Građanska inicijativa „Za Demokratsko Civilno Društvo u Republici Hrvatskoj“
_______________________________________
Zagreb, 6. prosinca 2016.
Klub zastupnika Hrvatske demokratske zajednice
Klub zastupnika Hrvatske demokršćanske stranke, Hrvatske socijalnoliberalne stranke i Hrvatskog demokratskog saveza Slavonije i Baranje
Klub zastupnika Hrvatske narodne stranke - liberalnih demokrata i
Hrvatske stranke umirovljenika
Klub zastupnika Hrvatske seljačke stranke
Klub zastupnika Istarskog demokratskog sabora, Primorskogoranskog saveza i Liste za Rijeku
Klub zastupnika Mosta nezavisnih lista
Klub zastupnika nacionalnih manjina
Klub zastupnika Promijenimo Hrvatsku i SNAGA-e
Klub zastupnika Samostalne demokratske srpske stranke
Klub zastupnika Socijaldemokratske partije Hrvatske
Klub zastupnika Stranke rada i solidarnosti, Reformista i nezavisnih
zastupnika
Klub zastupnika Živog zida
Nezavisni zastupnik, gospodin Željko Glasnović
Predmet: zahtjev za odbacivanjem Godišnjeg izvješća Nacionalne zaklade za razvoj civilnog
društva u 2015., u svezi točke 20. Dnevnog reda 2. sjednice Hrvatskog sabora
U svezi točke 20. Dnevnog reda 2. sjednice Hrvatskog sabora – Godišnje Izvješće o radu Nacionalne
zaklade za razvoj civilnog društva u 2015., građanska inicijativa „Za Demokratsko Civilno Društvo u
Republici Hrvatskoj“ traži od klubova zastupnika Hrvatskog sabora da raspravu o Godišnjem Izvješću
o radu Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva u 2015., provedu utemeljeno u kontekstu
demokratskih vrijednosti na kojima počiva današnje hrvatsko društvo (ljudska prava i slobode,
pluralizam i vladavina prava). Rasprava bi, između ostaloga, trebala:
-

-

podsjetiti da civilno društvo nije obilježje samo demokratskih sustava, nego da je civilno
društvo obilježje i totalitarnih sustava
rasvijetliti kako se definira civilno društvo na razini Europske unije, odnosno u
demokratskim sustavima te kako se definira civilno društvo u Republici Hrvatskoj
utvrditi je li Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva tijekom 2015. u svom radu kršila
ljudska prava i slobode u Hrvatskoj te je li svojim radom urušavala demokratske vrijednosti
na kojima počiva današnje hrvatsko društvo (ljudska prava i slobode, pluralizam i vladavina
prava) a koje izviru iz pobjede u Domovinskom ratu kada su stvorene sve pretpostavke za
skladan razvitak Republike Hrvatske kao zemlje koja prihvaća demokratske standarde
suvremenoga zapadnog svijeta i otvara brojne mogućnosti približavanja tom svijetu u
političkom, sigurnosnom, gospodarskom i kulturnom smislu
utvrditi je li model civilnog društva kojeg u Hrvatskoj promovira i razvija Nacionalna zaklada
za razvoj civilnog društva temeljem svojih programa (razvoj volonterstva, demokratizacija i
razvoj civilnog društva, Centri znanja za društveni razvoj u Republici Hrvatskoj, institucionalna
podrška i dr.) primjeren demokratskom ili totalitarnom sustavu

Građanska inicijativa „Za Demokratsko Civilno Društvo u Republici Hrvatskoj“
_______________________________________
Prema vlastitoj analizi koju je građanska inicijativa „Za Demokratsko Civilno Društvo u Republici
Hrvatskoj“ načinila vezano uz Godišnje Izvješće Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva u 2015.,
dokazano je da:
-

Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva ne definira civilno društvo u Hrvatskoj
sukladno preporukama Europske komisije kako bi se trebalo definirati civilno društvo
(obrazloženje u privitku br.1)
Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva u svom radu tijekom 2015. kršila je ljudska
prava i slobode hrvatskih građana te je urušavala demokratske vrijednosti na kojima počiva
današnje hrvatsko društvo (obrazloženje u privitku br. 2)
model civilnog društva kojeg u Hrvatskoj promovira i razvija Nacionalna zaklada za razvoj
civilnog društva temeljem svojih programa (razvoj volonterstva, demokratizacija i razvoj
civilnog društva, Centri znanja za društveni razvoj u Republici Hrvatskoj, institucionalna
podrška i dr.) primjeren je totalitarnom sustavu (obrazloženje u privitku br. 3)

U skladu s ovim spoznajama, preporučamo narodnim zastupnicima u Hrvatskom saboru da izvješće
Nacionalne zaklade ODBACE. Ukoliko ovo izvješće prođe, vjerojatne su tri velike štetne i dugoročne
posljedice:
1.
2.
3.

ogromna financijska sredstva (samo u 2016. preko 230 milijuna kuna) trošit će
nedemokratski i diskriminatorno mala grupacija povlaštenih, a preko milijardu kuna u
financijskoj perspektivi 2014.-2020. (Europski socijalni fond);
ta grupa povlaštenih će bez ikakve zadrške provoditi indoktrinaciju školske djece o
temama i ideologijama koje nemaju nikakvo uporište u službenoj državnoj strategiji;
nastavit će se i još dodatno produbiti diskriminacija protiv vjerskih zajednica, roditelja i
ljudi koji prihvaćaju tradicionalne hrvatske i kršćanske vrednote.

Zahtjeve Inicijative „Za Demokratsko Civilno Društvo u Republici Hrvatskoj“ podupiru udruge koje
čine Hrvatsku mrežu za suzbijanje siromaštva – Bilo naroda i udruga Vigilare.

____________________________
Ivica Petar Čališ
BILO NARODA
Predsjednik upravnog odbora

____________________________
dr. sc. Vice John Batarelo
VIGILARE
Predsjednik udruge

Privitak:
- Obrazloženje br. 1
- Obrazloženje br. 2
- Obrazloženje br. 3
O ovome obavijest:
- Gospodin Davor Ivo Stier - potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske, ministar vanjskih i
europskih poslova i predsjednik Koordinacije za vanjsku i europsku politiku i ljudska prava
- Gospodin Pavo Barišić - Ministar znanosti i obrazovanja

