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 Обавјештавамо црногорску, али и регионалну јавност да је права и традиционална Црна
Гора данас остварила симболичну побједу над геј лобијем. Наиме, рјешењем ПП бр.
9740/18-1, а по пресуди судије Прекршајног суда Раденка Бошковића, генерални
секретар Праве Црне Горе Владислав Дајковић, ослобођен је кривице у суђењу по
пријави НВО ''ЛГБТ Прогрес'' које је Дајковића теретило за ширење говора мржње у
емисији емитованој на А1 телевизији прошле године. У оквиру исте пријаве притужба
НВО ''Прогрес'' односила се и на Дајковићеву употребу термина ''педер''.

  

  Овим поводом генерални секретар Праве Црне Горе је изјавио: ''Јутрос сам добио
званичну пресуду од стране основног суда у Подгорици да сам ослобођен кривице након
скоро годину дана суђења по пријави невладине организације ''ЛГБТ Прогрес'' која ме је
теретила због наводног ширења мржње, јер сам у телевизијској емисији на А1
телевизији служивши се термином ''педер'' истакао да се против усвајању дјеце од
стране ЛГБТ особа.   

Судији Бошковићу желим да одам својеврсно признање што је ослобађајућу пресуду
донио водећи се здравом логиком и осјећајем за праве породичне вриједности, али и
водећи се законом. Тачно је да сам користио термин ''педер'', а не геј, али не да бих
увриједио некога већ зато што сам се користио нашим српским језиком, јер је ово Црна
Гора, а не Енглеска, нити Америка.

  

Поновићу оно што сам рекао и на суђењу: ја никога не мрзим, поготово не рањиве групе
каква је ЛГБТ, и дубоко се противим било каквом насиљу, јер сам и сам био жртва
тешког пребијања. Али, драги педери, молим вас немојте да нас тјерате да сви
испаштамо због ваших одлука са ким ћете да спавате, јер је просто некултурно, а и
никога не занима. И не, немојте да нас тјерате да прихватамо ваше вриједности као
нормалне, јер да јесу нормалне Бог би сасвим сигурно то другачије удесио. И не, Права
Црна Гора никада неће дозволити да усвајате дјецу, па таман да ће нас ваш НАТО савез
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опет бомбардовати.

  

На крају, имајући у виду да ме Суд ослободио кривице, те на недвосмислен начин
утврдио да моје коришћење термина ''педер'' није противно закону, са поносом истичем
да се од данас, говорећи о овом питању, са пуним правом ствари могу назвати својим
именом: да је педер – педер. Стога, драги педери, ако хоћете дјецу: направите их.''
Закључио је Дајковић.

  

(НСПМ)
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