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 Центром Прага прошло је око 30.000 људи који су учествовали у деветој Паради поноса,
којом се традиционално од 2011. године завршава седмодневни фестивал посвећен
борби против дискриминације сексуалних мањина.

  

  

 На челу поворке од 21 возила и око 30.000 учесника био је градоначелник Прага из
Пиратске странке Здењеко Хжиб. Манифестација је протекла без већих инцидената,
иако су десничари више пута и на разне начине покушали да је омету.

  

На почетку параде на Вацлавском тргу појавило се неколико људи са заставама са
порукама да учесници треба да се плаше божјег гнева. Полиција касније није допустила
ни да десетак екстремиста заустави поворку, тако да се њихов ненајављени протест
против прајда свео на вулгарне псовке и скандирање ЛГБТ активистима "У гасне
коморе".

  

Непознати вандал ноћас је покушао да спречи учеснике параде да се са моста преко
Влтаве попну у парк Летна, где се парада завршава великим концертом. На степенице је
просуто око 20 литара уља, али када се поворка појавила на том месту, степенице су већ
биле очишћене и траса проходна.

  

Чешка за разлику од Пољске важи за земљу толерантну према сексуалним мањинама, а
према последњим анкетама 75 одсто Чеха не види проблем ни у званичном истополном
браку ако се партнери воле.

  

Истополни парови у Чешкој од 2006. године могу да склапају такозвано регистровано
партнерство, које им законски омогућава и неке формалности традиционалног брака,
али не све. Тако, између осталог, не могу да усвајају децу.

  

"Ове године настојимо да подржимо закон о браку истополних парова који би требало да

 1 / 2



Чешка: У Прагу одржана "Парада поноса" уз присуство око 30 хиљада људи
недеља, 11 август 2019 10:58

размотри парламент. Требало би да донесе једнака права и обавезе свима", рекао је
пред почетак ЛГБТ параде градоначелник Прага Хжиб.

  

Од како је на снагу ступио Закон о регистрованом партнерству у Чешкој је склопљено
3.098 таквих замена за истополне бракове.

  

Први Праг прајд у коме је учествовало око 25.000 људи 2011. године изазвао је бурне
реакције конзервативаца, на челу са тадашњим председником Чешке Вацлавом Клаусом,
који је смислио израз идеологија хомосексуализма, а Праг прајд су назвали неукусном и
опсценом смотром која намеће људима такву идеологију против које се треба борити.

  

(Бета)
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