
 

 
Poštovane/i, 
 
obraćamo se javnosti u povodu nedavnog slučaja napada, vrijeđanja i optužbi jednog roditelja na 
račun prosvjetne djelatnice državne škole u Hrvatskoj. Roditelj je od učiteljice odlučno zahtjevao 
da njegovo dijete ne pohađa sat zdravstvenog odgoja i dobije neopravdan sat. Učiteljica je, 
postupajući sukladno pravilima struke, takav zahtjev odbila, na što su uslijedile uvrede na osobnoj, 
rodnoj i profesionalnoj razini, te prijava Prosvjetnoj inspekciji za djelo koj nije počinjeno. I sve s 
pozicije "člana konzervativne vjerske zajednice  koja djeluje u okvirima Katoličke crkve", kako piše 
na portalu za učitelje i nastavnike: http://nastavnici.org/2013/04/08/prijetnje-i-prijave-zbog-
zdravstvenog-odgoja/ 
 
Ovaj i slični postupci u Hrvatskoj imaju temelj u pozivu civilnih udruga i službenih tijela Katoličke 
Crkve roditeljima da ne puste svoju djecu na nastavu nekih predmeta koje su po zakonu dužna 
pohađati. Spomenute organizacije otvoreno pozivanje roditelja na kršenje zakona Republike 
Hrvatske opravdavaju pravom na slobodan odgoj djece u skladu sa svojim vjerskim uvjerenjima. 
Međutim, Konvencijom Ujedinjenih naroda o pravima djeteta, Ustavom Republike Hrvatske, kao i  
presudom Europskog suda za ljudska prava, nedvosmisleno je utvrđeno da  pravo roditelja na 
odgoj djeteta nije apsolutno, već da djeca imaju pravo na obrazovanje i informiranje, te da s toga 
obavezni školski programi poput zdravstvenog odgoja ne krše prava roditelja na odgoj i djece na 
slobodu vjeroispovijesti.  
 
Zahtijevamo od svih nadležnih državnih organa da zaštite ovu učiteljicu i sve druge prosvjetne 
djelatnike od pritisaka roditelja koji suprotno zakonima i Ustavu Republike Hrvatske zahtijevaju da 
njihova djeca budu izuzeta iz programa obaveznog školovanja u segmentima koji se protive 
njihovim vjerskim uvjerenjima. 
 
Nadalje, osuđujemo sramotan postupak roditelja koji je usvojio romsko dijete i nezadovoljan  
nemogućnošću da prisili učiteljicu da postupi prema njegovim željama, a ne Nastavnom planu i 
programu donesenom u nadležnom tijelu, prijavljuje učiteljicu za diskriminaciju, zapravo sâm izlaže 
diskriminaciji vlastito dijete ističući njegovo podrijetlo kao bitno, iako mu to Ustav i zakoni priječe.  
  
Ukoliko ovakvi pritisci na prosvjetne djelatnike ne naiđu na oštru reakciju, bit će to jasan znak da 
država nije spremna ili sposobna zaštititi svoje zaposlenike u obavljanju njihovih dužnosti, kao niti 
svoje građane u ostvarivanju prava na školovanje i pristup informacijama. To bi također mogao biti 
znak ostalim roditeljima koji se ne slažu s pojedinim segmentima školskog kurikuluma da i oni 
mogu pokušati nasilnim metodama postići izuzeće svoje djece primjerice sa nastave biologije ili 
povijesti (navedeni roditelj ne slaže se niti sa suvremenim znanstvenim spoznajama o podrijetlu 
biološke raznolikosti na Zemlji). Takav bi rasplet događaja u konačnici mogao ugroziti samu ideju 
obaveznog obrazovanja, koje je jedan od preduvjeta napretka društva i temelja naše civilizacije.  
 
U Zagrebu, 11. travnja 2013. 
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