IVICA PULJAK: „VLADA JE OD STOŽERA CIVILNE ZAŠTITE NAPRAVILA SVOJ
PREDIZBORNI STOŽER“

PRIOPĆENJE ZA MEDIJE
________________________________________________________________________________
ZAGREB, 25. travnja 2020. – „Vlada je mjerama popuštanja restrikcija pokazala da joj je Crkva
važnija od škole, a Stožer civilne zaštite pretvorila u svoj predizborni stožer. Prepuštanje odluke o
povratku djece u školu roditeljima je katastrofalno i potpuno neprihvatljivo. To je jeftin i
neodgovoran pokušaj prebacivanja odgovornosti na roditelje, a žrtve će opet ispasti djeca i
učitelji. Otvaranje crkvi prije škola i drugih javnih mjesta, kao i zabrana rada nedjeljom, početak su
predizborne kampanje i srozavaju ugled Stožera civilne zaštite. Vlada je ovim potezima pokazala
ogromnu dozu neodgovornosti, nekompetencije i opasnog populizma“, poručio je u subotu član
predsjedništva stranke Pametno, fizičar Ivica Puljak.
Podsjetimo, Vlada je u četvrtak izglasala odluku prema kojoj će se od 11. svibnja škole otvoriti za
učenike razredne nastave, ako epidemiološka situacija do tada ostane povoljna. Ovisno o odluci
roditelja, djeca se mogu ili ne moraju vratiti u školske klupe. „Vlada treba osigurati uvjete za
održavanje nastave za sve učenike ili nastave uopće ne treba biti. Njezin zadatak je donošenje
odluka, jer oni jedini imaju sve informacije, alate i mjere za osiguranje epidemiološki sigurnih uvjeta u
školama. Predložena rješenja su potpuno neprovediva i prelomit će se preko leđa djece, roditelja,
ali i učitelja“, rekao je Puljak.
Podsjetio je i da je ministrica znanosti i obrazovanja Blaženka Divjak, u danima kada se odlučivalo o
zatvaranju škola, isticala kako je nužno planove temeljiti na argumentima, a odluke prepustiti
stručnjacima i izbjeći ishitrene reakcije. „Ovaj plan o djelomičnom otvaranju škola za djelomičan broj
učenika i prepuštanje odluke roditeljima umjesto stručnjacima pokazuje svu ispraznost takvih izjava“,
kazao je član predsjedništva stranke Pametno.
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Otvaranje crkvi prije škola i ostalih javnih mjesta, prema njegovom je mišljenju apsolutno neodgovorno,
a pokazuje da je Vladu briga isključivo za svoje uske trgovačke interese. „Uz to je uvedena zabrana
rada nedjeljom, što je tipična politička odluka u svrhu predizborne kampanje HDZ-a“, smatra
Puljak.
„Ljudi su na početku ove krize imali povjerenja u Stožer civilne zaštite, ali ga je sada Vlada pretvorila u
svoj predizborni stožer. Tako je ponovno, valjda već po stoti put, pokazala da ih zanima samo kako će
se održati na vlasti, dok im građani predstavljaju isključivo alat za postizanje uskih, sebičnih
interesa. To je uvijek grozno, a pogotovo u vrijeme ovakve krize. Tako nešto mogu napraviti samo
zločesti i sebični ljudi i njihove političke organizacije. Mi se samo nadamo da će to građani prepoznati i
da će im uskratiti povjerenje i tako dati prostora novim snagama, za izgradnju jedne nove Hrvatske“,
zaključio je.
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