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 Београдска "Недеља поноса" трајаће од 9. до 15. септембра и завршиће се шетњом и
парадом под слоганом "Не одричем се", најавили су организатори. Представник
београдског Прајда Марко Михаиловић најавио је на конференцији за новинаре да ће
шетња 15. септембра кренути у 17 сати са Славије, а завршиће се концертом у парку
Мањеж.

  

  Маршрута овогодишње параде ићи ће улицом Краља Милана, преко Трга Николе
Пашића, а поворка ће проћи поред градске и републичке Скупштине, па улицом Кнеза
Милоша до зграде Владе изавршиће се у парку Мањеж.   

Према речима Михајловића, организатори Прајда не уручују појединачне позиве
званичницима, али очекују да ће се на паради појавитио премијерка Ана Брнабић, као и
министри који се баве правима ЛГБТ популације.

  

У оквиру "Недеље поноса" која ће претходити Прајду биће организовано око 60 догађаја,
а један од најважнијих, према мишљењу организатора, је изложба "Балкан прајд", која
ће 9. септембра бити отворена у Културном центру "Град". Изложба ће представити
колекцију форографија са прајдова одржаних у градовима балканскх земаља.

  

Гордана Перуновић Фијат, једна од мајки које су у оквиру кампање "Не одричем се" јавно
подржале своју децу која су део ЛГБТ популације, истакла је да је Прајд важан догађај
за слављење различитости.
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"Позивам све родитеље ЛГБТ особа, родбину, приајтеље и школске другове да заједно
славимо различитост и да сви будемо срећни, или барем мало мање несрећни", казала је
Фијат.

  

Представник Иницијативе младих за људска права Иван Ђурић истиче да овогодишњи
слоган "Не одричем се" има личну, али и политичку ноту и поруку.

  

"Не одричемо се људи, али ни вредности. Не одричемо се слободе, не одричемо се
права, не одричемо се једнскости. Одричемо се хомофобије и страха у којем нас терају
да живимо", казао је Ђурић.

  

Представница организације "Да се зна" Драгослава Барзут подсетила је да је 2018.
истакла важност државне Стратегије за борбу проти дискриминације и истакла значај
доношења кровних закона који треба да поправе положај ЛГБТ заједнице. Као кључне
истакла је доношење закона о регистровању истополних заједница и закона о родном
идентитету, а очекује од надлежнх министарсатава да коначно покрену то питање.

  

На данашњој конференцији за новинаре у Скупштини Београда саопштено је и да је
Београд један од пет кандидата за Еуропрајд 2022. године. То је годишњи догађај који
се одржава у неком од европских градова, а Београд би као домаћин добио признање за
дугогодишњу борбу и промоцију права ЛГБТ заједнице, упркос насиљу са којим су се
деценијама суочавале. 

  

(Фонет)
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