Predstavniki ljudstva,
vsak napor civilne družbe je dobesedno prezrt oziroma še več začinjen s političnimi lažmi na katere nihče
od vas in pristojnih institucij niti ne reagira več. Ker šelestenja denarja preglasi glas dvoma in iskanja
resnice. Kot veleposestniki z biči, vi z vašimi neustavnimi odloki teptate ljudstvo. Uklonili ste se ukazom iz
tujine.
Velikokrat smo vam pisali, seznanjali smo vas z najnovejšimi raziskavami, prosili za srečanje s starši otrok
poškodovanih s cepivi. Velikokrat. Opozarjali, da nam prisluhnite, ker so stvari precej drugačne od
statistične slike.
Lani septembra ste sprejeli ZNB, ki tako rekoč ščiti medicinsko osebje in diskriminira otroke. Brez javne
razprave z zainteresirano javnostjo, še več z lažmi poslanca Raića in tarnanjem nad pritiski staršev. Poslali
smo vam odprt dostop do ogleda videoposnetka dr. Lorette Bolgan. Vse zaman, vse vedno znova naleti na
gluha ušesa.
Na vse sta se odzvala dva poslanca Aleksander Reberšek in mag. Dejan Židan. Glasovalni »kartonček« pove
vse. Pove, da vam ni mar za ljudi, za demokracijo, za Ustavo, da živite v vzporednem svetu. Demokracija
je že davno umrla, v sredo jo boste pokopali, dokončno.
Starši in vsi, ki jim je mar smo dobesedno prisiljeni, da zaščitimo naša življenja, da ohranimo temeljne
človekove pravice. Legitimne, demokratične poti smo izčrpali, naleteli na 87 parov gluhih ušes. Zato vam
jasno in javno sporočamo, da ne bomo dovolili, da nam še naprej uničujete življenja z ukrepi, ki so
dokazano neučinkoviti do pred kratkim pa tudi neustavni.
Narod si bo pisal sodbo sam, spotoma jo bo napisal tudi vam.
Ljudstvo ne pozablja, vse kar zavestno in načrtno ignorirate je zabeleženo; vsak vaš korak, vsako vaše
glasovanje skrbno in varno shranjeno. Sami, in celo popolnoma svobodno se odločate in zavestno
delujete proti ljudstvu, nekdaj vašemu, slovenskemu ljudstvu; ljudstvu, ki ste ga s svojim delovanjem
dobesedno IZDALI.
Verjetno vam je statistika o udeležbi na volitvah jasna, nenazadnje je slednje poroštvo za vaš kruh oziroma
potico in tokrat ni v vaš prid.
Vse zabeleženo pove, da ste IZDALI svoje LJUDSTVO in vam za NAŠE otroke in njihovo prihodnost NI MAR.
Poslanka/poslanec je lepa beseda z veliko simbolizma, ki ga svojimi dejanji dobesedno uničujete. Tudi
prav. Vsako vaše dejanje je zavestna in svobodna odločitev pod prisego.
Vedite: vsi mi, ki nam je mar se bomo borili za naše otroke, za njihovo prihodnost, za ohranitev narave v
vsej njeni lepoti in prvinskosti (ki jo vi tako kot nas razprodajate zaradi pokorščine kapitalu) je pa naša
skupna dobrina.
Kaj v tem trenutku od vas najmanj pričakujemo??!!
Da nas slišite in upoštevate in zakonodajnih sprememb, ki se dotikajo prav vsakega od nas ne
sprejemate brez JAVNE razprave, po tako imenovanem nujnem postopku.
To možnost imate! Vedno! V kolikor je v vas kanček spoštovanja do glasu državljank in državljanov RS.

Svobodnega duha ne boste zlomili, ognja resnice ne boste ugasnili, solidarnost našega ljudstva je poroštvo
obstoja in bo to vedno v vseh ključnih trenutkih. Danes, jutri, vse dokler ne bomo spet živeli pod
svobodnim soncem.

