Analiza UiO Izvješća o radu pravobraniteljice za djecu u 2019.
Ključni problem Izvješća je što na 283 stranice većinom donosi podatke o stanju prava
djece u RH u 2019. te iz njega nije moguće saznati što je sve pravobraniteljica za djecu u
2019. postigla svojim radom - bilo u rješavanju pojedinačnih predmeta (pritužbi) bilo u
poboljšanju sustava zaštite prava djece, stoga prema ovakvom Izvješću nije moguće
evaluirati njezin rad u 2019. i zato ga treba odbaciti.
U 2019. su na vidjelo izašli gorući problemi sustava socijalne skrbi i obrazovnog sustava koji
su godinama u krizi, međutim pravobraniteljica gotovo nikako nije doprinijela njihovom
rješavanju. Aktivnosti pravobraniteljice u rješavanju ključnih pitanja se uglavnom svode na
slanje dopisa nadležnim tijelima koji ili sadrže opće preporuke 1 ili prijedloge za rješavanje
mikro slučajeva2, bez konkretnih i sustavnih rješenja, što ne odgovara profilu institucije s
proračunom od 5.659.154 kuna i 22 zaposlenih (3 državne dužnosnice: pravobraniteljica
Helenca Pirnat Dragičević i dvije zamjenice mr. sc. Marija Gabelica Šupljika i Ivana Buljan
Ajelić te 19 državnih službenika raspoređena u 4 ureda (Zagreb - 13, Osijek - 2, Rijeka - 2,
Split - 2), od kojih su 18 visoke stručne spreme - 10 pravnika, dvije pedagoginje, dvije
psihologinje, socijalna pedagoginja, socijalna radnica, defektologinja i ekonomistica.
Očekuje se od neovisne pravobraniteljske institucije s tolikim brojem zaposlenih i utjecajem
da 1) predloži konkretna zakonska rješenja (ne samo sudjeluje u javnom savjetovanju o
donošenju zakona), 2) sastavi detaljne mjere i akcijske planove, 3) provede javne
kampanje te 4) generira pritisak na državne institucije kako bi se ključni problemi riješili,
što propisuje i Zakon o pravobranitelju za djecu (NN 73/17):
● “Pravobranitelj za djecu (...) predlaže poduzimanje mjera za izgradnju cjelovitog
sustava zaštite i promicanja prava i interesa djece te za sprječavanje štetnih
djelovanja koja ugrožavaju prava i interese djece” (čl. 7.)
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Primjerice, pravobraniteljica je početkom školske godine 2019./2020. MZO-u uputila Preporuke o zaštiti
prava i interesa djece u odgojno-obrazovnim ustanovama, koji u poglavlju o suzbijanju nasilja u školama kao
preporuku uglavnom donosi opće savjete poput “izgrađivati atmosferu obostranog uvažavanja i poštovanja
između djece i učitelja (...)”, “kontinuirano unaprijeđivati međuinstitucionalnu i međuresornu suradnju škole
(...)”, “u slučaju nasilja nad djecom (...) upozoravamo da ravnatelji moraju poduzeti sve zakonske i stručne
mjere za trenutačno sprječavanje daljnjeg kršenja prava djece (...)”, i sl.
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Primjerice: “Nakon obilaska OŠ dr. Ivana Novaka u mjestu Macinec, uočili smo nedostatne prostorne
kapacitete škole. Specifičnost škole je velika zastupljenost učenika romske nacionalne manjine te provoenje
programa predškole za djecu Roma. Zbog nedostatnih prostornih kapaciteta, u školi se ne provodi program
produženog boravka, škola nema sportsku dvoranu, već se nastava TZK provodi u jednoj većoj učionici. Stoga
smo Međimurskoj županiji uputili preporuku da izgradnju školske dvorane postavi kao svoj prioritet…” (str.
194.)

