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 Наш син је недавно напунио 15 година.

   У понедељак је ишао да полаже матурски испит за који се марљиво спремао као и сви
основци у Србији.   

 У уторак смо на вестима видели да су тестови „процурели“ у јавност.

  

 Истог дана је са својим друговима и другарицама протестовао против тешког немара
који је у потпуности довео у питање вишемесечно спремање за најважнији тест у
досадашњем животу читаве генерације.

  

  

 У среду су га се дочепали режимски таблоиди, народни посланик Српске напредне
странке Владимир Ђукановић, „новинарка“ Kсенија Вучић, Национални дневник
телевизије Жељка Митровића, дневник ТВ Прва...
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Противно међународним конвенцијама, законима о заштити малолетника, противно
медијским законима, новинарској етици, противно сваком моралу, па и људскости,
означили су дете од 15 година да би се разрачунавали са политичким противником, кога
једино нису још помињали у контексту временске прогнозе

    

 Било је на том протесту још много деце, родитеља и наставника, на које смо све веома
поносни због храбрости и жеље да се боре против неправде. Али су мегафони овог
режима дограбили нашег сина.

  

 Противно међународним конвенцијама, законима о заштити малолетника, противно
медијским законима, новинарској етици, противно сваком моралу, па и људскости,
означили су дете од 15 година да би се разрачунавали са политичким противником, кога
једино нису још помињали у контексту временске прогнозе.

  

 Ми смо наше дете васпитали на начин да не трпи неправду, да није лепо лагати, да је
важно да поштује старије, да учи, да се радом и поштењем долази до успеха. Да има
поверења у систем и државу, да верује да ће једног дана моћи да буде шта год пожели
уколико свим срцем стреми ка томе. Тако је и постао вуковац и био предложен за ђака
генерације у својој школи.

  

 Зато је и изашао са великим бројем својих вршњака да се јавно побуни против
нечега што није фер: да се неко труди и учи, а да неко препише готова решења.
Kако било ко од деце и нас родитеља после свега може да верује да није
„процурео“ и тест за српски или „резервни“ комбиновани?
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   Али, што је још горе, од данас је наше дете од 15 година означено међу својимвршњацима као припадник једне политичке опције. Оне коју председник лично готовосвакодневно назива „лоповима“, „криминалцима“, „издајницима“, „олошем“.   Након свега, већ колико данас наш син ће се срести са својим вршњацима, који верују даје заиста било тако, јер су у кући тако научени.    Kада пунолетно лице изврши кривично дело, објављују се иницијали, но нечија жеља засатирањем политичких противника толико нема кочницу, да организовано медијски„нишане“ дете од 15 година     Kада пунолетно лице изврши кривично дело, објављују се иницијали, но нечијажеља за сатирањем политичких противника толико нема кочницу, да организованомедијски „нишане“ дете од 15 година.   Пред нама родитељима су правне могућности. Можемо да поднесемо тужбе против свихрежимских медија који су нам означили сина као припадника политичке опције која јесупротна режиму или хулигана и тако га ставили у врло незавидну ситуацију. А кадатужите таблоиде и режимске медије у Србији, зна се кога тужите. Тужите једног човека,једну породицу и припадајуће кумове и братију.   Због тога ћемо тужити једног представника. Kсенију Вучић.   „Новинарка“ Вучић је на каналу Пинк 3 отишла корак даље и изјавила да је наш синпалио фотографију министра Шарчевића, што је апсолутна неистина.   Зна се да се у Србији увек оде тај „корак даље“.   Због тога желимо да нагласимо: буде ли наш син доживео икакву непријатност или, недај Боже, инцидент због оваквих означавања од стране таблоида, Пинка и члановаСНС-а, реаговаћемо и као родитељи, пре свих и пре свега.  Поносни на свог сина и матуранте ‘04,   Соња и Млађан Ђорђевић  Видети још:    Протест "малих" матураната испред зграде Министарства просвете: Захтевајупоништавање завршног испита и оставку министра Младена Шарчевића  (НСПМ)  
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