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ristian Fernandez urodził się w Miami na Florydzie. Zarówno jego dwunastoletnia matka, jak i uzależniona od kokainy babcia nie zapewniały
mu należytej opieki. Jego życie pełne było cierpienia już od najmłodszych
lat. Był bity i wykorzystywany seksualnie. W 2011 roku Cristian popchnął swego
dwuletniego brata na regał z książkami. Dziecko w wyniku urazu głowy zmarło
w szpitalu. Cristian został oskarżony o zabójstwo z premedytacją i był sądzony jak
dorosły. Groziło mu dożywocie. Decyzja ta wywołała falę krytyki ze strony orgaorga
nizacji broniących praw dziecka. Dowodzono, że dwunastolatek nie ma w pełni
wykształconego systemu wartości, jest niedojrzały psychicznie i nie zdaje sobie
sprawy z tego, czym jest śmierć. Podobnego zdania było dwóch biegłych psychiatrów, którzy badali chłopca podczas jego pobytu w areszcie. W wyniku badań
stwierdzono u Cristiana emocjonalny niedorozwój, wynikający z traumatycznych
przeżyć, jakich dziecko doznało w swym krótkim życiu. Również tysiące internautów podpisało petycję, wzywającą prokuraturę w Jacksonville, aby sądziła chłopca
jak małoletniego, którym jest. W sierpniu 2013 roku uznano, że chłopak zostanie
jednak osądzony jako małoletni morderca. Skazano go na pozostanie w poprawczaku do 19 roku życia. Co będzie dalej? Czy sąd nie zmieni zdania?
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