● “Kad u praćenju stanja u okviru svoga djelokruga ocijeni potrebnim, pravobranitelj
za djecu može potaknuti donošenje i izmjene zakona i drugih propisa koji se odnose
na prava i zaštitu djece” (čl. 10.)
● “Pravobranitelj za djecu (...) inicira i sudjeluje u javnim aktivnostima usmjerenim na
poboljšanje položaja djece” (čl. 8.) te “obavještava javnost o stanju prava djece” (čl.
7.)
● “Pravobranitelj za djecu je ovlašten nadležnim tijelima državne uprave, tijelima
jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, pravnim i fizičkim osobama
predlagati poduzimanje mjera za sprječavanje štetnih djelovanja koja ugrožavaju
prava i interese djece i zahtijevati izvješća o poduzetim mjerama” (čl. 11.2.)
U nedostatku jačeg proaktivnog zalaganja za rješavanjem gorućih problema sustava koji
ostavljaju negativne posljedice na velik broj djece, pravobraniteljica se bavila nametanjem
ideologije, primjerice:
● Napadala je vjerske sadržaje u školskim aktivnostima (u npr. Danima kruha);
● Zagovarala ozakonjenje udomljavanja i posvajanja djece od strane homoseksualnih
parova;
● Napadala prosvjed “Za normalan život u Međimurju“ i neistinito ga prikazivala.
Možda najznačajniji primjer zabrinjavajućeg u radu pravobraniteljice za djecu je njezino
neadekvatno, pogrešno i neprofesionalno nošenje sa štrajkom prosvjetnih djelatnika.
Pravobraniteljica je na početku štrajka 5.9.2019. podržala zahtjeve prosvjetara: “Ovih je
dana ponovno aktualna i borba nastavnika za pravednije vrednovanje njihovog rada.
Podržavamo njihove zahtjeve, ali ujedno pozivamo da u izboru strategije i aktivnosti u borbi
za svoje ciljeve uvijek vode računa o zaštiti dobrobiti djece. Vjerujemo da je ulaganje u
učitelje, velikim dijelom i ulaganje u djecu.” Međutim, kako se sukob Vlade i prosvjetara sve
više zaoštravao, a prosvjed odužio, tako je i pravobraniteljica sve više uzmicala od
preuzimanja odgovornosti, da u konkretnim okolnostima štrajka djeluje na zaštiti prava
djece. U “pranju ruku” od nastale situacije pravobraniteljica je štrajk okarakterizirala kao
svađu među “odraslima” s porukom da djeca žele da se “odrasli dogovore” 3, kao da je i
ona dijete koja ne razumije što se događa, a ne državna dužnosnica koju je Hrvatski sabor
izabrao da rješava ozbiljne slučajeve u kojima su ugrožena prava djece. Vrhunac nebrige za
nastalu situaciju pravobraniteljica je izrazila nedolaskom na sastanak Vlade i sindikata
obrazovanja 20.11.2019. na koji je bila pozvana. Prvotno se pokušala pravdati da nije došla
3

https://dijete.hr/pravobraniteljica-ponovno-poziva-na-zastitu-najboljeg-interesa-ucenika/

jer njezin Ured obilježava obljetnicu donošenja Konvencije o pravima djeteta, dok je kasnije
isti dan izdala priopćenje u kojem je ustvrdila4 da “pravobraniteljica ne sudjeluje i ne može
sudjelovati u razrješavanju situacija bilo kojeg štrajka” te dodala da “moje sudjelovanje ne bi
imalo realnog utjecaja, a također bi stvaralo krivu sliku o ulozi pravobranitelja u društvu”.
Pravobraniteljica je dakle namjerno odbila sudjelovati u razgovoru između dionika čiji je
spor pogađao 460.425 učenika u osnovnim i srednjim školama, pogrešno navodeći da ona u
njemu ne može sudjelovati i ne može doprinijeti. Pravobraniteljica je na tom sastanku
trebala zagovarati prava djece i pomoći dvjema stranama da postignu rješenje, a ako to
nije bila sposobna učiniti, treba je razriješiti dužnosti i izabrati pravobranitelja koji je to u
stanju.
