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БЕОГРАД - Геј стрејт алијанса (ГСА) саопштила је да ће поднети нову тужбу против
народног посланика и председника Јединствене Србије (ЈС) Драгана Марковића Палме,
само дан након објављивања правоснажне пресуде Апелационог суда у Београду, јер је
он данас поново изнео низ неистина на рачун ЛГБТ особа, оптужујући их без икаквог
утемељења за различите проблеме у друштву.

  

  

ГСА је, поводом данашњег отвореног писма Марковића, у коме је он изјавио да ће
поштовати одлуку Апелационог суда да је крив за дискриминацију ЛГБТ особа, али и
поручио да неће променити свој став о хомосексуалцима, најавила да ће у договору са
својим адвокатима поднети нову тужбу против Марковића, овог пута за одштету због
повреде права личности и нанетих душевних болова ЛГБТ особама, а на основу Закона о
облигационим односима и Закона о забрани дискриминације.

  

У питању је удружена тужба пар десетина чланова и чланица ГСА, а Алијанса позива и
све друге ЛГБТ особе у Србији које желе да се придуже овој тужби.

  

ГСА верује да ће ова тужба бити један од највећих одштетних захтева у судској пракси у
Србији до сада, као и да ће правоснажна пресуда Апелационог суда у Београду којом је
Драган Марковић Палма осуђен за тешку дискриминацију ЛГБТ популације позитивно
допринети исходу ове тужбе.

  

"Овим чином осуђени Марковић је довео у питање поменуту пресуду, изврћући руглу њен
значај и изражавајући висок степен непоштовања, како према ЛГБТ особама, тако и
према читавом судском систему. Иако у свом отвореном писму осуђени Драган Марковић
Палма каже да ће поштовати пресуду Апелационог суда он то не чини, већ је у великој
мери карикира, оптужујући ЛГБТ популацију за „белу кугу“ у Србији и наглашавајући да
ни он ни његова политичка партија неће променити став о хомосексуалцима и да ће
такве ставове и даље износити у јавности", анводи ГСА у саопштењу.
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Такође, Марковић се кроз читаво писмо ЛГБТ особама пејоративно обраћа са "господо
хомосексуалци“ за шта каже да је то једина последица правоснажне пресуде
Апелационог суда.

  

  

Одавно у јавном простору Србије није забележен јаснији и видљивији случај политичког
лицемерја, у коме један политичар, осуђени Марковић, који годинама уназад сам себе
представља као великог патриоту и бранитеља државе и њеног Устава и закона, сада
показује своје право лице и колико су му ти исти закони и одлуке суда заправо ништа не
значе, покушавајући да, на додуше један невешт начин, буде изнад њих, сматра ГСА.

  

У саопштењу ГСА је прецизирано да је та невалдина оранизација тужила Марковића по
Закону о забрани дискриминације зато што је вређао ЛГБТ особе и називао их
"болеснима", а не по неким другим основама како лидер ЈС покушава да представи.

  

Алијанса је предочила да ни ЛГБТ особе у Србији, ни било где у свету немају баш
никакве узрочно-последичне везе са малим природним прираштајем, односно са "белом
кугом" и с тим у вези навела пример Холандије као једне од земаља са великим
природним прираштајем, а која је врло либерална према правима ЛГБТ особа.

  

Имајући у виду очигледно непоштовање суда од стране Марковића и његову најаву да ће
и даље вређати ЛГБТ особе у јавности, понашати се према њима као према грађанима
другог реда и распиривати мржњу према овој популацији, ГСА је изразила своју бојазан
да би све ово могло да погорша већ ионако негативну друштвену атмосферу према ЛГБТ
заједници, којој је у значајној мери допринео Марковић годинама уназад својим изјавама
у јавности, наведено је у саопштењу ГСА.

  

(Танјуг)
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