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HRVATSKI SAVEZ ZA NEDJELJU - HSN
Franjevački institut za kulturu mira započeo je koordinaciju zainteresiranih građanskih, stručnih,
humanitarnih udruga, sindikata, vjerskih zajednica i ustanova, kulturno-akademskih institucija,
sportskih udruženja itd., koje prepoznaju važnost ljudskih, obiteljskih i društvenih vrijednosti
vezanih uz slobodnu nedjelju te su pokrenuli zajedničku inicijativu za osnivanje Hrvatskog
saveza za nedjelju.

POZIVAMO VAS
da se priključite inicijativi za osnivanje
HRVATSKOG SAVEZA ZA NEDJELJU - HSN
Koordinator inicijative, upriličio je inicijativni skup za osnivanje Hrvatskog saveza za nedjelju
15. studenoga 2017. u Splitu na kojem su sudjelovale građanske udruge, sindikati, vjerske
zajednice, ustanove koje prepoznaju važnost ljudskih, obiteljskih i društvenih vrijednosti vezanih
uz slobodnu nedjelju. Prigodnim programom javnost se upoznala sa stanjem tjednoga odmora u
Hrvatskoj, hrvatskom pravnom regulativom tjednog odmora zaposlenika, kao i sa smjernicama
Europske unije i s konvencijama Međunarodne organizacije rada. Na skupu su sudjelovali i
predstavnici nacionalnih saveza za nedjelju iz Austrije i Njemačke.
Zašto je Franjevački institut za kulturu mira preuzeo ulogu koordinatora za osnivanje HSN-a?
Institut je 2003/4. godine pokrenuo peticiju za slobodnu nedjelju u kojoj se, u suradnji s drugim
crkvenim i sindikalnim udruženjima, prikupilo više od 300.000 potpisa. No, cjelokupna
inicijativa, uključujući druge neovisne inicijative sve do danas, nije dugoročno polučila željene
ciljeve. Naprotiv, sve se više osjećaju štetne posljedice nezaštićenoga prava na nedjelju slobodnu
od rada. S istim problemima suočavaju se i neke druge članice EU. U brojnim zemljama EU
djeluju nacionalni savezi za slobodnu nedjelju koji su uključeni u Europski savez za nedjelju ESA (European Sunday Alliance).
ESA je osnovan 2011. godine i danas okuplja 82 člana - velike sindikate, udruge, vjerske
zajednice i nacionalne mrežne saveze, kao i 19 podupiratelja - velikih udruga te 5 narodnih
zastupnika u Europskom parlamentu (v. priloženu listu). Cilj ESA-e je zauzimanje za pravo na
dostojanstvene uvjete rada, te posebice na dnevni, tjedni i godišnji odmor u uvjetima dostojnim
čovjeka kao integralne osobe na razini europskih integracija i posebice Europske unije. Sve to
radi u skladu s temeljnim konvencijama Međunarodne organizacije rada, Socijalne povelje
Vijeća Europe kao i smjernica i Povelje temeljnih prava Europske unije o tjednom odmoru i
slobodnoj, tj. neradnoj nedjelji za sve. Ta velika europska mreža za svoj godišnji, zajednički dan
borbe izabrala je prvu nedjelju u ožujku svake godine.
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Slobodna nedjelja za sve, osim, naravno, za službe koje u svim društvima moraju osiguravati
stalnost javnih usluga, sigurnosti i potreba, kao konkretno omogućavanje svim zaposlenima, a
posebice onima u trgovini, te navlastito ženama i majkama, predstavlja ljudsko pravo i
jedinstvenu mogućnost na odmor. Taj dan je nedjelja, koja je po europskoj kršćanskoj i
uljudbenoj tradiciji ne samo „dan Gospodnji“, nego i dan kad ne rade škole, kad obitelji i
zajednice mogu, SVI u ISTO VRIJEME biti zajedno, dan kad se svi mogu posvetiti prijateljima,
kulturnom uzdizanju, zajedničkom bivanju i ladanju, kao i društvenoj zauzetosti i pomoći
potrebitima.
Priloženi nacrt Osnivačke izjave HSN-a gotovo je identičan Osnivačkoj izjavi ESA jer je sadržaj
posve primjeren i za naše prilike.
Srdačno vas pozivamo da se priključite ovoj inicijativi i obavijestite nas o odluci da budete i
formalni član Hrvatskoga saveza za nedjelju.
Već vas sada možemo informirati da će se sljedeći skup na kojem ćemo proglasiti formalno
osnivanje Hrvatskoga saveza za nedjelju održati u Zagrebu, na Hrvatskom katoličkom
sveučilištu, 19. travnja 2018.

S poštovanjem,

fra Bože Vuleta,
koordinator
mob. 098 9197 132

Do sada su Hrvatskom savezu za nedjelju pristupili: Savez samostalnih sindikata Hrvatske,
Sindikat trgovine Hrvatske, Matica Hrvatskih sindikata, Nezavisni hrvatski sindikati,
Franjevački institut za kulturu mira, Centar za promicanje socijalnog nauka Crkve, Udruga
Cjelovit život, Hrvatska zajednica bračnih susreta, Forum Plus Hrvatska, Udruga mladih i
studenata Split misli, Hrvatsko nadzemlje, Hrvatsko nacionalno bratstvo Franjevačkoga
svjetovnog reda, Udruga Dalmacija za život, Hrvatska udruga Benedikt, Hrvatsko katoličko
sveučilište, Udruga Kršćanski društveni krugovi.
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