B.a.B.e., CESI, Centar za mir, nenasilje i ljudska prava Osijek, Centar za mirovne studije, Delfin,
Forum za slobodu odgoja, GONG, Iskorak, Kontra, Mreža mladih Hrvatske, Multimedijalni institut,
ZaMir, Zelena akcija, Zelena Istra, Ženska mreža Hrvatske

Zagreb, 18. siječnja 2007.
PRIOPĆENJE ZA JAVNOST
POVODOM HITNOG RAZRJEŠENJA
PREDSTOJNICE UREDA ZA UDRUGE JADRANKE CIGELJ
Razrješenje predstojnice Ureda za udruge Jadranke Cigelj
jedan je od naših zahtjeva upućenih danas u Otvorenome
pismu Vladi Republike Hrvatske na prosvjedu ispred kino
dvorane Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva u
Vukovarskoj 78 u Zagrebu, gdje su započeli Dani udruga
koje organizira Ured za udruge pod visokim pokroviteljstvom
potpredsjednice Vlade RH i ministrice obitelji, branitelja i
međugeneracijske solidarnosti Jadranke Kosor.
Prosvjedom i Otvorenim pismom željeli smo ukazati na
odnos vlasti spram udruga, a koji se ogleda u tome da
Savjet za razvoj civilnog društva nije konstituiran već više
od 4 mjeseca, da se nad članovima i članicama izabranima
od strane udruga u Savjet vrše protuzakonite sigurnosne
provjere, i da su se predstavnici civilnog društva u
Zajedničkom odboru civilnog društva EU i Hrvatske
imenovali za zatvorenih vrata.
Na prosvjedu smo, osim isticanja transparenata "Jadranka,
zašto šalješ tajne službe na nas?", "Jadna je Vlada koja se
nas boji" i "(Ne)provjereni", dijelili i šaljivi upitnik
„Sigurnosno-obavještajne agencije“ koji smo izradili mi s
nizom osobnih i šaljivih pitanja kako bismo ukazali na
besmislenost angažiranja tajnih službi oko provjere članova
Savjeta za razvoj civilnog društva.

Iako pozdravljamo smjenu Jadranke Cigelj, zabrinjava nas
što ona nije smijenjena zbog razloga navedenih u našem
Otvorenom pismu, već stoga što je Vlada pogrešno
interpretirala naš „SOA“ upitnik, koji nije dijelila i slala
Jadranka Cigelj, već smo ga osmislili mi, temeljem pitanja
koja su agenti postavljali provjeravajući članove Savjeta.
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