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Siječanj 2015.
Pripreme za 2. krug promatranja predsjedničkih izbora
● Od DIP-a je tražen pristup informacijama vezano za procese praćenja izbora,
posebno u gradskim središtima izbornih povjerenstava.
● Budući da je U ime obitelji (UIO) javljeno da treba preuzeti akreditacije za sve
promatrače i za samo 3 radna dana dostaviti ih svim promatračima (845) u cijeloj
Hrvatskoj, što se smatralo otežvanjem djelovanja promatrača, poslano je pismo
predsjedniku DIP-a vezano uz navedeno. Traženo je da se omogući da se
naljepnice šalju samo “novim promatračima”, tj. samo onima koji su prijavljeni u
2. krugu, a da za sve promatrače iz 1. kruga vrijede naljepnice iz 1. kruga.
● Održana je tiskovna konferencija ispred DIP-a: “Dip mijenja pravila, otežava
promatranje samo 3 dana prije izbora”.
● Objavljeno je priopćenje: 'U ime obitelji' zadovoljni promjenom odluke DIP-a
(akreditacije će biti dostavljene od strane DIP-a u gradska izborna povjerenstva
izvan Grada Zagreba).
● DIP-u je prijavljena nepravilnosti oko izbora za predsjednika RH, odnosno
nepravilnost u financiranju kampanje Ive Josipovića.
● Održana je tiskovna konferencija: “Pozivali birače da iziđu na izbore i prijavili
DIP-u HNS-ove donacije Ivi Josipoviću”.
● Objavljena su priopćenja o promatranju izbora do 11, do 15 i 30h i u 19 i 30h (o
izlaznosti i nepravilnostima izbora)
● Objavljeno je priopćenje: Udruga “U ime obitelji” čestita svim biračima koji su
iskoristili svoje biračko pravo.
● Građanska inicijativa „U ime obitelji“ uputila je pismo predsjedniku Županijskoga
suda u Zagrebu Ivanu Turudiću vezano za pritiske na građansku inicijativu
(policija dolazi na vrata članova iniciajtive i pita jesu li kontaktirali s
gradonačelnikom Milanom Bandićem). Poslan je upit je li Županijski sud odobrio
takvo postupanje policije.
● Objavljeno je propćenje: “Ustavni sud danas obustavio primjenu Obiteljskog
zakona!”
● Održana je konferencija za medije o postupcima koji su uslijedili nakon
suspenzije Obiteljskog zakona: “U ime obitelji - izazivanjem drame i kaosa nakon

dokidanja primjene Obiteljskog zakona skreće se pozornost s nerada,
neučinkovitosti i loše pripremljenosti”.
● Objavljeno je priopćenje povodom početka saborske procedure o promjeni
zakona o izboru zastupnika u Hrvatski sabor: “U ime obitelji - Aktualna vlast želi
kozmetičke, a ne stvarne promjene izbornog zakonodavstva”
● Održana je tiskovna konferencija s potpredsjednikom slovačkog parlamenta
Janom
Figelom
u
Bratislavi:
http://www.teraz.sk/slovensko/zaznam-jan-figel-a-zeljka-markic-o/115371-clanok.
html (Vijest o navedenom objavljena je i na portalu Narod.hr).
● Predstavnici UIO održali su 16 javnih tribina i debata po cijeloj Slovačkoj - u
Bratislavi, Banskoj Bistrici, Košicama, Trnavi, Trencinu, Prešovu, Žilini,
Ružomberku. Prvi dan ih je zajedno s predstavnicima Aliance primio nadbiskup
Bratislave Stanislav Zvolensky, a nakon toga su pozvani da sudjeluju na
zasjedanju biskupske konferencije Slovačke u srijedu, 21.02. Na navedenoj
konferenciji su sudjelovali i laici angažirani na pitanjima vezanim uz obitelj, o
čemu se dosta razgovaralo, kao i o predstojećem referendumu.
● Objavljeno je priopćenje vezano za referendum u Pločama o izgradnji
termoelektrane: “U ime obitelji dolina Neretve - Iziđite na referendum i glasujte
PROTIV”.
● Održan je sastanak županijskih koordinatora “U ime obitelji” u Zagrebu na kojem
se raspravljalo o osnivanju podružnica UIO.
● Objavljeno je priopćenje: “U ime obitelji - Čestitke Pločanima koji su prepoznali
važnost lokalnog referenduma”.
● Upućen je poziv Ministarstvu uprave na dostavu podataka o broju birača u
evidencijama iz registra birača.
● Predsjednica UIO gostovala je na tribini 3. programa Hrvatskog radija: “Zašto
referendum?”
http://narod.hr/hrvatska/markic-u-hrvatskoj-imamo-jedan-ozbiljan-deficit-demokra
cije

Veljača 2015.

