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Glasnik stranke Glas za otroke in družine
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Božično voščilo
Spoštovani članice in člani stranke Glas za otroke in družine!
Skoraj je že za nami čudovito leto, polno izzivov, doživetij in novih
izkušenj!
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Spomladi, 25. marca 2017, smo ustanovili našo dolgo pričakovano
stranko Glas za otroke in družine. Vsebinsko in duhovno smo se na
ta dogodek pripravljali več mesecev. To je bil enkraten dogodek, ki se
je vsem vtisnil v neizbrisen spomin.
Komaj ustanovljeni smo že poleti pogumno sprejeli velik izziv in nastopili na naših prvih volitvah – predsedniških volitvah – z Angelco
Likovič.
Za nami je dogodkov in bogatih sporočil polno Krekovo leto, razglašeno ob 100. obletnici njegove smrti, pri katerem smo aktivno sodelovali.
Vrhunec je bil Krekov tabor kot smo poimenovali 2. tabor Gibanja za
otroke in družine, ki je potekal 1. oktobra 2017 v Selcih nad Škofjo Loko.

čaka v naslednjih nekaj mesecih. Želim si namreč, da praznujete v neizčrpno bogatem duhovnem vzdušju adventnega in Božičnega časa.
Da si vzamete čas za svoje najdražje in si odpočijete.
Drage članice in člani!
Želim vam bogato duhovno pripravo na Božične praznike. Doživite lepoto prihoda Božjega sina na svet! Naj vas mir in optimizem,
ki ga prinaša Božič, spremlja vse novo leto 2018!
Aleš Primc, predsednik stranke
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Mir in dobro!

Pred nami je novo leto… Z dvojimi volitvami, državnozborskimi in lokalnimi. Volitve so za državo praznik demokracije. Prepričan sem, da
bodo zaradi našega prispevka volitve naslednje leto veliko lepše. Oboje bodo pomembne, zato se moramo nanje dobro pripraviti. Sedaj,
pred prazniki, vam želim prihraniti »podrobnosti« o tem kaj vse nas

www.glaszaotrokeindruzine.si
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Vsem, ki ste na kakršen koli način sodelovali pri teh in drugih aktivnostih, se od srca zahvaljujem. Še posebej hvala vsem prostovoljkam
in prostovoljcem, ki ste v težkih razmerah zbirali podpise na stojnicah!
Moja globoka zahvala gre tudi naši predsedniški kandidatki Angelci
Likovič, ki je z besedami, dejanji, zgledom, nesebičnim razdajanjem in
svojo legendarno slovensko potico zaznamovala predsedniško kampanjo. Rezultat je tokrat žal izostal, a trdno verjamemo, da so bile te
volitve za nas setev in ne žetev, ter da se bodo rezultati tega trdega
dela še pokazali.
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DECEMBRSKI UTRIP STRANKE

VABILO ZA DONACIJO

Analiza nastopa stranke na predsedniških volitvah

Naša stranka GLAS ZA OTROKE IN DRUŽINE zagovarja vrednote, za
katere se zavzema tudi Gibanje za otroke in družine in jih želi živeti,
razširjati in udejanjati – družina z očetom, mamo in otroci, ljubezen
do domovine, spoštovanje človekovega življenja in dostojanstva od
spočetja do naravne smrti, resnica in poštenost, pravičnost in zvestoba – pri čemer je Bog postavljen v samo srce in središče vsega delovanja. Življenje stranke predstavljajo ljudje, njihova energija in volja do
sprememb. Vseeno pa za razvoj in napredek nujno potrebujemo tudi
finančna sredstva.

Svet stranke Glas za otroke in družine se je na svoji 4. seji dne 7. decembra 2017 seznanil z analizo predsedniških volitev, ki jo je sprejel
Izvršilni odbor stranke. Glavni poudarek analize je bil, da je Angelca
Likovič, predsedniška kandidatka stranke Glas za otroke in družine,
s svojo pogumno držo in odločno besedo širši javnosti odlično predstavila temeljno poslanstvo stranke skozi prizadevanja za spoštovanje
človeškega življenja od spočetja do naravne smrti, za spoštovanje
pomena materinstva in očetovstva, za spoštovanje dela kot ene najpomembnejših vrednot ter za spoštovanje slovenske kulture in tradicije. Kljub temu, da smo pričakovali boljši rezultat, smo naš nastop na
predsedniških volitvah ocenili kot pozitiven in kot veliko spodbudo za
nadaljnje delo naše stranke.
Izvršilni odbor stranke Glas za otroke in družine je na svoji seji dne
7. decembra 2017 na predlog predsednika stranke na položaj glavnega tajnika soglasno imenoval Andrejo R. Megušar. Andreja ima
odlične organizacijske sposobnosti in izkušnje, kar je letos pokazala
z vodenjem organizacije ustanovnega kongresa stranke in 2. tabora
Gibanja za otroke in družine. Uspeh njenega dela in posledično dela
naše stranke je močno odvisen od tega, koliko ji bomo pomagali. Vse
članice in člane zato vabimo, da po svojih najboljših močeh in v skladu
s svojimi talenti sodelujete pri aktivnostih, ki jih bo izvajalo glavno
tajništvo stranke.
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Imenovanje glavnega tajnika stranke

