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Награда "Дуга" за допринос борби против хомофобије и трансфобије и заштити и
унапређењу људских права ЛГБТ особа у Србији у претходних годину дана, уручена је
данас министарки државне управе и локалне самоуправе Ани Брнабић.

  

  Ана Брнабић је, како је навео жири у образложењу, прва аутована министарка у Србији
и региону и то је историјски искорак у позиционирању ЛГБТ заједнице.   

Брнабић је казала да не види своју улогу као револуционарну и да награду, коју су
раније добили министарка задужена за европске интеграције Јадранка Јоксимовић и
припадници Министарства унутрашњих послова, види као "континуитет онога што је
Влада Србије поставила као стандард" и додала да јој је због тога драго што је "део тима
Александра Вучића" од кога је, како је рекла, имала подршку од првог дана.

  

- Желим нам још пуно година рада на отварању дијалога и ширењу толеранције у Србији.
Ова награда је ишла добитницима који су отварали пут многим грађанима Србије - рекла
је Брнабићева и додала да је затекла државну управу која дискриминише своје грађане,
а да је њен посао да државну управу отвори и учини доступном свим грађанима, "да не
би морали да жртвују своје људско достојанство пред шалтерима".

  

Награду под називом "Дуга" установила је Геј стрејт алијанса (ГСА) и додељује се од
2013. поводом 17. маја, Међународног дана борбе против хомофобије и трансфобије.

  

У ужем избору за награду били су, поред Ане Брнабић, Телевизија Н1 Београд,
београдска општина Врачар и глумац Небојша Глоговац. Пета номинована
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драматуршкиња Олга Димитријевић захвалила је на номинацији и накнадно затражила
да буде изузета при доношењу одлуке о добитнику награде.

  

Специјално признање ГСА добили су Мехо Омеровић, Срђан Драгојевћ, Канцеларија за
људска и мањинска права и тим професора Мирослава Ђорђевића из београдског
Центра за гениталну реконструктивну хирургију.

  

На свечаности амбасадор САД у Србији Кајл Скот рекао је да САД и ЕУ остају
посвећени очувању права свих људских бића, а да је рад ГСА и других организација за
заштиту људских права од суштинског значаја за заштиту геј права.

  

- И у Србији и у свету пут који води ка већим ЛГБТ правима није лак. Према последњем
извештају Стеј департмента припадници ЛГБТ заједнице у свету изложени су говору
мржње, претњама, па и насиљу. Пред нама је дуг пут у остваривању права ЛГБТ особа -
рекао је Скот.

  

Он је додао да су у време када се запослио припадници ЛГБТ заједнице били у илегали,
а да данас, 35 година касније, у свакој савезној држави САД има бар једна особа која на
високој функцији која припада тој заједници.

  

Проглашењу добитника награде присуствовали су и амбасадори Велике Британије и
Француске у Србији, Денис Киф и Кристин Моро, бивши министар културе Иван
Тасовац, министарка задужена за европске интеграције Јадранка Јоксимовић.

  

(Бета) 
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