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PRO-LIFE AKTIVNOSTI

–
–

-

• Organizacija Hoda za život
U suradnji s drugim udrugama pripremili smo održavanje Hoda za život u 6 hrvatskih
gradova: Zagreb, Osijek, Zadar, Imotski, Slavonski Brod, Sisak, a zbog epidemije
koronavirusa Hod je održan samo u Sisku, 20.6.2020.
izvješene zastave Hoda za život u Zagrebu 26.5.2020.
• Film Neplanirano
Nakon dviju pretpremijera krajem 2019. godine, dogovarali smo distribuciju filma u
neovisnim kinima tijekom 2020.
•

–
–

–
–

Snimanje i objava pro-life videa “Zvuk života” u povodu Međunarodnog dana ljudskih
prava, 10.12.2020.

• Predavanja o nerođenom životu
Educirali smo volontere za održavanje predavanja „Što moderna znanost i Katolička crkva
kažu o početku i razvoju ljudskog života?”
Organizirano u župama Đakovačko-osječke nadbiskupije tijekom Korizme - bilo je
uključeno 38 volontera, a od planiranih 37 župa, predavanja su održana u 9 župa zbog nastale
epidemiološke situacije
• Podrška Poljskoj u zaštiti nerođenog djeteta
Krajem listopada smo uputili pismo podrške Veleposlaniku Poljske u Hrvatskoj povodom
odluke poljskog ustavnog suda o zabrani eugeničkog pobačaja
Pokrenuli smo peticiju podrške Poljskoj u ustrajnoj borbi za zaštitu nerođenog djeteta
•
•

Izradili smo webshop i redizajnirali stranicu Hoda za život
Podržali smo međunarodnu peticiju slovačkom parlamentu da izglasa pro-life zakon

UDOMITELJSTVO I ZAŠTITA DJECE
•
-

–
–
–

Pokretanje građanske inicijative protiv zloupotrebe Ustavnog suda za davanje djece
istospolnim parovima na udomljavanje
Konferencija za medije 15.2.2020.
• Zagovaranje najboljeg interesa djeteta
U siječnju smo objavili priopćenje o iskorištavanju djece za nametanje LGBT ideologije te
pritisku i zastrašivanju CZSS Zagreb od strane SDP-ovog zastupnika i homoseksualnog para
Raskrinkavali smo aktivizam homoseksualnog para i iskorištavanje djece za ciljeve LGBT
aktivizma
U rujnu smo poslali upite CZSS Zagreb i Ministarstvu rada, mirovinskog sustava, obitelji i
socijalne skrbi da obrazlože zašto su dali mimo Zakona dali svoje djece homoseksualnom
paru na udomljavanje

-

• Borba protiv seksualizacije djece
U listopadu smo pokrenuli i poslali peticiju Netflixu za prestanak prikazivanja filma “Cuties”
koji seksualizira 11-godišnje djevojčice

PROJEKT E-RODITELJ

-

• Pokrenuli smo mrežnu stranicu e-roditelj.hr
Na mrežnoj stranici roditelji mogu saznati sve informacije o potporama za rođenje djeteta
koje pružaju JLP(R)S te kako ih ostvariti. Podaci su prikupljeni od 20 županija, 127 gradova,
428 općina, sistematizirani i objavljeni na mrežnoj stranici. Projekt je ostvaren u partnerstvu
s udrugom 4+ Cetinskog kraja i uz financijsku potporu Ministarstva rada, mirovinskog
sustava, obitelji i socijalne politike.

BORBA PROTIV CENZURE, ZASTRAŠIVANJA I SUŽAVANJA PROSTORA
SLOBODE

–
–

-

–
–

–
–

–

• Narod.hr
8. najčitaniji news portal u Hrvatskoj prema Alexa.com
Izvještavamo iz Sabora i donosimo izjave zastupnika
• Frendica.online
Svakodnevno objavljujemo zanimljive članke o odgoju, obitelji, domu, zdravlju i drugim
temama
• Pokušaji cenzure portala Narod.hr i Frendica.online
Borili smo se protiv pokušaja cenzure portala Narod.hr i Frendica.online od strane Gonga i
HND-a
Od svibnja do danas smo poslali žalbe Faktografu, Facebooku, IFCN-u i Raskrinkavanje.ba
da povuku sve neutemeljene negativne ocjene
• Izvještavanje o vanjskoj politici
Tijekom mandata predsjednika Trumpa bili smo jedini portal koji ga je pratio bez napadanja
ili huškanja te smo donosili ključne vijesti o izborima u SAD-u
Izvještavali smo o sudjelovanju u LGBT lobiranju hrvatskog veleposlanika u Poljskoj
• Sužavanje prostora slobode
Borili smo se protiv sužavanja prostora slobode
• Putem Zakona o medijima
• Putem Zakona o referendumu – GI Narod odlučuje
• U području prava na slobodu vjeroispovjedi u epidemiji koronavirusa – 4.12. smo poslali
zahtjev Vladi i Stožeru da ukinu mjeru koja drastično ograničava sudjelovanje vjernika
na misama

