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 Повереница за заштиту равноправности Бранкица Јанковић је оценила у Новом дану да
су претходних година направљени помаци кад је реч о положају ЛГБТ популације, али
да се они и данас суочавају са насиљем и неразумевањем.

  

  Она је навела да је истраживање које су спровели претпрошле године показало да је
ипак социјална дистанца велика и да се и даље мисли да је то неки идентитет који ће
проћи.   

"Као да кажемо о томе морамо сада да причамо из неких разних разлога, али то ће да се
заврши, као да то није људски идентитет који неће никад проћи и нема потребе да
престанемо о томе да разговарамо. Треба да престанемо да разговарамо да ћемо једног
дана постати још зрелије и озбиљније друштво које ће тај индентит прихватати као део
својих грађана. У том смислу највише видим помак", рекла је она.

  

Према њеним речима, и даље код родитеља постоји стид што им је дете геј.

  
  

И даље код родитеља постоји стид што им је дете геј

    

"Воле своју децу, тешко им је да то разумеју", наводи Јанковић.

  

Јанковић каже да нам је слика која је стигла из Луксембурга - премијер те земља и
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председница Владе Србије са својим партнерима - необична јер на то нисмо навикли.

  

Повереница је оценила да би сви политичари требало да се више интересују за теме
људских права.

  

"Врло су важне теме, а у приличној мери су запостављене", сматра Јанковић.

  

  

  

Јанковић је такође рекла и да су "жене често злоупотребљене и употребљене у
политичке сврхе".

  

Она је остала при ставу да не жели да коментарише увреде које је пре извесног времена
на њен рачун упутио лидер радикала Војислав Шешељ.
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