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Гостујући у Данасовом „Интервјуу на мрежи“ директор Центра за злостављану и несталу
децу говорио је о актуелним случајевима насиља, односу са министрима полиције,
очекивањима од Братислава Гашића, интервјуу Информера са вишеструким
силоватељем, али и о случају „политичар педофил“.

  

  

Против оца кинеске националности који је на тениским теренима Црвене Звезде
физички злостављао своју ћерку поднета је кривична пријава и продужен му је притвор,
а очекује се и долазак мајке, док се ћерка налази у Центру за социјални рад, рекао је у
Данасовој емисији “Интервју на мрежи” Игор Јурић, оснивач Центра за несталу и
злостављану децу – организације која је овај случај покренула објављивањем видео
снимка злостављања.

  

Иако је тражио одговорност Тениског клуба Црвена Звезда, као и тренера, али и
Тениског савеза Србије, Тениског савеза Београда, одговорност за овај случај нико још
није преузео, наводи саговорник Данаса, напомињући да је са директором поменутог
тениског клуба разговарао, али и да кључним сматра састанак са министром спорта
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којем је упутио захтев за разговор. Одговора још нема.

  

"Очекујем одговор министра за спорт. Волео бих да поразговарамо о безбедности
младих спортиста, невезано у ком су спорту. Тај случај с обзиром да је узбуркао не само
нашу него и светску јавност, мислим да из једне тако тешке трагедије једног детета се
може извући нешто позитивно", навео је Јурић.

  

О снимцима који приказују насиље

  

Јавност се за кратко време сусрела са два снимка насиља, овим који је покренуо Јурићев
Центар и другим на којем мајка из Гроцке туче своју трогодишњу ћерку, а надлежни
реаговали тек након објављивања снимака.

  
  

Тај снимак је кружио међу тренерима по затвореним групама две недеље пре него што је
објављен. Постојала је завера ћутања

    

Упитан да ли је заиста потребно објављивати такве видео снимке објављивати наш
саговорник одговара да су се они одлучили за објављивање снимак зато што је
постојала “завера ћутања”.

  

"Тај снимак је кружио међу тренерима по затвореним групама две недеље пре него што
је објављен. Постојала је завера ћутања, нико није пријавио надлежнима, чак ни особа
која је снимала, док видео није објављен. Та је одговорност кључна, да је неко отишао
тада код надлежних са снимком вероватно би човек већ био и приведен и саслушан,
рекао је Јурић, напоменувши да је они који су снимак имали нису насиље пријавили из
користи.

  

Корист је, каже, јасна – ако се деси случај злостављана и ако се тај човек одстани из
клуба тренер остаје без надокнади, а клуб губи онога ко би уложио доста новца у клуб
како би му дете успело. Тако се заправо дете заборавља, а родитељ лечи своје
амбиције, те га као таквог клуб задржава за себе по сваку цену.
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"Да не генерализујем. Он је избациван из неких академија јер је показивао агресију.
Тренери нису желели да раде. Нису сви исти", напомиње он.

  

Поручује да постоји кривична одговорност свих оних који нису то насиље пријавили, јер
то представља прикривање кривичног дела.

  

Каже да му је директор ТК Црвена Звезда на састанку рекао да није био ту када се
злостављане десило, као и да није знао процедуре, те напомиње да у спорту постоји
много нестручног рада као и оних који раде противзаконито јер због претходних
кривичних дела немају право да раде с децом.

  

Нада се да ће однос министра спорта бити другачији него однос бившег министра
унутрашњих послова Александра Вулина, за којег је Јурић рекао да је био “кочничар
парекселанс” без слуха за било шта позитивно.

  
  

Имам наду да ће са новим људима у Влади бити неко ново размишљање. Да ће разумети
колико је битна безбедност деце, да на њој радимо

    

"Имам наду да ће са новим људима у Влади бити неко ново размишљање. Да ће
разумети колико је битна безбедност деце, да на њој радимо. Потребно је едуковати и
родитељи, и треба да радимо сви заједно на томе и невладин сектор, и институције. Код
претходног министра полиције нисам видео разлог због ког на томе није рађено",
наводи.

  

Ипак напомиње да је у случају злостављача кинеске националности имао контакт са
Вулиновим наследником Братиславом Гашићем, за ког каже да је на његову молбу
урадио све што је до њега било у том моменту “на врхунски начин без трауматизације
детета и дизања прашине при привођењу”.
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"То ми даје наду да ће бити много боље него са претходним министром, јер претходни
министар није разумео апсолутно сарадњу са грађанима, цивилним сектором и сарадње
са било ким, навео је саговорник Данаса.

  

И у даљем току разговора новинар Данаса и Јурић су се враћали на Вулина, Гашића, али
и Небојшу Стефановића – Вулиновог претходника.

  

Јурић се сусреће и са оптужбама да је фолирант, каквих је било и у коментарима током
самог преноса ове емисије. Један од разлог таквих оптужби је залагање за систем
“Амбер Алерт”.

