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У Вишем суду у Београду почело је суђење по тужби 50 лезбејки, гејева и бисексуалних
особа које за „нанете душевне болове“ траже одштету од Драгана Марковића Палме,
лидера Јединствене Србије, у износу од 25 милиона динара.

  

  

На првом рочишту, које је одржано у уторак, појавило се 35 тужитеља, од чега је
саслушано њих 15, док је саслушање осталих заказано за 30. март следеће године,
саопштила је Геј стрејт алијанса (ГСА).

  

Они су тужбу, на иницијативу ГСА, поднели у августу прошле године, а сви су се
обавезали и писано да ће у случају добијања процеса, сав добијени новац проследити у
хуманитарне сврхе.

  

- Ова тужба представља преседан у смислу да судска пракса у Србији није до сада
забележила судски процес у коме овако велики број људи тражи одштету због нанете
нематеријалне штете. По први пут је група људи због дискриминације, увреда и мржње
на основу личног својства претрпљене од једне истакнуте јавне личности тужила исту за
одштету, а Драган Марковић Палма је један од политичара који се годинама уназад у
јавности истицао својим хомофобичним изјавама - кажу у ГСА, истичући да међу
тужитељима има и припадника организација које се баве правима ЛГБТ популације, али
и велики број људи који нису активисти. 
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Да подсетимо, ГСА је 2011. тужила Марковића због његове изјаве дате медијима 2011.
уочи Параде поноса у којој је између осталог рекао: "Став Јединствене Србије и мој
лични став је да смо ми против сваког скупа где хомосексуалци демонстрирају улицама
Београда и желе да прикажу да је нешто што је болест нормално".

  

Иако је Први основни суд у Београду пресудио да Марковић није крив за
дискриминацију, Апелациони суд је преиначио одлуку и донео правоснажну пресуду
којом је утврдио да је Палма извршио тежак облик дискриминације ЛГБТ популације

  

Апелациони суд је наложио Марковићу да плати судске трошкове и  забранио му да
понаови извршену дискриминацију.

  

- И поред пресуде, он се у форми отвореног писма ЛГБТ популацији, у којем је изнео низ
неистина на рачун ЛГБТ популације, нагласио да неће да промени свој став. Након тога,
иницирали смо тужбу за одштету - кажу у ГСА.

  

(Блиц)
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