
Добрица Веселиновић: ЛГБТ застава ће се вијорити на институцијама града Београда
уторак, 05 јул 2022 09:45

Један од лидера покрета Не давимо Београд Добрица Веселиновић оценио је да
градоначелник Београда Александар Шапић, уместо дистанцирања од великог догађаја
попут Еуропрајда, треба да учини све како би помогао организаторима и допринео
промоцији главног града и Србије, у које су сви добродошли.

  

  

Веселиновић је за портал Данас.рс рекао да је то поготово важно јер је Београд добио
прилику да буде први град у југоисточној Европи који ће организовати Еуропрајд и тиме
учини „велики корак да се коначно ослободи ауре града за који многи питају да ли је
безбедно у њега доћи“.

  
  

 Београд добио прилику да буде први град у југоисточној Европи који ће организовати
Еуропрајд и тиме учини велики корак да се коначно ослободи ауре града за који многи
питају да ли је безбедно у њега доћи
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„За покрет Не давимо Београд нема дилеме, ми ћемо као и сваке године бити на улицама
тих дана и шетати у славу љубави, а ове године ћемо као одборничка и посланичка група
организовати и неколико догађаја и разговора са нашим партнерима, посланицима ЕУ и
политичарима из великог броја зелено-левих партија и покрета који долазе у Београд на
Еуропрајд“, казао је он.

  

Веселиновић је истакао да ће се заставе ЛГБТ заједнице вијорити на институцијама
Београда, „макар то било само на прозору одборничке канцеларије Не давимо Београд и
коалиције Морамо“.

  

Градоначелник Београда Александар Шапић изјавио је у петак да не прихвата позив
организатора Еуропрајда да отвори ту манифестацију и подигне заставу испред
скупштине града и навео да ће отварати друге манифестације, попут „Дана породице“.

  

Тада је истакао да је Еуропрајд велики догађај и да се нада да ће све проћи у најбољем
реду, као и да ће Београд испунити своје дужности и обавезе као домаћин тог догађаја.

  

(Бета, Данас)
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