  
  

Амбер Алерт је само систем, не организација, У Србији се може звати како год и може
бити направљен потпуно нови систем. Име користим јер ми је тако најлакше да
промовишем ову идеју

    

Каже да му је нејасно одакле теорије завере око овог система за ефикаснији проналазак
нестале деце, навевши да један од њих говори како у врху “организације која стоји из
АмберАлерта седе педофили”.

  

Он објашњава да је то само систем, не организација, те да се у Србији може звати како
год и да може бити направљен потпуно нови систем, као и да име “Амбер Алерт” користи
јер му је тако најлакше да промовише ову идеју.

  

– Ако је некоме проблем то што ако му, не дај Боже, нестане дете желимо сви да
активно учествујемо у потрази за дететом да се што пре врати кући, онда сам ја
фолирант. Али ја то тако не видим, наводи Јурић.

  

Каже да су сада у Владу можда дошле особе које желе да раде на безбедности деце,
као и да су МУП, Министарство правде и Тужилаштво кључни у спровођењу Амбер
Алерта.
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Упитан ко кочи спровођење, каже да се нада да ће Гашић радити на томе, као и да је
Вулин био кочничар за све позитивно.

  

О Гашићевој сексистичкој изјави: Има свако право на грешку, хајде да видимо да
се то исправи

  

Гашић у својој прошлости има сексистичку изјаву “да воли новинарке које лако клекну”.
На питање да ли му смета што се овај напредњак нашао на месту министра полиције
каже да мисли да је нови министар схватио своју “велику грешку”.

  
  

То јесте огромна грешка, али мислим да је схватио и да ће можда управо због тога то
бити мотив да се и према женама и према деци опходи на један потпуно други начин

    

"Незахвално је да коментаришем из овог угла. То јесте једна озбиљан мрља у каријери и
заиста јесте погрешио у том моменту. Понављам јесте огромна грешка, али мислим да је
схватио и да ће можда управо због тога то бити мотив да се и према женама и према
деци опходи на један потпуно други начин. Да ли ми смета или не није на мени, Влада
доноси одлуке ко ће бити министар. Има свако право на грешку, хајде да видимо да се то
исправи. И заиста верујем да ће тако бити и да ће зато веће заштита да се баци и на
жене и на децу и на генерално слабије у нашем друштву, објашњава Јурић.

  

На оптужбе да штити политичара педофила и питања шта треба да се деси да би тај
човек био процесуиран каже да је имао велику жељу да се то реши, али да није било
разумевања бившег министра унутрашњих послова Небојше Стефановића са којим је тим
поводом разговарао и од ког је тражио заштиту жртве, али до тога није дошло.

  

"Сигуран сам да ће доћи до момента, пошто ћемо бити део Радне групе која ће радити на
бољој заштити жртава кривичних дела, ми ћемо иницирати да управо посебно осетљиве
жртве могу добити посебан вид заштите. Када се то и законски регулише онда можемо
очекивати и да се тај случај реши. Јер дефинитивно без сведочења жртве то није
могуће, а жртва се тренутно не осећа сигурно да сведочи", каже.
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Страх је постојао и када је са тим тврдњама изашао, као и да је договор са породицом
био да са тим у јавност изађе како се не би гурнуло у тепих, али да Стефановић није
обезбедио тражену заштиту за породицу и поред коректног односа који је са њим имао,
а који су остварили током дана када је Јурићева ћерка Тијана отета и убијена.

  

О политичару педофилу

  

Након парламентарних избора 2020. године, а пред формирање коалиције СНС-а и
СПС-а, који је на изборе ишао са Јединственом Србијом, режимски таблоид Курир је уз
Јурићеве наводе о политичару педофилу стављао силуету која је неодољиво подсећала
на председника ЈС Драгана Марковића Палму.

  
  

Зашто ја да се уплићем у њихове политичке игре? Ја сам тражио заштиту за породицу,
до данас је нису дали јер би се знало ко је

    

"Тих дана ми је феноменално било пратити то прозивање да кријем политичара
педофила. Подсетићу сваког да и пред оне изборе који су поништени због короне и на
оне следеће који су одржани је било лудило и прозивке да кријем политичара педофила.
А ја сам рекао Тужилаштву да све што ја знам зна и Небојша Стефановић. И рекао
сам нека дође, ево ви тражите од мене име, и ја знам да је поента била само име, не
да се то докаже, него само име. Али зна то Небојша. Доведите га, нека седне
самном, нека о томе говори, и он то зна. Не знам што до тога није дошло.  Зашто ја да
се уплићем у њихове политичке игре? Ја сам тражио заштиту за породицу до данас је
нису добили јер би се знало ко је. Нама се тражило име, ја бих га дао, али оно што је
гарантовано породици је било недовољно. Тражило се да ја кажем и ко је име жртве, а
ја немам право на то док се не обезбеде сви услови да они буду безбедни, наводи Јурић.

