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Poštovani, 

pokret „Slobodni ZAjedno“ smatra svojom dužnošću očitovati se na tendenciozne, nekorektne i neistinite 
navode iz priopćenja koje je HLK-a dana 14. lipnja 2022. objavila na svojim internet stranicama. 

U istom se između ostalog navodi, citiramo: „HLK najoštrije osuđuje nedopustive prijetnje koje je na 
antivakserskom prosvjedu, održanom danas ispred HKL-a, izrekao Gordan Šebalj, predsjednik udruge 
Hrvatski ratnik.“ Ovakvo priopćenje HLK smatramo potpuno neprimjerenim i neutemeljenim.  

Prije svega nije jasno zašto HLK koristi sintagmu (odnosno etiketu) „antivakserski prosvjed“ za uredno 
prijavljen skup građana RH iz raznih društvenih skupina, različitih dijelova Hrvatske i raznih stavova, koji su 
došli ostvariti svoje ustavno zajamčeno pravo na javan i miran prosvjed kojem je svrha - u nedostatku javne 
rasprave i u situaciji potpune medijske blokade, dati podršku slobodoumnim liječnicima i javno istaknuti 
da znanost nije religija niti dogma, već da je upravo propitkivanje postojećih znanstvenih spoznaja srž 
znanstvenog napretka i generalnog napretka naše civilizacije.  

Lijepljenjem ovakve etikete na jučerašnji skup doima se da HLK pokušava legitimni prosvjed prikazati u 
negativnom kontekstu te omalovažiti i obezvrijediti našu inicijativu za zaštitu ljudskih prava, a u ovom 
konkretnom slučaju pravo na slobodno mišljenje i slobodu javnog govora te jasno istaknutu namjeru 
zaštite neovisnosti i digniteta znanosti i liječničke struke. 

Liječnici junaci: Alma Demirović i Damir Biloglav; sigurno se nisu bez ozbiljnog promišljanja upustili u javno 
iznošenje stavova i postavljanje legitimnih pitanja, a gledajući snimke koje su osnov za pokretanje 
postupaka za oduzimanje licence doista je nemoguće pronaći išta da bi predstavljalo povredu liječničkog 
etičkog kodeksa koja im se stavlja na teret.  

Ne ulazeći u ispravnost rada HLK i časnih namjera članova tijela HLK mislimo da bi se i sama HLK morala 
zapitati zašto je toliko ljudi po velikoj vrućini i u sred radnog dana došlo na prosvjed ispred njenih 
prostorija. U situaciji kada je velik broj javno dostupnih informacija o sumnji na neetička pa i kriminalna 
ponašanja liječnika u odnosima sa velikim farmaceutskim kompanijama dok su istovremeno široko 
dostupni i tekstovi liječnika koji su svojim pisanjem širili netoleranciju i nekulturu prolijevajući žuč po 
društvenim mrežama - HLK pokreće postupke zbog „verbalnog delikta“.  

Jeste ste li u ijednom trenutku pomislili da su velik broj prosvjednika i oštri govori posljedica percepcije 
šire javnosti da HLK ne pokreće postupke protiv osoba protiv kojih im se čini da bi trebala pokrenuti, a 
pokreće postupke protiv osoba koje se ne boje javno i legitimno iskazati svoje stavove?  
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Pokret „Slobodni ZAjedno“ potiče slobodu govora, javnu raspravu i tolerantan dijalog i u tom smislu 
poštuje pravo svakog govornika da iskaže svoj stav te stane iza svoje riječi i odgovara za izrečeno. S obzirom 
da se etički postupci pred HLK pokreću protiv liječnika koji ukazuju na činjenice koje bi trebale biti temeljito 
raspravljene u znanstvenoj i stručnoj zajednici, a istodobno ostaje dojam da se ignorira kriminalno i 
neetičko ponašanje drugih liječnika koji su za „Judine škude“ pogazili Hipokratovu zakletvu, i sami članovi 
HLK bi morali biti spremni na oštrije reakcije javnosti.  

U tom smislu i provokativan govor nekog od govornika možda ima snagu da uznemiri članove HLK, ali takav 
govor je zaštićen Ustavom RH, dakle nije protuzakonit, a, s druge strane, HLK kao tijelo sa javnim ovlastima 
i iznimno ozbiljno sveobuhvatnim pravom na oduzimanje prava na obavljanje liječničke djelatnosti mora 
biti spremno i otporno na takve primjedbe te to shvatiti kao poticaj za kvalitetniji i odgovorniji rad, a ne 
paušalno osuđivati traženje pojedinca da Komora aktivnije sudjeluje u procesuiranju kriminalnog i 
neetičkog ponašanja liječnika. 

Slijedom navedenog, pozivamo Vas na javnu raspravu vezano uz sva „sporna pitanja“ koja su u svojim 
govorima iznijeli dr. Alma Demirović i dr. Damir Biloglav, kao i sva druga sporna pitanja, te smo Vam (na 
Vaš zahtjev) spremni ukazati na liječnike za koje smatramo da su nedvojbeno prešli etičke i kaznenopravne 
granice koje možda Komora nije uočila, a za iste postoje dokazi.  

Na koncu, zahtijevamo od HLK-e da objavi ovaj odgovor na njihovo priopćenje na svojim internet 
stranicama na istom ili istovrsnom mjestu kako bi javnost dobila mogućnost sama ocijeniti valjanost naše 
argumentacije. 
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