Zagovaranje ideologije
1. Protiv vjerskih sadržaja u školama
Pravobraniteljici su se na meti našli molitva i blagoslov na početku školske godine,
blagoslov u povodu obilježavanja Dana kruha 5, pa je uputila preporuku MZO da se oni ne
održavaju izvan nastave vjeronauka. Popisu "spornih" sadržaja je ove godine pridružila i
4

https://dijete.hr/priopcenje-pravobraniteljica-ne-moze-sudjelovati-u-razrjesavanju-strajka/
“Ni ove godine nije izostala reakcija roditelja, novinara i stručnjaka zbog sudjelovanja djece u vjerskim
sadržajima izvan programa vjeronauka, primjerice, molitvi i blagoslovu na početku školske godine te
blagoslovu u povodu obilježavanja Dana kruha. Ponovno smo preporučili MZO-u: da poduzme mjere kako se
vjerske aktivnosti u odgojno-obrazovnim ustanovama ne bi prakticirale izvan odobrenoga programa
vjeronauka, odnosno vjerskog odgoja, te da se uvedu alternativni izborni sadržaji za djecu koja ne pohađaju
izborni vjeronauk u školi. Pritom ne dovodimo u pitanje održavanje prigodnih misa i blagoslova u povodu
početka školske godine i povodom obilježavanja Dana kruha i drugih vjerskih blagdana - u crkvi. Sporno je
uključivanje vjerskih sadržaja u programe koji su namijenjeni svim učenicima čime se djecu drugih
svjetonazora dovodi u neugodnu situaciju u kojoj nemaju slobodu izbora. Očekivanjem da bi djeca koja nisu
vjernici ili kojima se to ne sviđa sama napustila takvo događanje, potpisala da neće sudjelovati i slično, znači
grubo zanemarivanje njihovih potreba, osjećaja i prava” (str. 66).
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“Upozoravali smo pojedinačne odgojnoobrazovne institucije i MZO da uključivanje vjerskih sadržaja u
programe i sadržaje koji su namijenjeni svim učenicima smatramo protivnim interesu djece drugih
svjetonazora. Takvo uključivanje suprotno je i jednoj od važnih dimenzija prava na obrazovanje, koje, sukladno
Konvenciji i Nacionalnoj strategiji za prava djece u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2014. do 2020. godine
treba biti bez diskriminacije, relevantno i kulturalno odgovarajuće za sve učenike. Od učenika se ne bi smjelo
očekivati da se prilagođavaju bilo kojoj religiji ili svjetonazoru. Upravo zbog ponavljanja ovakvih vrsta
povreda prava djece iz godine u godinu u Preporuci koju smo uputili MZO-u na početku školske godine upozorili
smo da se vjerske aktivnosti u odgojno-obrazovnim ustanovama ne bi smjele prakticirati izvan odobrenoga
programa vjeronauka, odnosno vjerskog odgoja u dječjem vrtiću, pozivajući na poπtovanje propisa, uključujući i
Zakon o suzbijanju diskriminacije” (str. 105)

vjerske sadržaje u školskim priredbama6, što dakle podrazumijeva uprizorenje Svetog Nikole
ili Božića.