  

О случају Драгана Марковића Палме

  

Говорећи о наводима Маринике Тепић, садашње посланице ССП-а, о наводном
подвођењу малолетница од стране Драгана Марковића Палме, саговорник Данаса је
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истакао да је прича лоше пласирана, без конкретних доказа, те да је тиме јагодински
политичар аболиран.

  

"Када смо разговарали о томе, и када је говорила јавно, био сам врло изненађенм и
очекивао сам да се изнесу конкретни докази. Мислио сам да постоји конкретна
ствар на којој ћеш моћи да оптужиш човека. Данас да би оптужио човек мораш да
имаш пре свега жртву, осим у неким јако посебним случајевима. Али када причамо о
сексуалним злостављачима неко мора да каже он је мене злостављао, обљубио,
силовао. То неко мора да каже, нису довољне слике. Знам о чему причам, јер управо
Ваше претходно птиање (о политичару педофилу), ми смо тада са адвокатским тимом
рекли шта можемо, а шта не. Да смо изашли са доказима које ми поседујемо тај случај би
пао. Нисмо желели, нити желимо да аболирамо човека. Тако је било и у случају о коме је
говорила госпођа Мариника, није било довољно доказа. На крају лично мислим, ако је то
како она каже, он је на неки начин управо аболиран. Јер и да постоје жртве питање је ко
ће смети сад било шта да покрене јер видео шта се десило. То је лоше одрађено и
питање је што је тако одрађено. Била ми је горка прича, јер сам видео како се развијала
да од ње нема ништа", истакао је Јурић.

  

О оптужбама за сарадњу са влашћу

  

Упитан за оптужбе за сарадњу са влашћу каже да је шест месеци озбиљан опозицион
кандидат, утицајан на Твитеру и озбиљна шанса за друштво, а са друге стране врло
добар сарадник режима који добро манипулише – “а ја само имам једну причу, ако је
нешто добро ја ћу рећи да је добро, ако је лоше рећи ћу да је лоше”.

  

"Све међународне организације и инситтуције које могу да нам дају неку помоћ све од
нас траже да имамо сарадњу са институцијама у нашој земљи. Такође ако желимо нешто
да променимо, како то да урадимо ако немамо сарадњу са министарствима? Немогуће је.
ТО су инситтуције које ја поштујем. Моји су премијери и председници као и Ваши, али
ако, као у случају бившег министра полиције, то није добро, ја немам проблем што је
власт, рећи ћу “Човече, ти ниси за овај посао”. Немам проблем што ће неко написати да
сам фолирант. Искрен сам у својим намерама, верујем у оно што радим, не кажем да
правим грешке. Савршене су ми намере. Имам добар тим, а да ли се људима то свиђа –
то није на мени", наводи.

  

Ти наводи око министра који не ради свој посао добро резултују дискредитацијом са
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телевизија с којима је тај министар добар.

  
  

Ако ја сада упорно говорим да министар МУП-а није добар, а он има утицај на некој
телевији, гледаће а пусти неке вести да ме дискредитује. Има личних нетрпељивости јер
сам некима одбио да гостујем у емисијама, па те провлаче по Јутарњим програмима
недељама, ишли су чак и до тога како се облачим

    

"Ако ја сада упорно говорим да министар МУП-а није добар, а он има утицај на некој
телевији, гледаће а пусти неке вести да ме дискредитује. Има личних нетрпељивости јер
сам некима одбио да гостујем у емисијама, па те провлаче по Јутарњим програмима
недељама, ишли су чак и до тога како се облачим. Не могу да кажем ни да је једно,
тужно је то који су ти људи. Гледаш како те неко прозива, али добро је да не добијам
више позиве ни Хепија ни Пинка. Јована Јеремић је прича за себе", додаје Јурић.

  

Интервјуом који је режимски таблоид Информер урадио са вишеструко осуђиваним
силоватељем Игором Милошевићем пређене границе тога шта је дозвољено да би се
стигло до веће читаности и прегледа, с обзиром да је након тога још један медиј урадио
интервју са насилником, овога пута са поменутом мајком која је злостављала своју ћерку,
али и са другим укућанима.

  

Он каже да и када је убијена његова ћерка, али и у другим „страшним случајевима“ се
граница медијског извештавања стално прелази, али да је Информеров интервју прелио
„дупке пуну чашу“.

  

Проблематично је што је тиме на „бруталан сензационалистички начин“ промовисан овај
силоватељ, али тиме и дат додатан мотив силоватељима да надаље чине своја злодела.
Милошевићу је тиме дата моћ, а Информер није очекивао тако бурну реакцију јавности,
сматра Јурић и додаје да промоција Информера као друштвено-одговорног листа који је
вратио силоватеља иза решетака је заправо лицемерје и вређање интелигенције.

  

"Граница ће се и даље прелазити на много гори начин. За човека који води тај медиј
(Вучићевићу) не постоји граница у овом друштву. Постоји доста лоших примера, али ја
сам увек фокусиран на оно најгоре, а Информер је то најгоре. Зато мислим да ће
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границе бити померене сваки пут све више и више", додаје Јурић.

  

(Данас) 
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