Etičko povjerenstvo u izborima članova u Europski parlament iz Republike Hrvatske
(Etičko povjerenstvo) u sastavu akademik Velimir Neidhardt, predsjednik i dr.sc.
Vlaho Bogišić, izv.prof.dr.se. Goran Čular, prcf.dr.se. Davor Derenčinović, prof.dr.se.
Pero Maldini. prof.dr.se. Jasna Omejec, prof.dr.se. Stonko Bruno Uršić, članovi,
povodom prijave Hrvatske udruge za zaštitu prava pacijenata protiv Ivane Delaš,
kandidatkinje stranke Živi zid na izborima članova u Europski parlament iz Republike
Hrvatske na elektroničkoj sjednici održanoj 23. travnja 2019. izriče

UPOZORENJE

1. Ivani Delaš, kandidatkinji stranke Živi zid na izborima članova u Europski
parlament iz Republike Hrvatske 2019. godine
da je

Isticanjem neistinitog sadržaja na službenim mrežnim stranicama kampanje "Ivana
Delaš za EU parlament 2019." (Facebook) povrijedila članak 1. točka 1. Izbornog
etičkog kodeksa ("Narodne novine", br. 46/14).
2. Nalaže se Ivani Delaš da bez odlaganja ukloni sadržaj iz točke 1. ovog Upozorenja
sa službenih mrežnih stranica kampanje "Ivana Delaš za EU parlament 2019."
(Facebook) i da se javno ispriča zbog počinjene povrede Izbornog etičkog kodeksa.

Obrazloženje
Etičko povjerenstvo je 17. travnja 2019. godine putem Državnog izbornog
povjerenstva zaprimilo prijavu Hrvatske udruge za zaštitu prava pacijenata protiv
Ivane Delaš, kandidatkinje stranke Živi zid na izborima članova u Europski parlament
iz Republike Hrvatske. U prijavi je, između ostalog, navedeno da Ivana Delaš,
iznošenjem javno netočnih tvrdnji koje škode časti i ugledu Udruge, "...koristi ime
udruge za vlastitu promociju za predizborne svrhe i time čini nepopravljivu štetu
navodeći kako je udruga protiv cijepljenja i podržava antivaxere...".
U prijavi se nadalje navodi da je Ivana Delaš pod imenom Udruge navela "link
Cijepljenje.info koji upućuje na protivnike cijepljenja" uz napomenu da "Udruga
nedvojbeno zastupa interese pacijenata i zdravlja djece i stoga u potpunosti poštuje
zakonsku proceduru obveznog cijepljenja i zdravlja djece...i zakonsku proceduru
obveznog cijepljenja" potvrđujući ovu tvrdnju time da je Udruga potpisnica
Deklaracije o obveznom cijepljenju Svjetske zdravstvene organizacije.
Podnositelj prijave zaključuje da je opisanim radnjama Ivana Delaš "koristila
službene stranice kampanje kao član Živog zida te time dodatno ugrozila i dovela u
opasnost zdravlje ljudi radi objave lažnih informacija."

i

Prijavi je priložena preslika zaslona sa službene mrežne stranice kandidatkinje Ivane
Delaš (Facebook) - "Ivana Delaš EU parlament 2019.".

Etičko povjerenstvo je izvršilo uvid u sporni tekst objavljen na službenim mrežnim
stranicama kandidatkinje Ivane Delaš "Ivana Delaš EU parlament 2019." (Facebook),
kao i na tekst na kojeg upućuje poveznica i koji je objavljen na mrežnoj stranici
"Cijepljenje - pravo izbora" (Facebook). Radi se o istovjetnim tekstovima. U obje
objave istaknuta je navodna izjava Hrvatske udruge za zaštitu prava pacijenata.
Uvodni dio izjave glasi: "Hrvatska udruga za promicanje prava pacijenata zastupa
stav kako je obveza cijepljenja neutemeljena te pogrešno postavljena i provođena iz
sljedećih razloga:". Tekst izjave je objavljen na Facebook stranici "Ivana Delaš EU
parlament 2019." 15. travnja 2019. godine u 15:08, a na Facebook stranici
"Cijepljenje - pravo izbora" odakle je i preuzeta, 12. travnja 2019. godine.
Uz navode iz prijave kojima se otklanja da bi Hrvatska udruga za zaštitu prava
pacijenata bila autor sporne izjave, Etičko je povjerenstvo ostvarilo uvid u mrežnu
stranicu "Cijepljenje - pravo izbora" (Facebook) te je utvrdilo objavu (od 13. travnja u
9:09) sljedećeg sadržaja: "Dobro jutro. Podsećamo na ovu izjavu dok smo još bili
pod okriljem Hrvatske udruge za promicanje orava pacijenata koja se danas, pak, s
potpuno promijenjenim vodstvom, zalaže za obvezu cijepljenja...o tempora o mores.’’
Okolnost da se ne radi o izjavi Hrvatske udruge za zaštitu prava pacijenata potvrđuje
i tekst koji je još 19. travnja 2014. godine objavljen na portalu "Civilno društvo"
(www.civilnodrustvo.hr) u kojem se, između ostalog, navodi i da se ne radi o izjavi
Udruge, već izjavi "bivše njezine predsjednice...koja je udaljena iz članstva na
skupštini održanoj 5. travnja u službenim prostorijama Udruge zbog kršenja Statuta".

Iz uvida u navedene izvore saznanja o činjenicama nedvojbeno proizlazi da sporna
izjava nije izjava Hrvatske udruge za zaštitu prava pacijenata kao što je Ivana Delaš
neistinito prikazala na službenoj mrežnoj stranici "Ivana Delaš EU parlament 2019.".
Nakon uvida u prijavu i ostale dostupne izvore saznanja o činjenicama Etičko
povjerenstvo zaključuje da je Ivana Delaš objavljivanjem neistinitog sadržaja u vidu
njegova pripisivanja Hrvatskoj udruzi za zaštitu prava pacijenata, povrijedila članak 1.
točku 1. Izbornog etičkog kodeksa zbog čega je odlučeno kao u izreci.
Etičko povjerenstvo podsjeća sve kandidate na izborima u Europski parlament iz
Republike Hrvatske 2019. na dužnost postupanja u skladu s Izbornim etičkim
kodeksom.
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Zagreb, 23. travnja 2019.
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