Sve navedene aktivnosti su izraz čovjekove religioznosti, koja je pozitivna vrijednost, te
predstavljaju tradiciju koju je iz škola izbacio komunistički režim 1945. godine. Sada živimo
u demokratskom sustavu u kojemu je slobodno prakticirati svoju vjeru izvan crkve i sata
vjeronauka, štoviše je zaštićeno Ustavom i međunarodnim dokumentima, a prema Popisu
stanovništva iz 2011. 93 posto stanovnika se izjašnjava pripadnicima pojedine
vjeroispovijedi. Prakticiranje vjere poput molitve i blagoslova je slobodan izbor svakog
učenika, na koji nitko nije prisiljen. Ako jedan ili više učenika na hodniku, u učionici, na
školskom dvorištu ili bilo gdje mole za dobri početak školske godine, time drugi učenik nije
diskriminiran, ugrožen ili prisljavan “prilagoditi se određenoj religiji ili svjetonazoru”, već
može upoznati religioznost svojih vršnjaka i bogatstvo različitosti i načina na koji učenici žele
jedni drugima uspješnu školsku godinu i zahvaljuju za dobra koja imaju. U sličnom slučaju,
Europski sud za ljudska prava je u slučaju Lautsi i drugi protiv Italije u 2011. presudio da
križevi u školama ne predstavljaju diskriminaciju ili povredu nečijih prava.
2. Udomljavanje i posvajanje djece za homoseksualne parove
Pravobraniteljica u Izvješću navodi: “Stava smo da su za osiguravanje zamjenske skrbi
najvažnije procjena individualnih potreba svakog djeteta te kvalitetna stručna procjena
kompetencija osoba koje će pružati udomiteljsku skrb, njihova posvećenost i spremnost da se
dobro i predano skrbe o djetetu, a ne njihova spolna orijentacija” (str. 29.). Time je
pravobraniteljica zanemarila najbolji interes djeteta - da odrasta uz svoga oca i majku, ili ako to nije moguće - u zajednici koja joj je najsličnija - onoj muškarca i žene.
Istovremeno je u Izvješću vidljivo da pravobraniteljica ne predlaže nikakve konkretne mjere
kojima bi se riješili problemi sustava udomiteljstva i posvojenja koje prikazuje na 6
stranica (str. 27-33.). “Sveukupno gledano, poteškoće s kojima se susreće sustav socijalne
skrbi u odnosu na djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi, kao i poteškoće s kojima se
susreću udomiteljske obitelji, iste su kao i prijašnjih godina, ali još izraženije”. Međutim,
pravobraniteljica kao odgovor na to samo daje generičke preporuke poput: “S obzirom na
iskazane potrebe za smještajem djece u udomiteljske obitelji potrebno je nastaviti s
promicanjem udomiteljstva, potrebno je i standardizirati edukaciju udomitelja i podršku
udomiteljskim obiteljima, djeci i njihovim roditeljima.”
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3. Protiv prosvjeda Za normalan život u Međimurju
U slučaju prosvjeda “Za normalan život u Međimurju”, pravobraniteljica za djecu je pokazala
daleko veći angažman veći nego što je to u slučaju rješavanja prosvjeda u školama ili u vezi
poboljšanja sustava udomiteljstva i posvajanja djece.
Iako su organizatori poručili da “prosvjed nije usmjeren protiv jedne nacionalne manjine”,
već protiv kriminala u Međimurju, te da “ovo nije nikakva podjela na Hrvate i Rome jer mi se
dijelimo na razbojnike i časne, poštene ljude koji vole i poštuju domovinu i njezine zakone”7,
pravobraniteljica za djecu je prosvjed žestoko napala, okarakterizirala ga “neprihvatljivim”,
usmjerenim “protiv dijela građana, pripadnika romske nacionalne manjine” te de facto
tražila njegovu zabranu: “Apeliramo na nadležne institucije da spriječe svaku aktivnost koja
izravno ili neizravno može ugroziti sigurnost djece te njihovo pravo na dostojanstvo,
integritet i osobnost. Prosvjed „protiv Roma“ zacijelo će ostaviti negativan trag na djecu
pripadnike romske nacionalne manjine.”8 Njezina zamjenica i savjetnica su prisustvovale
konferenciji za medije zastupnika Veljka Kajtazija u vezi prosvjeda 9, a nakon održavanja
prosvjeda je pravobraniteljica posjetila Međimursku županiju i inicirala sastanke s nadležnim
institucijama o položaju Roma i romske djece. 10

Pojedinačni predmeti
Najveća aktivnost pravobraniteljice odnosi se na odgovaranje na pojedinačne pritužbe (str.
