
Геј-стрејт алијанса: Дачић први одговорио на упитник о правима ЛГБТ особа у Србији
понедељак, 23 април 2012 20:18

Лидер Социјалистичке партије Србије (СПС) Ивица Дачић први је председнички
кандидат који је Геј-стрејт алијанси послао одговоре на упитник у вези са правима и
положају ЛГБТ особа у Србији, саопштила је данас Геј-стрејт алијанса.

  

"Упркос свему, положај ЛГБТ особа мање је лош него пре четири године и десиле су се
многе промене које су омогућиле да се ЛГБТ особе искажу у друштву", наводи се у
Дачићевом одговору на питање - какав је тренутни положај ЛГБТ особа у Србији и
стање њихових људских права.

  

Дачић је потврдно одговорио на питање да ли ће његова партија у парламенту
подржати измене Кривичног закона које се односе на увођење института злочина из
мржње.

  

Упитан за став СПС-а о одржавању Параде поноса и да ли ће је подржати, Дачић је
одговорио да је, иако је право на окупљање једно од гарантованих људских права, став
СПС да сада "не постоје потребни услови за организовање Параде поноса која неће
изазвати насиље високог нивоа, велику материјалну штету и пре свега негативну
реакцију већине друштва на тај догађај и ЛГБТ заједницу".

  

"СПС је пре свега странка која реално сагледава ситуацију у друштву и због
одговорности коју носи не жели да подржава авантуристичке подухвате, макар по цену
негативних оцена од стране ЛГБТ покрета", навео је лидер социјалиста.

  

"СПС заступа став да проблем насиља и дискриминације треба решавати свеобухватно,
пошто нису само ЛГБТ особе погођене њиме, већ и жене, деца, Роми, особе са
инвалидитетом и друге мањинске групе. Решавању ових проблема неопходно је
приступити системски укључивањем свих надлежних државних органа извршне,
законодавне и судске власти, организација које представљају жртве насиља и
дискриминације, медија, итд.", одговор је Дачића на питање шта ће предузети како би се
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дискриминација према ЛГБТ особама смањила.

  

Дачић је истакао и да је СПС јасно показао став о ЛГБТ питању и кроз свој програм и
ангажовањем најпознатијег геј активисте у Србији за високог функционера партије и
јединог јавног геја на политичкој сцени у Србији.

  

(Бета)
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