V kolikor ste začutili, da bi stranko GLAS ZA OTROKE IN DRUŽINE in njena prizadevanja za pravično in demokratično Slovenijo želeli finančno
podpreti, lahko vaš dobrodelni prispevek nakažete na TRR stranke:
SI56 6000 0000 0755 022 s pripisom Donacija.
Še tako majhen prispevek, lahko naredi veliko spremembo.
Iskrena hvala, ker nam stojite ob strani s svojimi darovi in molitvijo!
Vsi, ki ne zmorete darovati v finančnem smislu, iskreno povabljeni, da
nas še naprej podpirate z molitvijo.
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KREKOVE MISLI ZA DANAŠNJI ČAS

Aleš Primc in Andreja R. Megušar, glavni tajnik stranke na Krekovem taboru v
Selcih nad Škofjo Loko

Zahvaljujem se vam za zaupanje pri imenovanju za glavnega tajnika
stranke Glas za otroke in družine in vas prosim za blagoslov in pomoč pri našem skupnem delu. Obenem pa vam čestitam ob bližnjem
prazniku dneva slovenske samostojnosti in enotnosti in želim, da bi
z Božjim blagoslovom v novem letu 2018 skupaj gradili edinost in
zmogli storiti čim več dobrega za našo domovino in narod.

Želim vam Svet Božič in posvečeno leto 2018!

Andreja Megušar, glavni tajnik stranke

Otroci pripadajo staršem. Ker sami ne morejo otrok naučiti vsega potrebnega, zato so zvezani v državi in plačujejo davke in naklade in zidajo
šole, da se v šolah otroci naučé, česar se doma ne morejo. Pri tem pa
nočejo pripustiti nobeno trenotje, da bi kdo drugi imel vrhovno oblast
nad otroki, nego oni sami. Samo takrat, če bi kak oče ali mati tako zanemarjal svoje dolžnosti, da bi otrok trpel veliko škodo, se sme država proti
staršem potegniti za otrokove pravice. Taki slučaji so pa redki. In na vsa
usta povemo, da sodbe o tem ne moremo prepuščati liberalcem.
Učitelji so namestniki staršev, od njih plačani pooblaščenci in v imenu
staršev morajo učiti in vzgajati otroke, ne pa v imenu države ali dežele,
ne v imenu kakega okrajnega ali deželnega šolskega sveta. Deželni šolski
svet bi moral po duhu naših postav skrbeti, da bi se to izvrševalo. Zato
je njegova dolžnost, najprej poskrbeti, da noben učitelj pri svojem delu
ne bo nasprotoval tistim dolžnostim, ki jih imajo starši do svojih otrok.
Postava, ki veže starše, da morajo pošiljati otroke v šolo, mora biti tako
zavarovana, da pri tem starši ohranijo mirno vest. Prej nego vsaka državna postava veže starše njihova naturna dolžnost, da morajo otroke učiti
v verskem in nravnem duhu. Zato pa mora v njih imenu šolska gosposka
skrbeti, da se to tudi zgodi. Krščanski starši nimajo volje, da bi svoje
otroke pošiljali v šole, ki jih sami plačujejo, zato, da bi se tam pohujševali
in odtujevali veri, domu in družini …
Janez Evangelist Krek: Čigavi so otroci?, v: Domoljub, 6. april 1905, št. 7, str. 97

