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ZADEVA: Poziv poslankam in poslancem k zaščiti temeljnih človekovih pravic v Republiki 
Sloveniji glede Predloga spremembi zakona o nalezljivih boleznih 1032 -VIII 

Spoštovane izvoljene predstavnice in predstavniki ljudstva, cenjene poslanke in poslanci, 

Združenje za naravni razvoj otrok (v nadaljevanju ZNRO) si že od ustanovitve dalje aktivno 
prizadeva za dialog z vsemi pomembnimi institucijami in odločevalci na področju javnega zdravja: 
z Ministrstvom za zdravje, Direktoratom za javno zdravje, Nacionalnim institutom za javno 
zdravje (v nadaljevanju NIJZ) in Varuhom človekovih pravic in komunicirati poskušamo tudi z 
vami, predstavniki ljudstva.  

Naše delovanje vključuje tudi prizadevanje za varnost cepiv. Nismo na nasprotnih bregovih. 
Nismo proti cepljenju, želimo zgolj varna cepiva, možnost informirane odločitve in na to 
opozarjamo. Opozorili smo tudi aprila 2018 z mirnim javnim shodom pred Državnim zborom, na 
ponedeljkovo dopoldne se nas je zbralo preko 3000, ker se zavedamo  pomembnosti tematike. 
Število naših podpornikov ves čas raste, kar je tudi posledica vse večje osveščenosti o neželenih 
učinkih po cepljenju. Številni neželeni učinki so realno dejstvo, navedeni so v vsakem navodilu za 
cepiva. 

Glede na vaše in naše poslanstvo ne dvomimo, da boste podprli naša prizadevanja za prvo 
neodvisno javno raziskavo vseh cepiv, ki jih uporabljamo v Sloveniji. Šele nato je čas za 
spremembo zakonodaje. S svojim prizadevanjem za neodvisno raziskavo cepiv pokažite, da vam 
je mar za svoje državljane, še posebej za najmlajše. 

Vaš kolega gospod Mӧderndorfer je s podporo poslanke skupine včeraj (24. februarja 2020) vložil 
Predlog za spremembo zakona o nalezljivih boleznih, ki podobno kot leta 2018 grobo krši 
temeljne človekove pravice in je v neskladju z Ustavo RS. 

Pozivamo vas, da zaščitite svobodo in temeljne človekove pravice v imenu vseh državljank in 
državljanov.  
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To zakonodajno področje je zelo specifično in zahtevno.  O varnosti cepiv so razpravljali celo sami 
predstavniki Svetovne zdravstvene organizacije na posvetu 2. in 3. decembra 2019 v Ženevi. 
Strokovnjaki z vsega sveta so izrazili dvom v varnost cepiv in javno zastavili številna pereča 
vprašanja. Spodnji citati so prevod iz posnetkov konference SZO v zaporednem časovnem 
sosledju. 

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. Soumya Swaminathan, vodilna znanstvenica pri WHO, pediatrinja:                                                                 
''Do smrti je prišlo zaradi  določenega cepiva.'' 

Dr. Martin Howell Friede, Koordinator, Iniciativa za raziskavo cepiv pri WHO:                                      
''Adjuvansov v cepiva ne dajemo, ker to hočemo…                                                                                          

Največje skrbi, ki jih vidimo v zvezi z zdravjem, so obtožbe o dolgoročnih (neželenih) 
učinkih.'' 

Dr. Stephen Evans, profesor farmakoepidemiologije, London:                                                           
''Adjuvansi pomnožijo število neželenih učinkov.'' 

Dr. David Kaslow, zdravnik, predsednik Essential Medicines,                                                                                 
Program razvoja zdravil PATH, Center za inovacijo cepiv in dostop (CVIA):                                                                                                                         

''To je prava uganka, kajne?'' 

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 dobri.'' 

Dr. Bassey Okposen: programski manager, Nacionalni center za imunizacijo (NERICC), Nigerija:                
''So bile kdaj narejene raziskave o tem, kako cepiva vplivajo eno na drugo, saj jih otroci 

dobijo v kratkem časovnem obdobju – navzkrižne reakcije?'' 

Dr. Robert Chen, znanstveni direktor, Brighton Collaboration:                                                                
''Imeti moramo statistične podatke, da lahko začnemo odgovarjati na vprašanja.'' 

Ministrstvo za zdravje z nami komunicira parcialno in izključno na podlagi naših številnih prošenj 
in pobud. NIJZ ne sledi smernicam SZO glede komunikacije z javnostjo, ki dvomi o varnosti cepiv. 
Na zgoraj omenjeni konferenci je bil poseben del namenjen napotkom za komunikacijo z 
javnostjo, ki se osredotoča na strokovne in varnostne razlage, ne pa na diskreditacijo. Samo prek 
dobrih strokovnih in varnostnih študij lahko vzpostavijo zaupljiv odnos. Na podlagi vseh 
dostopnih informacij je dvom staršev v varnost cepiv upravičen, pravijo. 
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Na NIJZ-ju so zapisali: »Na NIJZ smo bili obveščeni, da se po družabnih omrežjih širi dejstvo, da 
strokovnjaki SZO dvomijo v varnost cepiv.« In v nadaljevanju: »Citati strokovnjakov, ki so se 
pojavili na družabnih omrežjih, glede dvoma o varnosti cepiv, so izvzeti iz konteksta, napačno 
razumljeni in zavajajoči.«. 

Njihov PR-ovski vzorec je predvidljiv: vsak, ki dvomi je vedno znova apriori diskreditiran (tudi, če 
je zdravnik in doktor znanosti). NIJZ nas z izjavo, da so video izseki »izvzeti iz konteksta, napačno 
razumljeni in zavajajoči« postavlja na laž in blati naše dobro ime. Ker so video posnetki s SZO 
konference javno dostopni, se lahko vsak, ki želi, prepriča, kdo govori resnico in kdo skuša 
manipulirati.  

 

Spoštovane poslanke in poslanci,  

pisali smo vam v začetku leta, verjamemo, da ste v poplavi intenzivnega dogajanja naše pismo 
zgolj preleteli kot eno od mnogih. Tokrat pričakujemo, da boste branik svobode in temeljnih 
človekovih pravic. Prisegli ste na Ustavo RS. Predlog poslanca Mӧderndorferja grobo krši Ustavo 
RS. Ne prvič.  Drugič - na zelo podoben način.  

Ne, ni nas malo in to se bo pokazalo na prvih prihajajočih volitvah. Naš glas bo glas tistemu, ki 
spoštuje temeljne človekove pravice; ki ve, da je v službi ljudi in ne kapitala. Ki mu človečnost 
ni politična puhlica, ampak jo živi vsak dan znova.  

Upamo, da ste tudi vi med tistimi, ki jim je je mar za svoje ljudi in njihovo prihodnost.  

 
 
S spoštovanjem, 
Upravni odbor Združenja za naravni razvoj otrok 
 