● UIO je uputila pismo i priopćenje hrvatskim zastupnicima u Europskom
parlamentu u kojem traži da odbace stavak gdje se Hrvatska proziva zbog
referenduma o braku (“U ime obitelji” Europarlamentarcima - odbacite stavak 68.
Nacrta izvješća o ljudskim pravima i demokraciji u svijetu)
● Nastavljena je akcija “Dva puta više za UIO”
● Poslano je pismo saborskim zastupnicima o lošem SDP-ovom prijedlogu
promjene izbora zastupnika u Hrvatski sabor: “SDP-ov prijedlog izbornog zakona
zastupa interese vodstva političkih stranaka, a ne hrvatskih građana”
● Pošto je Uskok objavio optužnicu protiv gradonačelnika Milana Bandića na dan
izglasavanja izbornih promjena u Saboru, UIO je poslala priopćenje: “Usklađeno
djelovanje oko promjene izbornog sustava aktualne vlasti, USKOK-a i DORH-a”.
● Poslana je anketa promatračima izbora u 2. mjesecu o njihovim zapažanjima u
izbornom procesu te pritužba povjereniku za etiku u Hrvatskom saboru, g.
Damira Tomića
● Održana je tiskovna konferencija UIO o pritiscima Uskoka na održavanje
referenduma: “U ime obitelji - Zloupotreba državnih institucija za progon
građanskih aktivista”.
● Upućeno je pismo saborskim zastupnicima: “Zakon o referendumu ograničit će
građanske slobode usmjerene na pokretanje referendumskih inicijativa”.
● Udrugama TiH i HHO poslana je kronologija vršenja pritiska na Grad Zagreb od
strane Uskoka u obliku powerpoint prezentacije
Ožujak 2015.
● Svim zastupnicima u Europskom parlamentu poslano je pismo “Protect
subsidiarity; vote against the §162 and §165 of the “Annual Report on Human
Rights and Democracy in the World 2013”
● Organizirana je prijava za natječaj za izradu loga za I. međunarodnu konferenciju
o obitelji: “Obitelj: ključ demografskog i ekonomskog oporavka”
● Održana je tribina „Društveno zagovaranje i obitelj“ na kojoj je sudjelovala članica
Upravnoga odbora Udruge „U ime obitelji“ dr. Željka Markić.
● Održan je susret koordinatora i volontera UIO

Travanj 2015.
● Održana je donatorska večer udruge U ime obitelji
● Predstavnici UIO sudjelovali su u raspravi o Zakonu o financiranju referenduma
Svibanj 2015.
● Upućena je video podrška Ircima za referendum o braku:
https://www.youtube.com/watch?v=5VydUftBdlI
● Predstavnici UIO sudjelovali su na Okruglom stolu vezano uz Izmjene Zakona o
zaštiti od nasilja u obitelji
● UIO je poslala priopćenje medijima vezano za Univerzalno periodičko izvješće
UN-u
● Predstavnici UIO sudjelovali su na European Advocacy Academy
● Objavljeno je priopćenje vezano uz rezultate referenduma o braku u Irskoj
● Poslana je žalba na odluku Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva o
nefinanciranju platforme za održavanje I. međunarodne konferencije o obitelji:
“Obitelj: ključ demografskog i ekonomskog oporavka.”
Lipanj 2015.
● Poslano je pismo zastupnicima u Europskom projektu: “Glasajte PROTIV i u
potpunosti odbacite “Izvješće o Strategiji EU-a za jednakost žena i muškaraca
nakon 2015.”, kao i na podneseni Amandman 1
● Podnesena je kaznena prijavu zbog govora mržnje i diskriminacije protiv Sandre
Benčić, pravnice i aktivistice udruge CMS
● Objavljeno je priopćenje: “U ime obitelji poziva građane da potpomognu projekt
Visia Croatica za spas Imunološkog zavoda”
● UIO je prijavila ministra Ostojića za diskriminaciju žena
Kolovoz 2015.

● Objavljeno je priopćenje vezano uz činjenicu da se ni 4 mjeseca prije raspuštanja
Sabora ne zna točan broj birača u RH
Rujan 2015.
● Objavljeno je priopćenje UIO o kandidaturi Vesni Pusić za tajnicu UN-a:
“Kandidatura Vesne Pusić: Loš kandidat ne može dobro predstavljati Hrvatsku
niti koristiti”
● Objavljeno je Priopćenje UIO vezano uz izbjegličku krizu
● Objavljeno je priopćenje UIO o glasovanju o Izvješću Rodrigues u Europskom
parlamentu
● Objavljeno je priopćenje UIO radi potpora  štrajku prosvjetara
● Objavljen priručnik U ime obitelji za promatrače i promatranje izbora
Listopad 2015.
● Organizirana je međunarodna konferenciju “Obitelj – ključ demografskog i
ekonomskog oporavka”, pod visokim pokroviteljstvom predsjednice Republike
Hrvatske
● Organiziran Kongres pravnika za ‘Zajedničku obranu vrijednosti’ (ZOV)
Studeni 2015.
● Objavljeno je priopćenje: “Potpora MOST-ovom uvjetu promjene izbornog
sustava”
● UIO se pridružila kampanji za zabranu surogatstva u Europi:
http://narod.hr/eu/potpisite-peticiju-za-zabranu-surogatstva-u-europi
● Objavljeno je priopćenje zastupnicima u Vijeću Europe, Europskom parlamentu i
medijima: “Zastupajte zabranu surogatstva. Zauzmite se za zaštitu žena i djece”

Prosinac 2015.
● Održan je susret s roditeljima u sklopu projekta “Roditelji odlučuju o odgoju svoje
djece”
● Izdana je knjiga: “Što je brak? Muškarac i žena: Obrana” u nakladništvu U ime
obitelji

