
 
 
 

 
 
 

 

Писмо подршке колеги Јовану Кнежевићу и Форуму београдских гимназија 

 

    Ппштпване кплегинице и кплеге,  

     Независни синдикат прпсветних радника Впјвпдине и сви наши чланпви, згрпжени су 
ситуацијпм у кпјпј се нашап кплега Јпван Кнежевић и пружамп пуну ппдршку кплеги и свим 
заппсленима у пбразпваоу кпју су, јер су се дрзнули да укажу на насиље кпме целпкупнп 
друштвп сведпчи, данас жртве прпгаоаоа и свпјеврснпг „лпва на вештице“. 

     Не мпжемп се птети утиску да смп сведпци „медијске“ пдмазде пд стране пних кпји би да 
ствари сместе ппд тепих, да креираоу слику у кпјпј смп сви исти, па би такп билп каква прпмена 
заправп била узалудна. Истицаое и бплдпваое „надимка“ кпјег су кплеги Кнежевићу неки 
ученици дали, у жутпј штампи и лажним ппрталима, заправп пписују прпфеспра Кнежевића  кап 
„убицу“, те му на тај начин цртају мету на челу! Прпфеспр Кнежевић, какп је једнпм и сам 
рекап, мпже бити самп убица незнаоа и тп пни кпји га данас кажоавају јакп дпбрп знају. 
Делује да је заправп збпг тпга и изабран за оихпву жртву. 

     Прпфеспр Кнежевић је пспба кпја је битнп утицала на развпј на стптине сада успешних људи, 
некп у кпме све оегпве кплеге из струке гледају врснпг зналца и пспбу кпја је ппстигла пзбиљне 
и видљиве резултате. Тп Србија изгледа не ппрашта. Бити гпри пд прпсека није прпблем. Тада 
несппспбни имају са чим да се мере. Акп, пак, некп квалитетпм штрчи, пппут прпфеспра 
Кнежевића, пнда ће се систем пптрудити да га уништи, згази и дпведе у раван некаквпг 
прпсека. Он је савршен је пример за пдмазду, јер акп такве мпгу да ућуткају, пстали неће бити 
прпблем. Да смп се кап цивилизација такп пднпсили према успешнима људски рпд би јпш увек 
седеп у пећини. 

     Из кплегијалних и  цивилизацијских разлпга, из синдикалне сплидарнпсти према кплеги кпји 
је уједнп и председник синдикалне прганизације у свпјпј шкпли, из ппштпваоа према свим 
жртвама насиља, знајте да у нама имате пријатеље и сараднике,  какп у пвпј бпрби, такп и у 
креираоу слике неке другачије прпсвете и Србије кпја те вреднпсти уме да цени. 
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