Бошко Обрадовић: Већинска Србија није прошле суботе протестовала против "Прајда" јер поштује
уторак, 20 септембар 2022 18:06

Председник Двери Бошко Обрадовић изјавио је да "већинска Србија" није прошле
суботе протестовала због одржавања Европрајда јер није желела да крши Устав и
законе. Обрадовић је казао да је "као припадник већинске Србије" поштовао
одлуку надлежних органа о забрани најављене породичне шетње.

„С друге стране, упркос забрани, геј парада је ипак дозвољена што је важна порука
грађанима да се крше Устав и закони Србије. Ако неко са највише функције сме да крши
закон, коју то поруку шаље грађанима, да важи само њихова воља, или наређење
америчког амбасадора“, упитао је лидер Двери на конференцији за новинаре у
Скупштини Србије.

Затражио је хитно сазивање седнице скупштинског Одбора за образовање због, како је
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рекао, присуства ЛГБТ идеологије и пропаганде хомосексуализма и трансродности у
осам уџбеника за основну и средњу школу.

Он је казао да су уџбеници са „спорним ЛГБТ садржајем“ из предмета биологија,
историја, социологија и грађанско васпитање.

„Ко је дозволио да се ти садржаји појаве у нашим уџбеницима? Ко пише и штампа наше
уџбенике? Како смо дошли до тога да странци штампају наше уџбенике и остварују
екстра профит? Тражимо седницу Одбора за образовање на којој би министар просвете
и други надлежни одговорили на то питање“, казао је лидер Двери.

Обрадовић је оценио да спорни садржаји у тим уџбеницима „нису из области биологије“
већ да представљају „наметнуту идеологију“ која по његовим речима, почиње кад аутори
кажу да деца нису одређена биолошким полом као мушко и женско већ да сами током
одрастања бирају ког су пола.

„То је суштина ЛГБТ идеологије и пропаганде хомосексуализма. То нису научне
чињенице, ни наш Устав не познаје категорију рода. Није спорно да постоје два
различита пола који су равноправни али овде имамо идеолошку агенду која се убацује
нашој деци у најосетљивијем периоду развоја њихових личности“, казао је Обрадовић.

Оценио је да циљ ЛГБТ лобија „није геј парада већ улазак у све поре система, од вртића
и школе до медија и закона“.

„Они неће стати са том пропагандом ако не буду заустављени на том путу, а једини
начин за то је да се усвоји законско решење о забрани хомосексуалне пропаганде
малолетним лицима“, казао је лидер Двери.
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