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Demografsko zdravlje

Hrvatski demografski rizici i EU ( 2 )
Mate Ljubičić, Željko Baklaić i Urelija Rodin
Hrvatski zavod za javno zdravstvo
Na prigovor brojnih kolegica na naš članak u prošlom broju Hrvatskog časopisa za javno zdravstvo,
kako autori postavljaju dobru dijagnozu i perspektivu demografskog stanja hrvatske nacije, ali ne
nude političarima viziju rješenja, objavljujemo naš prijedlog modela uspostave demografske
ravnoteže Republike Hrvatske.
PRIJEDLOG ZA NACIONALNU DEMOGRAFSKU RAVNOTEŽU
Nakon brojnih konzultacija i malih pilot ispitivanja ovdje iznosim prijedlog jednog «paketa»
pronatalitetnih zakona.
1. Odlazak u mirovinu sa 66 godina – žena i muškaraca.
2. Omogućiti rad i iza 66 godine života u javnim i državnim ustanovama, službama i poduzećima.
3. « Zaslužnica» ili trajni dodatak svakoj ženi u mirovini za treće dijete ili više koje je rodila i
odgojila.
4. Stroga primjena Zakona o zaštiti trudnica i majčinstva u radnom zakonodavstvu.
5. Prednost u natječajima za voditeljske poslove i funkcije u javnim i državnim službama ili
poduzećima u većinskom vlasništvu države ili lokalne samouprave za majke s troje djece
6. Mogućnost 4 satnog radnog odnosa za majke drugog, trećeg ili više djece predškolskog
uzrasta.
7. Jaslice, vrtići i škole – cjelodnevni besplatni boravak.
8. Dječji doplatak za svu djecu kao pravo djeteta.
9. Porezne oslobađanja svih davanja i darivanja za djecu.
10. Dužinu radnog tjedna prilagoditi za istu plaču
a)obitelj sa troje djece ili više djece 38 sati tjedno
b)obitelj sa jedno ili dvoje djece 40 sati tjedno
c)obitelj bez djece 42 sati tjedno
Navedene izmjene zakonodavstva djeluju samo u «paketu» jer se javlja sinergistički učinak koji u
matematičkom modelu daje nadu za 2,2 poroda po obitelji ili 60 000 poroda na godišnjoj razini.
Veliku protimbu najavljenih izmjena radnog zakonodavstva pružit će predstavnici krupnog kapitala,
globaliziranih i liberalnih masovnih medija u rukama stranog kapitala te vrlo glasne udruge
manjinskih interesa.
ZAKLJUČAK
Europska unija u svom programu nema i neće imati riješena za demografske poteškoće pojedinih
država članica, a projekt « EU zelene karte « je zapravo projekt anestezije savjesti.
Hrvatska nema potencijale za primjenu modela svjetskih velesila.
Hrvatska se mora okrenuti prema vlastitim rješenjima i trajno podići broj poroda sa 1,5 na 2,2
poroda po obitelji, ili 60 000 poroda godišnje na nacionalnoj razini.
Hrvatska politička elita dužna je izraditi i donijeti održive pronatalitetne zakone, poglavito na području
radnog zakonodavstva. Za ovaj projekt hrvatska politička elita može računati na podršku Katoličke
crkve i ostalih vjerskih zajednica, udruga građana sa posebnim potrebama (sa invaliditetom ),
sindikata koji sada imaju članstvo rođeno između 1955. i 1980. godine, djela malih poslodavaca kao
što su obrtnici – proizvođači.

