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UVODNIK

Reforma je pojam koji podrazumi-
jeva preustroj nekog sustava ili orga-
nizacije radi njegova poboljšanja i 
unaprjeđenja. Za razliku od revolu-
cije koja u svom habitusu ima masu i  
metodologiju nasilnog rušenja posto-
jeće strukture, reforma bi trebala biti 
nenasilna, dobro osmišljena i kontro-
lirana promjena koja je jasan izraz 
spremnosti i sposobnosti vladajuće 
političke elite za mijenjanje postoje-
ćeg stanja na bolje.

Unatrag par godina, pojam reforma 
postao je jedan od najčešće korište-
nih pojmova u hrvatskom javnom 
prostoru. Gotovo svakodnevno mnogi 
politički analitičari, pripadnici politič-
kih elita, državni dužnosnici i mnogi 
drugi mudro zaključuju da „reforme 
nemaju alternativu“ i zazivaju ih kao 
nužnost za stvaranje boljeg i uspješni-
jeg hrvatskog društva. Reforma javne 
uprave, porezna reforma, reforma 
školstva, reforma mirovinskog sustava, 
reforma zdravstva, „kurikularna“ 
reforma, reforma izbornoga zakona, 

HRVATSKI STATUS QUO: 
REFORME BEZ PREINAKE 
I PROMJENE BEZ MIJENE

samo su neke od reformi o kojima se 
u javnosti i na političkoj pozornici jako 
puno govori, a koje su tek ponegdje 
neznatno provedene. 

Dojam je da u društvu postoji opće 
suglasje kako postojeća društvena 
situacija nije dobra niti perspek-
tivna te da je potrebno žurno podu-
zeti određene mjere kako bi se, dok 
je to još moguće, zaustavilo njegovo 
daljnje urušavanje. Teška depopula-
cija, egzodus radno aktivnih, mladih, 
obrazovanih, sposobnih, vrijednih 
i hrabrih pojedinaca i cijelih obite-
lji, starenje populacije, nedostatak 
radne snage i beznačajan rast proi-
zvodnje hrvatska su zbilja kojoj se ne 
nazire kraj i koja dugoročno ozbiljno 
ugrožava budućnost hrvatske nacije. 
Uz biološki gubitak, golem je i gubi-
tak intelektualnog potencijala koji je 
ključan za napredak svakog društva. 
Što se čeka, zašto se ništa ne podu-
zima? Radi li se o nedostatku vizije, 
neodgovornosti  ili manjku hrabro-
sti? Zbog čega naša vladajuća poli-

vima u kojima dominira politika „ne talasaj“, odlučili smo 
biti drugačiji. Itekako smo zatalasali. Tektonski uzdrmali 
žabokrečinu nečinjenja, pasivnosti i parazitiranja. Umje-
sto poslušnog, nekritičnog kimanja glavom odabrali smo 
kritičko konstruktivan pristup objektivnog sagledavanja 
problema i nuđenja konkretnih i primjenjivih rješenja. 
Komoru smo od organizacije koja je uglavnom bila svrha 
sama sebi pretvorili u instituciju koja je servis hrvatskim 
liječnicima i principijelno štiti naše interese i prava. Bez 
obzira na to tko ih želi ugroziti.

Takav princip djelovanja podrazumijeva i stvaranje broj-
nih protivnika. Posebno onih koji su osjetili potencijalno 
ugrožavanje svoje neprikosnovene pozicije moći. Od 
pojedinaca, formalnih i neformalnih interesnih skupina, 
obnašatelja visokih državnih funkcija pa sve do određe-
nih političkih stranaka i opcija. Znali smo da je istinska 
promjena nemoguća bez izlaganja i zamjeranja. No, to 
nas nije obeshrabrilo da ne pokušamo. Dokazali smo da 
se reforme mogu provesti bez obzira na otpore i napade 
onih koji su nas i doveli u ovako lošu i perspektivno 
upitnu situaciju.

Svjesni najveće vrijednosti Hrvatske liječničke komore, 
gotovo devetnaest tisuća naših članova, natprosječno 
obrazovanih ljudi sa specifičnim životnim stilom i potre-
bama, a potaknuti željom za što većom utilizacijom te 
vrijednosti, u skladu sa svim zakonima i moralnim 
normama, osnovali smo tvrtku „Aorta“ d.o.o. Komo-
rinu tvrtku kćer za komercijalnu djelatnost koja stvara 
dodatnu vrijednost za naše članove. Zahvaljujući njoj 
samo prošle godine namaknuli smo gotovo dva milijuna 
kuna donacija i sponzorstava, dobar dio kojih smo usmje-
rili i usmjeravat ćemo u program inozemnog stručnog 
usavršavanja naših članova. 

Da bi Hrvatska bila uspješnija, nužne su promjene 
mentalnog sklopa prosječnog Hrvata  i davno naslije-
đenih obrazaca neproduktivnog ponašanja. Prošla su 
vremena kad je Hrvatska liječnička komora bila isklju-
čivo birokratska organizacija čije je čelništvo parazitiralo 
na prikupljenim obveznim članarinama svoga članstva. 
Kočničari koji to ne žele ili ne mogu razumjeti zaostali 
su u prostoru i vremenu i balast su stvaranju moderne i 
članovima usmjerene Hrvatske liječničke komore. 
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Predsjednik Hrvatske liječničke komore

tička elita nije spremna na očito 
prijeko potrebne promjene? 

Nedoraslost, nesposobnost, neam-
bicioznost i neodgovornost ljudi 
na važnim državnim i društve-
nim pozicijama udružena s kronič-
nom malodušnošću, kritizerstvom 
i opstrukcijom,  u javnosti iznimno 
glasnih dežurnih kočničara svih 
potrebnih promjena, formula je koja 
sprječava one koji bi trebali osmisliti i 
provesti reforme. Takvi ljudi koji nisu 
u stanju pogledati dalje od vlastitih 
trenutnih interesa, pa čak niti onda 
kad su svjesni da će im predložena 
promjena ili reforma dugoročno 
donijeti korist, doprinose daljnjoj 
društvenoj destrukciji. 

Ovih dana navršile su se pune tri 
godine od kad je došlo do smjene 
generacija u vodstvu Hrvatske liječ-
ničke komore. Odgovornost vođenja 
Komore preuzeo je novi, bitno mlađi 
naraštaj hrvatskih liječnika. Svjesni 
ukupnih društvenih odnosa, pogo-
tovo u visokim intelektualnim krugo-
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