–
–

Izvještavali smo o napadima na Crkvu, vjernike i branitelje
Borili smo se protiv zastrašivanja i dvostrukih kriterija vezano za slobodu govora na
karnevalima

BORBA PROTIV KORUPCIJE I NAMETANJA IDEOLOGIJE
•
•
•
•
•
•
•
•

U siječnju smo organizirali promatranje predsjedničkih izbora u drugom krugu - DIP
je 1 dan prije izbora UIO neutemeljeno zabranio promatranje izbora
Ukazivali smo na sustavno otežavanje glasovanja Hrvatima izvan Hrvatske u
posljednjih 10 godina
Komentirali smo aferu u vezi članstva bivšeg glavnog državnog odvjetnika Jelenića u
masonskoj loži
Razotkrivali smo povezanost vlasti i određenih medija
Poslali smo zastupnicima u Saboru analizu i zahtjev da odbace ideološko Izvješće o radu
pravobraniteljice za ravnopravnost spolova u 2019.
Poslali smo zastupnicima analizu i zahtjev da odbace ideološko Izvješće o radu
pravobraniteljice za djecu u 2019.
Poslali smo upit hrvatskim zastupnicima u EU parlamentu o napadu na Poljsku i
svrstavanje na stranu LGBT pokreta EK
Reagirali smo na priopćenje predsjednika USUD-a koji stih “Za dom spremni” u
pjesmi “Bojna Čavoglave” neutemeljeno i isključivo dovodi u konekst ustaškog pozdrava

PROMJENA IZBORNOG SUSTAVA
•

•

Sudjelovali smo u djelovanju GI Narod odlučuje:
• Tražili smo ponovno prebrojavanje potpisa nakon što su dvije glavne osobe za
prebrojavanje osumnjičene za korupciju
• Ukazivali smo na otežano glasanje birača u RH i inozemstvu na
parlamentarnim izborima
• Pozivali smo vlasti da omoguće dopisno i elektroničko glasovanje
• Članovi Organizacijskog odbora GI Narod odlučuje su pozvani na obavijesne
razgovore u DORH povodom lažne kaznene prijave HNS-ovog Ivana Vrdoljaka
– ukazali smo na pokušaj zastrašivanja i podnijeli kaznenu prijavu za lažno
podnošenje kaznene prijave od strane HNS-ovog predsjednika
• Održavali smo konferencije za medije, intervjue i izjave za medije
Tražili smo Vladu da produži javnu raspravu o novom Zakonu o referendumu, koja se
održavala usred blagdana i izradili komentare na prijedlog novog Zakona

NERADNA NEDJELJA
•
•

Tražili smo Vladu da se promjenom Zakona o blagdanima omogući neradna nedjelja
Pozvali smo poslodavce da radnicima omoguće odmor za Uskrs

•
•

Pokrenuli smo peticiju na platformi CitizenGO kojom traži da radnici u trgovinama
Uskrs provedu sa svojim obiteljima, a ne na poslu
Zagovarali smo neradnu nedjelju gostovanjima u medijima i komentarima na
društvenim mrežama

OSTALE AKTIVNOSTI

–
–

• Parlamentarni izbori
Poslali smo pitanja Domovinskom pokretu i Mostu povodom parlamentarnih izbora čije smo
odgovore objavili na portalu Narod.hr
Pokrenuli smo kampanju na portalu Narod.hr za zadržavanje mjere roditelj-odgojitelj i
objavljivali svjedočanstava majki korisnica mjere
Sudjelovali smo u javnom savjetovanju o poboljšanju mjere roditelj-odgojitelj
Zagovarali smo proširenje mjere roditelj odgojitelj na cijelu Hrvatsku

-

• Platforma Potpisi.me
Ponovno smo pokrenuli platformu za peticije potpisi.me

–
–

-

–
–

• Konferencija u Varšavi
dr. Željka Markić gostovala je na konferenciji u Varšavi ‘Kulturni rat u EU. Ima li Poljska
šanse?’ koju je organizirao klub zastupnika ECR – Europskih konzervativaca i reformista
• Stop Gender Convention
Pridružili smo se koaliciji protiv nametanja Istanbulske konvencije Europskoj uniji
Podržali smo peticiju protiv pristupanja EU Istanbulskoj konvenciji

• Obrazovanje kod kuće
Zagovarali smo omogućavanje obrazovanja kod kuće putem portala Narod.hr i Frendica.hr

-

-

• Donacije
Ponovno smo uveli mogućnost online plaćanja na mrežnim stranicama UIO
• Medijski pristup koronavirusu
Na portalu Narod.hr njegovali smo pristup u kojem ima prostora za različita mišljenja
građanja i stručnjaka o koronavirusu i cijepljenju

