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Poštovani, 

obraćamo Vam se u ime Zbora udruga veterana hrvatskih gardijskih postrojbi koji okuplja 

hrvatske branitelje, članove devet udruga  gardijskih brigada iz Domovinskog rata; Udruge 

specijalne policije iz Domovinskog rata RH koja okuplja hrvatske branitelje, članove  26 

udruga specijalnih jedinica policije iz Domovinsko rata i Udruge 100%-tnih HRVI I. skupine 

koja okuplja najteže ratne invalide.  

 U dosadašnjem radu, dugi niz godina, naše udruge kao i druge udruge proistekle iz 

Domovinskog rata educirale su u osnovnim i srednjim školama, u suradnji s Ministarstvom 

hrvatskih branitelja i ravnateljima, o novijoj hrvatskoj povijesti tj. Domovinskom ratu kao  

temelju  suvremene i demokratske Republike Hrvatske. Iz tog našeg iskustva te razgovora s 

razrednim i  sveučilišnim  profesorima povijesti i hrvatskog jezika i književnosti uočili smo niz 

problema dosadašnjeg obrazovnog sustava stoga i podupiremo novu reformu obrazovnog 

sustava.  

Hrvatska povijest stvarana je stoljećima kroz uspjehe naših najboljih sinova, nekad mačem, 

nekad perom, no s jednim ciljem – stvoriti i sačuvati samostalnu Republiku Hrvatsku, koju 

ćemo ostaviti novim generacijama da u njoj uživaju u svekolikoj slobodi, od one izvojevane u 

Domovinskom ratu do one na koju slobodan čovjek ima pravo: mišljenja i izražavanja svojih 

stavova bez straha i to, jednom zauvijek, na hrvatskom jeziku. 

Kako to postići? U prvom redu – izobrazbom. 

Uvjereni smo da ste se, svjesni toga, i stavili na čelo kurikulne reforme te imenovali svog 

posebnog savjetnika Radovana Fuchsa za čelnika Ekspertne radne skupine. 

No, dopiru sada disonantni glasi i počinjemo sumnjati u skladan kraj naprasno završenih 

predmetnih kurikula, posebice onih za nastavne predmete povijest te hrvatski jezik i 



književnost. Ne dovodimo u pitanje potrebu reforme, niti bi docirali struci, no odjeci u 

javnosti ostavljaju dojam da upravo struka nije ispoštovana. 

Razmislite kome je i zbog čega tolika žurba da ekspertnim skupinama nije ostavio vremena za 

rad. Stoje li u pozadini, možda, neki interesi? Nakladnički lobi? Prihodi od edukacija?... Ili je 

dosita razlog žurbi, ono na što se svi rado pozivaju, dobrobit naše djece. Upravo nas povijest 

uči da dobrobit proizlazi iz poznavanja činjenica i mudrosti, ne iz mutnih dilema i žurbe. 

Potrošeno je već toliko vremena i novca (čitamo da je ministrica rekla kako je svaki kurikul 

koštao 120 000 kuna), a i  dalje su sporni i nedovršeni. Stoga je postojeće žurno zaključivanje 

u sukobu s razumom, kao i odbijanje da se uvaže stručna mišljenja koja vape o 

nedopustivosti otvorenog kurikula, problemu nedostatka sadržaja, neprihvatljivosti načela 

izbornosti koje udžbenici neće moći pratiti… do dileme kako koncipirati državnu maturu.  

Neprihvatljivo je da se pod krinkom reforme ruše temelji identiteta svakog naroda: 

nacionalna povijest i materinski jezik. Nije prihvatljivo da kurikul povijesti nema težište na 

nacionalnom, da hrvatska povijest postane tek djelić „opće slike“ i utopi se u svjetsku 

(europsku) povijest pojedinog razdoblja i relativizira do te mjere da mlade generacije neće 

moći sagledati sveukupnost nastanka i razvoja vlastite države. Bez povijesnog slijeda, nema 

ni razumijevanja suvremene povijesti, kao ni trenutka u kojem živimo.  

Pitamo se, što se krije iza tog perfidnog odnarođivanja? Koji je to stvarni ishod ispod ishoda 

navedenih u kurikulu? Kome bi bila potrebna anacionalna mladež, mladež bez spoznaje, 

mladež koja neće „da talasa“ kad netko poželi izdati Domovinu? 

To nećemo dopustiti, a nećemo ni odustati od nastojanja da hrvatska djeca imaju pristojan i 

vjerodostojan obrazovni sustav temeljen na nacionalnim vrijednostima! 

 

      

 

 

 

NA ZNANJE: 

1. Ministru hrvatskih branitelja gosp. Tomi Medvedu 

2. Posebnom savjetniku premijera gosp. Radovanu Fuchsu 

3. Pismohrana, ovdje 


