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Геј стрејт алијанса (ГСА; Алијанса) најоштрије осуђује забрану Параде поноса 2012. и
сматра да је овакав исход директна последица врхунске неодговорности свих
друштвено-политичких чинилаца задужених како за решавање проблема хомофобије,
претњи и насиља над ЛГБТ популацијом, тако и за припреме овогодишње Параде.

  

Србија јесте земља у којој су, на жалост, хомофобија и предрасуде према ЛГБТ особама
још увек веома велике и на чему је потребно радити стратешки од стране свих, и од
стране државе и од стране невладиног сектора. Међутим у претходном периоду се кроз
организацију разних јавних и уличних догађаја од стране ЛГБТ организација јасно
показало да, без обзира на то што толеранција и прихватање различитости нису на
завидном друштвеном нивоу, огромна већина грађана не реагује насилно. Потенцијално
насиље које се тицало Параде у последње 4 године, као и оно које смо на улицама
Београда могли видети 2010., није спонтано већ је увек веома добро организовано и
евидентно је производ  организовања и удруживања десничарских екстремистичких и
хулиганских група, а што се понавља из године у годину. ГСА такође сматра да
смањењу насиља никако не доприносе ни неефикасност судова и њихова блага казнена
политика, која шаље јасне сигнале да је практично у реду дискриминисати и вршити
насиље над ЛГБТ особама.

  

Алијанса зато захтева да држава и све њене надлежне институције, као носиоци
највеће одговорности, напокон процесуирају и санкционишу све насилнике,
екстремистичке групе, организације и појединце који су у претходном периоду отворено
претили, вршили мобилизацију и удруживали се ради вршења кривичних дела о чему
надлежни органи имају сазнања на основу којих је и донешена одлука о забрани Параде.
ГСА очекује и да се престане са лошом праксом изрицања неадекватних казни и
одуговлачења судских процеса у којима се суди насилницима и онима који врше
дискриминацију и потпирују мржњу према ЛГБТ особама. ГСА сматра да су немаран
однос државе и њених институција према организованом насиљу у претходним годинама
довеле до тога да држава заиста нема више ниједан изговор којим би могла да одложи
или избегне да поступи ефикасно и адекватно одговори на све безбедносне претње које
су се дешавале последњих месеци.

  

Алијанса такође сматра и да је недопустиво што су ЛГБТ заједница у Србији и њена
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основна људска права још једном злоупотребљени од стане свих учесника у процесу
зарад стицања политичких поена и остваривања ситних интереса који са побољшањем
положаја ЛГБТ популације нису ни у каквој вези. Држава је показала невероватан ниво
неефикасности у одбрани основних људских права, док су организатори били више
фокусирани на потпуно непотребне пратеће догађаје као што је на пример изложба
“Ecce homo” него на суштинске ствари које се тичу организовања Параде.

  

Како ЛГБТ популација у Србији не би након свега остала само колатерална штета 
сплета различитих интереса који понајмање имају везе са ЛГБТ правима, ГСА ће пре
свега према држави, али и према ЛГБТ покрету, у наредном периоду вући конкретне
потезе и учиниће све што је у њеној моћи да се оваква ситуација са Парадом поноса
више никада не понови.

  

Инфо центар ГСА

  

 2 / 2


