
 

 

UPUTE SUDIONICIMA PROSVJEDNE AKCIJE  

„Čekajući tramvaj zvan obrazovna reforma!“ 

 Drage građanke i dragi građani, Hrvatska mora bolje! 

Prije godinu dana, 1.6.2016. godine, 50 000 ljudi izašlo je na ulice za obrazovanje pod motom “Hrvatska može 

bolje”. To nije bila “fešta”, to nije bilo “čekanje tramvaja”. Bio je to prosvjed protiv političkih floskula. Bilo je to 

zalaganje za reformu obrazovanja. Svatko tko razmišlja dulje od četiri godine unaprijed zna da vrijedi ulagati u 

obrazovanje. Suvremeno obrazovanje izgrađuje ljude koji iniciraju promjene, pokreću poslove, grade 

demokratsko i solidarno društvo. Suvremeno obrazovanje povećava kvalitetu života stoga posvetimo dio svog 

vremena zalaganju za kvalitetno obrazovanje! 

Sudjelujete u prosvjednoj akciji koja zahtijeva razrješenje ministra obrazovanja i znanosti Pave Barišića, 

predsjednice Posebnog stručnog povjerenstva za provedbu Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije 

Dijane Vican te ponavljanje natječaja za odabir članova Ekspertne radne skupine za provedbu kurikularne 

reforme Jasminke Buljan Culej. Ovom prosvjednom akcijom također tražimo da obrazovna reforma bude 

utemeljena na stručnosti i transparentnosti, a ne uvjetovana pojedinim interesnim skupinama i pod šapom 

marginalnih političkih stranaka. 

 Prosvjednu akciju započinjemo na Trgu bana Jelačića. S Trga bana Jelačića krenut ćemo prema 

Glavnom kolodvoru kako bismo ukazali na posljedice neodgovornog odnosa vlasti prema obrazovanju i 

mladima što dovodi do sve većeg iseljavanja mladih iz naše zemlje. 

 Prosvjedna povorka će od Trga bana Jelačića krenuti preko Praške ulice, Zrinjevca i Strossmayerovog 

trga prema Trgu kralja Tomislava.  

 Na Trgu kralja Tomislava skupu će se obratiti učiteljica i učitelji te studentica, a zatim ćemo 

donositeljima odluka uputiti svoje zahtjeve. 

 S istočne strane pozornice na Trgu kralja Tomislava bit će osiguran prijevod na znakovni jezik. 

Kako bi jasno poslali našu poruku molimo vas da imate na umu nekoliko sljedećih uputa: 

 Ovo je mirna prosvjedna akcija. Pozivaju se svi sudionici i sudionice da na dostojanstven i primjeren 

način podrže naše zahtjeve Ne reagirajte na provokacije. Opetovane provokacije prijavite našim 

redarkama i redarima.  

 Ovo je građanska prosvjedna akcija. Uvažavajući slobodu izražavanja, pozivamo sve sudionice i 

sudionike da na prosvjedu ne ističu obilježja političkih stranaka u bilo kojem obliku. Naše redarke i 

redari imaju pravo zamoliti one koji budu imali takva obilježja da ih uklone. 

 Na ovoj prosvjednoj akciji sudjeluju i roditelji s djecom. Molimo vas da svi zajedno učinimo 

prosvjednu akciju sigurnim okružjem. Podsjećamo sudionice i sudionike na zakonske zabrane 

diskriminacije, govora mržnje, netrpeljivosti, te konzumiranja alkohola i bilo kakvih opojnih droga. 

Naše redarke i redari bit će raspoređeni tijekom prosvjedne akcije s prepoznatljivim oznakama. Oni su zaduženi 

da vam pomognu kako bi prosvjedna akcija protekla u najboljem mogućem redu. Molimo vas da njima 

prijavite svaki pokušaj ugrožavanja sigurnosti tijekom prosvjedne akcije, te da slijedite njihove upute. 

Na kraju, pozivamo vas da prostor u kojem će se događati prosvjedna akcija ostavimo čistim. 

Hvala vam na razumijevanju i suradnji! 

GOOD Inicijativa 


