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V Novem mestu, 14. januar 2020 

 

Spoštovani gospod predsednik Državnega zbora, mag. Dejan Židan, 

  

v Združenju za naravni razvoj otrok smo prepričani, da je skrajni čas, da se o cepivih odpre javna 
debata. Gledano v svetovnem merilu  strokovnjaki o cepivih nimajo enotnega stališča.   

Vaša vloga, cenjeni gospod predsednik je izjemno pomembna. Prepričani smo, da boste kot 
predsednik Državnega zbora in prvi varuh demokracije odprli možnosti za transparentno javno 
diskusijo, nenazadnje tudi zato, ker se vse bolj kaže neenotnost stroke kar se je pokazalo tudi na 
ravni Svetovne zdravstvene organizacije. 

V začetku decembra 2019 je Svetovna zdravstvena organizacija v Ženevi gostila svetovni vrh o 
varnosti cepiv. Priča smo bili številnim presenetljivim izjavam. Udeleženci so odkrito izrazili 
dvom o varnosti cepiv. 

Prof. Heidi Larson, profesorica antropologije, projekt o zaupanju v cepiva:  

Potrebujemo veliko več investicij v varnostne študije. … Na fakulteti si lahko srečen, če o cepivih 
poslušaš pol dneva v vsem času študija! … Brez dobre znanosti ne moremo imeti dobre 
komunikacije. 

Dr. Stephen Evans, profesor farmakoepidemiologije, London:  

Adjuvansi pomnožijo število neželenih učinkov. 

Dr. Marion Gruber, direktorica, Pisarna za raziskovanje cepiv in pregledni center za evalvacijo in 
raziskave, FDA:  

Klinični poskusi pred pridobitvijo licence za prodajo morda niso dovolj dobre.  

(več citatov svetovno pomembnih strokovnjakov v priloženemu dokumentu) 

 

8. januarja 2020 nas je sprejel predsednik vlade, gospod Marjan Šarec. Pripravljen je bil prisluhniti 
in pokazal veliko mero odprtosti za konstruktiven dialog.  
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Glede neprimerne komunikacije, ki jo ob tematiki cepljenja uporabljajo izvoljeni predstavniki 
ljudstva na družabnih omrežjih, smo govorili tudi z njim, opozorili smo Varuha človekovih pravic 
in vse poslanke in poslance.  Na neprimernost sovražnega govora in uporabe naziva »antivakserji« 
so opozarjali tudi na omenjeni svetovni konferenci WHO-ja. 

Gre za tematiko, ki je izjemno subtilna. Vse tiste, ki so »odgovorno« cepili svoje otroke in morajo 
živeti s posledicami svoje odločitve, zelo globoko prizadene negativna konotacija in diskreditacija, 
ki je vnaprej obsojajoča in pejorativna. Kar je najhuje, popolnoma neosnovana.  
 
Gospod predsednik,  
 
naši otroci nosijo težo naše odločitve, ki smo jo sprejeli, ker smo zaupali in ker je to obveza, ki jo 
nalaga država, ki naj bi ščitila svoje državljane in skrbela za njihovo zdravstveno varnost. Nihče 
nikoli ne bi smel biti podvržen medicinskim postopkom, ki jih ne želi.  
 
Razvite države (Islandija, Avstrija, Irska, Združeno kraljestvo, Švedska, Švica, Norveška, Finska, 
Danska, Litva, Estonija, Češka, Španija, Portugalska, Ciper…) to spoštujejo. Naša zakonodajna 
ureditev je stroga, starši otrok poškodovanih s cepivi z vso težo in bolečino ostanejo sami. Prav 
tako se sovražni govor dotakne vseh, ki upravičeno dvomijo. O teh dvomih govori dokument 
WHO-ja. 
 

Cenjeni gospod predsednik,  

verjamemo, da  ste glede na vašo pestro karierno pot zelo dobro seznanjeni s  postopki 
zagotavljanja varne hrane. V Sloveniji je na varni hrani (ki jo mimogrede izbiramo sami) izjemen 
poudarek, o varnosti cepiv pa nimamo niti ene same neodvisne študije. (Vsak starš lahko izve vse 
o prvih kašicah, ki jih bo dobil njegov malček,  o varnosti cepiv, ki jih bo prejel v prvem letu, pa 
dobi skope podatke, ki ne dajejo realne slike).  

Državni zbor odpira svoja vrata v srce demokracije najrazličnejšim družbenim skupinam. Skupaj 
s sodelavci opravljate veliko delo. Vsako leto ob svetovnem dnevu invalidov sprejmete različna 
invalidska društva in organizacije. Ob svetovnem dnevu Zemlje okoljevarstvene aktiviste in 
podobno.  

Lepo bi bilo, če bi ob svetovnem dnevu oseb, ki so utrpele neželene učinke po cepljenju (4, april),  
v Državnem zboru sprejeli s cepivi poškodovane otroke in njihove družine, prisluhnili njihovim 
zgodbam, njihovim stiskam, žalosti in bolečini.   

Vse dokler zakonodajna ureditev nalaga obvezo, bi morala biti izpolnjena zaveza varnosti. 
Namesto zanikanja težav, namesto ne beleženja neželenih učinkov, namesto omalovaževanja 
staršev, ki jih je strah. Upravičeno strah.  
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Spoštovani gospod predsednik,  

prosimo Vas za termin srečanja, na katerem bi vam predstavili najbolj pereče točke te 
vseobsežne tematike. Vsaka zgodba ima svojo dobro in slabo stran, prav tako vsak znanstveni 
dosežek. Tretji najpogostejši povzročitelj smrti na svetu so stranski učinki zdravil. Zato je zaupanje 
v varnost in učinkovitost vseh medicinskih postopkov moralni imperativ. Izgubljenega zaupanja v 
kateremkoli odnosu se ne da izsiliti. Menimo, da je neodvisna raziskava o varnosti cepiv, ki jih 
uporabljamo pri nas, edina prava pot. 

 

Pomagajte nam, da jo bomo prehodili skupaj.  

 

 

S spoštovanjem,  
 
Boris Potočar, predsednik Združenja za naravni razvoj otrok 
 

 


