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Полицајци широм Србије ће ускоро добити приручник за однос према ЛГБТ заједници,
каже Александар Стојменовић, официр за везу МУП са ЛГБТ заједницом.

  

  

Стојменовић, који је и први припадник МУП-а који је јавно објавио да је хомосексуалац,
рекао је у Кажипрсту Б92 да мисли да је много урађено у односу полиције према ЛГБТ
заједници, али и да постоји много простора да се она даље унапреди.

  

"Акциони план је донет 2014. године и тада су предвиђена именовања официра, обука
службеника и израда приручника. У претходне две године обучили смо службенике са
сталних дежурстава широм Србије и могу да поносно кажем да су сви сензибилисани за
комуникацију са ЛГБТ заједницом. Такође, приручник је у изради и ускоро би требало да
оде у штампу", рекао је Стојменовић. 
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Његова каријера је имала важну прекретницу када је 2011. године на лични захтев,
после четири године у граничној контроли, пребачен у Дирекцију полиције у Београду.
Три године касније, именован је за официра за везу. 

  

"Имао сам делимичну подршку колега раније, а после премештаја се све променило.
Највише ми је значила подршка породице и пријатеља, а сада имам и одличан однос са
колегама. Моја сексуална оријентација их занима исто као и неког нечији хороскопски
знак. То се уопште не ставља у први план, ја сам на првом месту њихов колега, са њима
радим свакодневно и знају да могу да се ослоне на мене", рекао је Стојменовић. 

  

Како је рекао, он није једин официр за везу ове врсте и њих има у Крагујевцу, Нишу и
Новом Саду, а нису припадници ЛГБТ заједнице. 

  

На питање како објашњава да је и даље једини припадник МУП-а који се јавно "аутовао",
он наводи да су разлози осталих субјективни. 

  

"Поштујем и такав избор", рекао је он. 

  

Стојменовићу је у уторак уручена награда "Дуга" за допринос борби протов хомофобије
и трансфобије за 2015. годину. Награду додељује Геј-стрејт алијанса, а жири је
образложио тиме да се Стојменовић истакао добром сарадњом са ЛГБТ заједницом, што
је утицало на раст броја пријављених случајева насиља и дискриминације према ЛГБТ
популацији.

  

(Б92)
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