
3) Odgovorno upravljati javnim financijama. Ukinut ću financiranje nevladinih
organizacija uključenih u 'razvoj civilnog društva' iz lokalnog proračuna. Zbog ovisnosti o
javnom novcu i nedovoljno transparentnoj raspodjeli sredstava, njihovo djelovanje nije
nepristrano.

Neću financirati kontroverznu LGBTIQ indoktrinaciju javnim novcem ili kroz natječaje i
programe kulturnih institucija koje se financiraju iz javnih sredstava.

GLASAM ZA PRAVE VRIJEDNOSTI 
VOLIM HRVATSKU

U Hrvatskoj će se, 16. svibnja, održati lokalni izbori. Birat će se općinski načelnici, gradonačelnici,
župani i njihovi zamjenici, kao i općinska i gradska vijeća te županijske i gradske skupštine.

Zato vas pitamo, hoćete li kao gradonačelnik/ca ili član/ica lokalne skupštine:

1) Štititi prava obitelji. Podržavat ću i usvajati politike temeljene na poštivanju i
promicanju prava prirodne obitelji, temeljene na zajednici žene i muškarca. Promicat ću
obiteljske politike koje pružaju podršku mladim bračnim parovima i velikim obiteljima.

Upitnik za kandidate na lokalnim izborima 2021. 

❐ DA ❐ NE  ❐ NE ŽELIM ODGOVORITI

2) Štititi prava roditelja. Poštivat ću i promicati prava roditelja na obrazovanje svoje
djece sukladno njihovim moralnim i vjerskim vrijednostima u svim odgojno - obrazovnim
programima za djecu i mlade o čijoj provedbi odlučuje grad/županija/mjesto.

❐ DA ❐ NE  ❐ NE ŽELIM ODGOVORITI

❐ DA ❐ NE  ❐ NE ŽELIM ODGOVORITI

4) Podizati svijest o zločinima totalitarnih režima. Zagovarat ću razvoj sustavnih
politika za suočavanje s totalitarnom prošlošću, osobito sa zločinima jugoslavenskog
komunističkog režima i Domovinskog rata, s naglaskom na žrtve i događaje iz grada ili
županije za koju sam se kandidirao/la?

❐ DA ❐ NE  ❐ NE ŽELIM ODGOVORITI



7) Štititi slobodu savjesti. Hoćete li, sukladno svojim ovlastima, u gradskim bolnicama i
ljekarnama štiti pravo liječnika i medicinskog osoblja na priziv savjesti ako takve ustanove
u vašem gradu/županiji/mjestu postoje?

GLASAM ZA PRAVE VRIJEDNOSTI 
VOLIM HRVATSKU

5) Poštivati načelo supsidijarnosti. Hoćete li na lokalnoj razini štititi hrvatske i interese
grada/županije/mjesta za koje se kandidirate u slučajevima kad EU direktive krše
suverenitet RH i područja o kojima države članice EU trebaju odlučiti same?

❐ DA ❐ NE  ❐ NE ŽELIM ODGOVORITI

6) Štititi pravo na vjersku slobodu. Hoćete li, sukladno svojim ovlastima, surađivati   s
Katoličkom crkvom i drugim kršćanskim zajednicama kako biste osigurali poštivanje prava
svojih sugrađana na bogoslužje?

❐ DA ❐ NE  ❐ NE ŽELIM ODGOVORITI

❐ DA ❐ NE  ❐ NE ŽELIM ODGOVORITI
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