sleherni dan nosijo posledice svoje 
odgovornosti in zaupanja v pravilno odločitev je zastrašujoče.  
 
Cenjeni gospod Varuh, prosimo Vas, prisluhnite nam in nam pomagajte. Ne gre zgolj za nas in 
naše težave, bolečine in strahove. Gre za globoka sociološka vprašanja: Kakšna družba 
postajamo? Kakšen vrednostni sistem bomo zapustili našim zanamcem? Bomo ta svet zapustili z 
mirom v srcu? 
 
 
S spoštovanjem, 
 
Upravni odbor Združenja za naravni razvoj otrok 