www.glaszaotrokeindruzine.si
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Sprejemanje informacij samo enega ideološkega koncepta ovira samostojnost mišljenja, slabi kritičnost, razsodnost, preudarnost in
z dne 18. decembra 2017
pomeni pranje možganov. Uniformiranost ne more dati pluralnosti,
V stranki Glas za otroke in družine smo zgroženi nad sprevrženostjo temveč vodi v enoumje in absolutizem. Mladi ljudje, ki se šolajo izven
poslancev iz strank SMC, DESUS, SD, Levice in stranke A. Bratušek, ki levičarskega kroga strahu, ki manipulira z javno šolo, jih zato ogrožajo.
V tem primeru tako ne gre za vprašanje, kakšno naj bo financiraglasujejo za NE-ENAKOST OTROK IN DRUŽIN V NAŠI DRUŽBI.
nje zasebnega šolstva, ampak gre za vprašanje PREVLADE.
Ustavno sodišče je na seji 4. decembra 2014 jasno in razumljivo odločilo, da je zakonsko določeno financiranje zasebnih osnovnih šol, ki Stranka Glas za otroke in družine zastopa naslednja stališča:
izvajajo javno veljavne izobraževalne programe, v neskladju z Ustavo. Slovenski otroci so pred zakonom enaki in so državljani iste držaDržavnemu zboru je naložilo, da mora ugotovljeno protiustavnost od- ve. Naravno pravo je nad voljo politike, nad vsemi zakoni, nad vsemi
praviti v roku enega leta.
predpisi. Pravica otrok je, da vzgojno izobraževalni sistem daje optiOd januarja 2016 naprej je večina v Državnem zboru z raznimi pre- malne pogoje za njihov vsestranski razvoj.
dlogi iskala način, kako zatreti delovanje zasebnih osnovnih šol. Kot Pravica staršev je odločanje o vzgoji in izobraževanju svojih otrok v
temeljno možnost so skušali spremeniti celo Ustavo RS v smeri ne- skladu z njihovim prepričanjem. Izhaja iz naravne pravice staršev, ki je
enakosti samo zato, ker si nekateri starši izberejo nekaj več in nekaj zajamčena s pravico enakosti pred zakonom in je torej ustavna pravica.
drugače kot ponuja državno šolstvo. To ni uspelo zgolj po zaslugi pokončnosti dr. Lászla Göncza, poslanca madžarske narodne skupnosti. Spreminjanje ustave in zakonodaje v težnji jemanja enakih pravic
državljanov do osnovnega šolanja pomeni kršenje človekovih pravic
Gre za sramoto s stališča demokratičnosti. Sedaj, v decembru 2017, in diskriminacijo posameznikov in skupin državljanov, kar posledično
ko so se izjalovili poskusi protiustavnih sprememb, je stanje enako pomeni zahtevo po črtanju besed demokracija, enakost in solidarnost
neustavno kot pred odločbo Ustavnega sodišča. Levičarji je niso pri- tudi v členih, ki označujejo našo družbeno ureditev.
pravljeni spoštovati, očitno je za njih moteče predvsem to, da je med
Med cilji zasebnih šol najdemo: vzgojo za celovito osebnostno rast,
zasebnimi tudi katoliška osnovna šola.
uravnotežen telesni, čustveni, intelektualni, socialni, moralni in duhovRazvite in zdrave demokracije dajejo poseben posluh področjem, ki so
ni razvoj, duhovno poglobljeno vzgojo za skupnost, da postane človek
bistvena za razvoj države, ne glede na parlamentarno večino. Poskuša
odgovoren svetovljan, ki se zaveda svojega mesta in odgovornosti v
se najti čim širši konsenz za poti, sprejemljive tudi za manjšino. Pri
kozmosu ter svoje moči zastavlja za ustvarjanje uspešnega, humanefinanciranju zasebnega šolstva v Sloveniji vladajoča koalicija ni iskala
ga in življenja vrednega sveta. Torej, zasebne šole ne ogrožajo nikokonsenza. Z načrtovanimi ukrepi sedanje vlade se ne podpira avtogar, pač pa bogatijo s posebnimi pedagoškimi pristopi, na področju
nomija šolstva, temveč nasprotno, uresničuje se težnja za popolno
vzgoje pa posredujejo temeljne moralne in etične vrednote.
obvladovanje šolstva, za ohranitev privilegijev, nadaljevanje ideološke
Metka Zevnik, podpredsednica stranke
revolucije za absolutni vpliv pri oblikovanju družbene zavesti mlade
delovna skupina za izobraževanje (Moja Slovenija)
generacije. Izkušnje kažejo, da želijo v šole na vsak način pripeljati
program LGBT skozi stranska vrata.

Osnovni podatki stranke GLAS ZA OTROKE IN DRUZINE: DŠ: 45485712
Glavni tajnik stranke: mag. Andreja R. Megušar
Predsednik: Aleš Primc
MŠ: 4098137000
Tel.: +386 31 330 436
Naslov stranke: Stari trg 11 a, 1000 Ljubljana
TRR: IBAN SI56 6000 0000 0755 022 (LON d.d., Kranj) E-pošta: zaotrokeindruzine@gmail.com

www.glaszaotrokeindruzine.si

Uredila Urška Florjančič, tehnično oblikovanje Jože Šenk

foto: arhiv stranke

IZJAVA ZA JAVNOST

