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Pozdravljeni !
Smo pet članska družina s tremi otroci in smo žrtve politično policijskega nasilja v Sloveniji.

Nujno bi potrebovali tudi mi finančna sredstva, da bi lahko tako naredili našim
družinskim, izredno hudim težavam, že enkrat konec!
V Novi Gorici je naša družina na prednostni A listi na stanovanjskem skladu za
pridobitev stanovanja, vendar že eno leto ni nič od tega, so le obljube.
Za enkrat bivamo v bivalni prikolici, hiša na kolesih, na različnih lokacijah, kar pa seveda
ni mogoča dokončna rešitev, saj nimamo nekega prostora oz. terena, kjer bi lahko bil
resnično naš dom.
Tudi ko smo zbrali po 4.000 evro denarja preko podjetja in v kombinaciji s socialno
pomočjo, nam nihče noče oddati stanovanja, del hiše ali kaj podobnega, kar bi bilo
ustrezno naši družini.
Tudi, kadar se že dogovorimo z najemodajalcem, se le ta za najem preko noči ali v nekaj
dneh premisli in se naenkrat prične sovražno obnašati do nas. To pomeni le eno, da nas
politično policijska uprava prisluškuje, zatem pa nahujska najemodajalce proti nam.
Imamo številne prijatelje, kateri nam brezuspešno iščejo nekaj primernega za najem in
povsod je enaka zgodba – prisluškovanje in hujskanje !
Socialna služba iz Nove Gorice, bi nam subvencionirala oz. plačala strošek najema, tako
so nam to povedali, vendar pa ostaja problem, da za našo družino najem ni mogoč.
To so huda dejstva, mračnjaštvo, politično policijskega nasilja nad nami.
Možna je edino ena rešitev, da bi zbrali vsaj 50.000 evro in tako kupili skromno starejšo
hišo z vsaj 500 m2 zemljišča.
Tega denarja nikakor ne moremo pridobiti z delom, kajti promocija turizma s katero se

ukvarjam ne prinese niti 400 evro - 500 evro mesečno.
Za spremembo dejavnosti prav tako ni sredstev, vmes so vedno investicije, v kolikor pa
se javim na določene razpise in obrnem na ministrstvo za gospodarstvo ter druge
institucije, se le ti vedno in dosledno odzovejo v povsem negativnem smislu.
Slovenske institucije se odzivate le s puhlim besedičenjem o vaši dobroti, katere
resnično ni od nikoder, možnosti so le korupcija in politična pripadnost – poklicnim
zločincem po uradni dolžnosti. Tega od nas ne pričakujte, ne eno in ne drugo!
S pričo krutih dejstev, da je bilo namerno uničenih 60.000 zasebnih slovenskih podjetij,
izbris srednjega sloja, dolgoletno ropanje in uničevanje slovenskega gospodarstva, tako
nam ni mogoče zaslužiti, da bi zbrali vsaj 50.000,00 evro za nakup nečesa skromnega
za našo družino.
Upam, da boste na ta moj dopis pozitivno reagirali.
Prilagam vam mojo pritožbo na ZZZS in pobudo za ustanovitev FUNDACIJE ZA POMOČ
ŽRTVAM TOTALITARNIH SISTEMOM.
Lep pozdrav, Martina
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