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Председнику Републике Србије Александру Вучићу

Поштовани председниче Републике Србије,
Ми смо група грађана, родољуба, родитеља, деца овог народа и земље,
поштоваоци и чувари њене слободарске традиције и духа, људи који са сетом и
тугом гледају њено постепено урушавање и гурање већинског народа који је и
створио на социјалну, економску, културну, правну маргину.
Врло смо свесни окупације која се догодила 5. октобра, након државног удара, као и
пипака дубоке државе који су окупирали наше институције. Међутим, сваком
„разумевању“, трпљењу, стрпљењу коме не уследи спасење, дође крај. Не знамо
шта сте коме обећали и које политичке акробације су део уметности могућег, али
знамо да ми нисмо обећали ником ништа, сем Завета Богу који је Свети цар Лазар
уобличио у ону познату „Није важно каква ме сила напада, већ колику светињу
браним“.
Не знамо да ли сте свесни каква и чија „сила“ данас напада Србију, нити да ли сте
њен свесни сарадник, али знамо да смо ми данас на бранику наше светиње – наше
деце. Од Вас, као неког ко има могућност да не потпише закон који усвоји Народна
скупштина, захтевамо да онемогућите усвајање оваквог Нацрта закона о правима
детета, који даје неограничену могућност за „тумачења“ центрима за социјални рад,
који и сада имају права да одводе децу из породица без судске одлуке под велом
оревеловског „најбољег интереса детета“.
Такође, захтевамо да се избрише обавезна вакцинација као „право на здравље“ и
да се родитељи ни на који начин не прогањају од стране центара за социјални рад
због своје одлуке о вакцинацији, нарочито након последњих случајева умирања
беба неколико дана након вакцинације.
Захтевамо да се забрани могућност страног усвојења, по угледу на такво решење у
Русији и да се скине ознака службене тајне са предмета који се тичу деце која су
под сумњивим околностима одузета родитељима. Таквих случаја је све више и грех
је и срамота да родитељи траже своју децу по друштвеним мрежама, а да јавност
која тражи одговоре буде саслушавана у полицији!
Захтевамо коначно процесуирање свих кривичних пријава које су поднела
удружења родитеља несталих беба и кажњавање монструма који су годинама крали
децу мајкама и очевима.

Захтевамо да се све такозване превентивне мере у такозваној епидемији спроводе
добровољно, а нарочито да родитељи одлучују о ношењу маски и вакцинацији
своје деце, као и да не буду малтретирани и дискриминисани ни деца, ни
наставници од стране Министарства просвете.
Срамотно је и неприхватљиво да законе који се тичу наше деце пишу невладине
организације са пет запослених,спонзорисане од страних, по злу познатих
фондова. Још је срамотније да особе из тих организација седе у телима Владе
Србије, а не знамо да ли су дете и виделе игде сем на Уницефовој разгледници.
Кристално нам је јасно да се кроз механизме наше државе планира да спроводи
модеран данак у крви, који се већ спроводи у земљама Запада, што потврђује и
скорашњи случај Српкиње у Бечу којој је по анонимној пријави одузето троје деце,
а једногодишња девојчица дата у породицу „геј пара“.
Ми наше породице нећемо дати и бранићемо добробит деце својим животима.
На Вама је да учините да то тога не дође.

др Јована Стојковић
Председник Покрета Живим за Србију

