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Париз -- Стотине хиљада људи на протесту у Паризу због недавног усвајања закона
којим се легализују хомосексуални бракови, пренеле су агенције.

  

  

Организатори масовног скупа на којем се, по процени полиције, окупило око 200.000, а
према организаторима и читавих милион људи, одлучили су да на тај начин искажу
незадовољство због закона који је прошле седмице ступио на снагу.

  

Закон је одобрио француски председник Франсоа Оланд. Легализација геј бракова је
била једно од кључних обећања Оланда уочи прошлогодишњих председничких избора.

  

Демонстранти су дували у пиштаљке и трубе, машући традиционалним ружичастим и
плавим заставама, а на једној од парола, које су носили, писало је: "Да, људском
достојанству".

  

Један мушкарац одевен у црно са косом у руци и маском са ликом председника Франсоа
Оланда стајао је поред ковчега у коме је лежала лутка одевена као Маријана, симбол
Француске, пренео је АФП.
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  Око 4.500 полицајаца је мобилизовано ради обезбеђивања овог скупа, чији су учесницидопутовали у Париз из свих делова Француске, специјално унајмљеним возовима иаутобусима.  Француски министар унутрашњих послова Мануел Валс упозорио је да би припадницитакозване групе "Ултрас", од којих су многи из редова крајње деснице, могли да сеинфилтрирају у протест и изазову нереде и саветовао родитеље да не воде децу сасобом.  Многи учесници протеста су, међутим, игнорисали ово упозорење и повели децу, као ина претходним демонстрацијама.  За сада никакви инциденти нису забележени упркос присуству активиста крајњедеснице, од којих су неки напустили протест и накратко развили транспарент сапозивом Оланду да поднесе оставку, на седишту Социјалистичке партије.  Присталице и противници закона о геј браковима почели су да протестују прошле јесеникада је француска влада усвојила закон, који је званично ступио на снагу 18. маја.  Данашњи протест у организацији покрета Протест за све, подељен је на три шетње чијиће се учесници спојити на историјском месту Палата инвалида у центру Париза.  

  На скупу учествује Жан Франсоа Коп лидер десничарске странке Унија за народнипокрет (УМП).  Усвајањем закона Француска се придружила европским државама у којима је могућесклапање хомосексуалних бракова. То је сада могуће и у Белгији, Шпанији, Португалу,Холандији, Шведској, Данској, Норвешкој и на Исланду. У Сједињеним АмеричкимДржавама, Вашингтон и још 12 држава су легализовали истополне бракове.  У Пољској је, с друге стране, око 10.000 демонстраната марширало у знак солидарностиса људима који протестују у Паризу, а ради одбране традиционалне породице.  Први геј брак у Француској треба да буде склопљен у среду у Монпељеу, који јесамопрокламована престоница геј културе у Француској, навео је Ројтерс.  (Бета-Танјуг)  
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