9-11), no u Izvješću se većinom ne navodi kako je pravobraniteljica postupila po tim
pritužbama i koji je ishod njezina djelovanja, već samo koje je informacije dobila kroz
pritužbu, stoga nije moguće evaluirati glavninu njezinog rada u 2019.
“Primali smo pritužbe roditelja zbog manjkavosti i nedostatka organiziranog prijevoza
učenika. (...) Ipak još ima slučajeva da učenici osnovne škole moraju pješačiti do najbliže
stanice organiziranog prijevoza ili do škole po nekoliko kilometara s teškim torbama na
leđima, po cestama bez rasvjete, bez usporivača prometa i nogostupa, uz opasnu
prometnicu, improviziranim putovima ili kroz šumu gdje im je svakodnevno ugrožena
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sigurnost. Ni uz idealne vremenske uvjete pješačenje do škole po nekoliko kilometara s
teškim torbama nije u najboljem interesu djeteta. Neki roditelji su zbog nepostojanja
sigurnog školskog prijevoza primorani preseliti se i/ili premjestiti dijete u drugu školu. Slične
probleme imaju neka djeca koja su voljom svojih roditelja, a radi lakšeg svakodnevnog
funkcioniranja obitelji, upisana u školu čijem upisnom području ne pripadaju. U jednom
slučaju osnivač svjesno i izričito odbija organizirati prijevoz učenika te, unatoč preporukama
prepušta djecu brojnim rizicima s kojima se svakodnevno susreću na putu od kuće do škole,
pješačenjem kroz šumu po nekoliko kilometara” (str. 57.) U Izvješću se ne navodi je li
pravobraniteljica nešto konkretno napravila oko ovih slučajeva - održala konferenciju za
medije, prozvala osnivača škole koji odbija (njezine?) preporuke, javno obznanila listu
osnivača škole koji ne osiguravaju prijevoz učenika, tražila sankcije od MZO i dr. U Izvješću se
jedino navodi da je dala preporuke MZO u vezi prijevoza djece u vrtić i školu (str. 191.), no
preporuke su općeg, a ne konkretnog karaktera.
Nadalje, u Izvješću stoji “da od ukupnog broja pritužbi u 2019. vezanih uz osobna prava djece
(737), najveći broj njih (340) odnosi se na djetetovo pravo na život s roditeljima i roditeljsku
skrb”. Pravobraniteljica navodi: “Stranke nam se vrlo često pritužuju na rad nadležnih tijela
te institucijama i pojedincima (stručnim radnicima CZSS-a, sucima, voditeljima mjera
obiteljsko-pravne zaštite, vještacima i dr.), koji su na različite načine uključeni u rad s obitelji,
najčešće zamjeraju pristranost, nezainteresiranost i sporost u postupanju. Veliki broj pritužbi
uključuje i primjedbe na sadržaj stručnih mišljenja CZSS-a, nalaza vještaka te sudskih odluka.
Općenito, zamjetno je nepovjerenje građana u kapacitete sustava da u konkretnim
slučajevima ispravno procijeni i zaštiti najbolji interes djeteta”. Međutim, ne navodi se je li
pravobraniteljica nešto konkretno poduzela u vezi s pritužbama na sustav socijalne skrbi.
Izvješće o radu pravobraniteljice za djecu u 2019. pokazuje da bi se rad bolje organizirao i
više konkretizirao, a financijska sredstva bolje iskoristila kad bi se instituciju
pravobraniteljice i njezin ured pripojilo instituciji Pučkog pravobranitelja, što je udruga U
ime obitelji već zagovarala: https://narod.hr/hrvatska/uio-predlaze-vladi-spajanje-4pravobraniteljstava-kako-bi-se-smanjili-troskovi-od-25-milijuna-kuna-i-povecalaucinkovitost

