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Србија је прошле, 2019. године, била једина земља у Европи из које је усвојено седморо
деце од стране држављана Шведске. То показује званична статистика у Шведској.
Србија се на том списку нашла са земљама попут Колумбије, Замбије, Вјетнама,
Мадагаскара, Лесота и других неразвихјених и неуређених држава. Забрињавајућа је
чињеница да је из Србије усвојено више деце него из многољудних земаља попут Кине
(3) или Индије (6).

  

  

Од 14 земаља по броју усвојене деце Србија је на четвртом месту. Тим поводом јуче се на
свом твитер налогу огласио председник Покрета за преокрет проф.др Јанко
Веселиновић на шта је реаговао  Зоран Ђорђевић, министар  у Влади, којој је 03. Јуна
2020. године истекао мандат. Он је Веселиновићу запретио тужбом иако га није ни
споменуо, ни њега ни његово министарство. Поводом усвајања деце од стране страних
држављана Јанко Веселиновић јавно поставља питања Зорану Ђорђевићу. Преносимо
обраћање:

  

„Господине Ђорђевићу иако седите у Влади којој је пре више од три месеца истекао
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мандат и лажно се представљате, и примате плату, као министар могли би сте
грађанима Србије да одговорите на нека питања, јер сте били и сада сте део
недемократског режима Александра Вучића.

  

Прво, како је могуће да је Србија једина на листи земаља из Европе чију децу усвајају
грађани Шведске? Сигурно занте да је у Шведској усвојено око 100 деце из Србије. То је
пет разреда за основну школу. Тамо нема нини мање развијених земаља Европе:
Албаније, Босне и Херцеговине, Македоније...

  

Друго, ако кажете да су то махом деца коју нико није хтео да усвоји у Србији у какву смо
ми то моралну рупу пропали, ако ето ни Албанија, ни БиХ, ни Македонија немају такав
проблем. Сигурно нећете да кажете да они немају ромску децу, па и децу ометену у
развоју.

  

Треће, колико је деце укупно усвојено у вашем мандату од стране лица из других
земаља?

  

Четврто, можда најважније питање, како то да је агенцијама за усвајање баш Србија
запала за око. Сигурно знате да агенције за усвајање, наравно оне које имају лиценцу,
те послове обављају као комерцијални посао. То нису никакве добвотворне невладине
организације.

  

То значи да агенције бирају земље у којима тај посао могу да реализују, уз што мање
трошкова и уз што већу зараду. Овде не говорим о трафикингу и још увек могу да
верујем да је „све по закону“. Али како да су те агенције одабрале баш Србију.

  

Подсећав вас да сте јуче обманули јавност и из ваше изјаве се могао стећи утисак да су
сва та деца ометена у развоју или ромска деца. Али и да јесу какво сте то  то друштво
створили у коме су деца ометена у развоју и ромска деца – мање вредна. 

  

Пето, да ли се наша земља придржава Хашке конвенција о међудржавном усвојењу, коју
у вашем јучерашњем обраћању нисте навели? 
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Шесто, није ли вас срамота што сте учестовали у кампањи СНС-а „за нашу децу“ када
наша деца, не својом вољом, своју рећу траже у неким другим земљама. Зашто нашу децу
по срећу одводе у друге земље? На крају. Не бојим се ваших претњи и настојаћу да се у
расветљавање ових питања посветим са пуно енергије.“

  

(Покрет за преокрет)
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