
1 —PRAVO NA ŽIVOT. Hoćete li u svojim politikama podržavati i promicati temeljno
ljudsko pravo na život od začeća do prirodne smrti?

2 — PRAVO NA PRIZIV SAVJESTI. Hoćete li zaštititi temeljno ljudsko pravo građana na
priziv savjesti, uključujući priziv savjesti liječnika, medicinskih djelatnika i ljekarnika u
svim područjima medicine?

3 — OBITELJSKA POLITIKA. Hoćete li štititi brak kao zajednicu žene i muškarca i na
njemu utemeljenu obitelj kao najbolje mjesto za odgoj djece, kako to nalaže Ustav RH?
Hoćete li podržati i promovirati politike koje podržavaju mlade bračne parove i velike
obitelji?

4 — RODITELJSKA PRAVA. Hoćete li promicati i štititi prava roditelja da svoju djecu
obrazuju u skladu sa svojim moralnim i vjerskim vrijednostima u svim obrazovnim
programima za djecu i mlade o čijoj provedbi odlučuje Grad Split?

5 — UPRAVLJANJE JAVNIM FINANCIJAMA. Hoćete li iz lokalnog proračuna ukinuti
financiranje nevladinih organizacija koje se bave 'razvojem civilnog društva'? Zbog
ovisnosti o javnom novcu i nedovoljno transparentne raspodjele sredstava, njihovo
djelovanje nije nepristrano. Hoćete li prestati financirati kontroverznu LGBTIQ
indoktrinaciju javnim novcem ili putem natječaja i programa javno financiranih
kulturnih institucija?

Upitnik za kandidate na lokalnim izborima 2022

❐ DA        ❐ NE       ❐ NE ŽELIM ODGOVORITI NA OVO PITANJE

❐ DA        ❐ NE       ❐ NE ŽELIM ODGOVORITI NA OVO PITANJE

❐ DA        ❐ NE       ❐ NE ŽELIM ODGOVORITI NA OVO PITANJE

❐ DA        ❐ NE       ❐ NE ŽELIM ODGOVORITI NA OVO PITANJE

❐ DA        ❐ NE       ❐ NE ŽELIM ODGOVORITI NA OVO PITANJE

U Splitu će se 26. lipnja održati lokalni izbori. Bit će izabran novi 
gradonačelnik i njegov zamjenik, te novi sastav Gradskog vijeća.

Zato Vas, kao kandidata, pitamo:
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