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OTVORENO PISMO: Neka Crkva objavi svoja financijska izvješća

Kao organizacija koja zagovara transparentnost, Gong poziva Katoličku crkvu u Hrvatskoj, najveću
vjersku zajednicu u Republici Hrvatskoj da javno objavljuje svoja godišnja financijska izvješća.
Gong za zalaže da se zakoni primjenjuju jednako za sve građane i građanke, te na isti način i za sve
neprofitne organizacije u smislu poštivanja uzusa financijskog poslovanja i računovodstva neprofitnih
organizacija, uključujući i sve vjerske zajednice, poštujući njihovo pravo na slobodu vjeroispovijedi.
Prilikom donošenja Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija
apelirali smo na zastupnike u Hrvatskom saboru da spriječe povlašteni tretman vjerskih zajednica. Na
žalost, vladajući SDP donio je 2014. godine zakon u kojem su vjerske zajednice povlaštene.
Za razliku od drugih neprofitnih organizacija, koje moraju javno objavljivati financijska izvješća u
registru koje vodi Ministarstvo financija, i koje je dostupno javnosti, vjerske zajednice to ne moraju.
Smatramo da je to izuzeće nepravedno, i društveno štetno. Naime, transparentnost i otvorenost
temeljna su načela dobrog upravljanja ili dobre vladavine (good governance) koja se promovira od
strane međunarodnih organizacija, uključujući Europsku uniju. Koristi transparentnosti vide se u
povećanoj odgovornosti, smanjivanju diskrecije i arbitrarnosti, smanjenoj korupciji, informiranom
građanstvu i posljedično boljoj kvaliteti demokracije i vladavini prava.
I u samoj Crkvi postoje pojedinci kojima je stalo do transparentnosti, primjerice Dubrovačka
nadbiskupija objavljuje godišnja financijska izvješća. Prema istraživanju koje je organizacija CESI
provela 2013. godine, čak 83 posto građana koji se izjašnjavaju kao vjernici smatraju kako Katolička
crkva treba objavljivati financijske izvještaje o načinu na koji troše novac, uključujući i milodare.
Kako i Vatikan objavljuje godišnja financijska izvješća, pozivamo Crkvu da se i sama povede za tim
dobrim primjerom i napravi važan iskorak prema transparentnosti – objavom financijskih izvještaja u
kojemu će te pokazati sve prihode, one iz proračuna, lokalnih vlasti, donacija vjernika, kao i
vrijednosti vaše cjelokupne imovine u bilanci.

Pozivamo Crkvu objavi financijska izvješća iako joj to nije zakonska obaveza, te na taj način pokaže
svoju predanost zalaganju za pravednije društvo za sve.

