
Сарајево: Неколико стотина људи у шетњи под слоганом "Дан традиционалне породице" као одговор на сутрашњу "Параду поноса"
субота, 07 септембар 2019 22:23

 Неколико стотина људи окупило се данас у мирној шетњи од Вечне ватре у Титовој
улици до зграде Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине, под слоганом „Дан
традиционалне породице“.

  

  

 Организатор скупа је Удружења грађана „Свјетло“, а шетња је организована као
одговор на Параду поноса, која ће се сутра по први пут одржати у Сарајеву.

  

Учесници шетње носили су транспаренте који наглашавају важност породице, која се
заснива на браку мушкарца и жене.

  

Неке од парола су „Ништа значајније не може учинити отац за своју децу, него то да
воли њихову мајку“, „Породица је језгро цивилизације“, „Доста је! У овом граду је већ
убијено 1.600 деце“, „Зна се ста је кључ, а шта брава“, Зашто се не поштује воља већине“
и“Подршка биолошком опстанку“.

  

Један од организатора скупа Ахмед Куланић изјавио је да је главни разлог шетње
„слање поруке о важности давања пажње породици“.

  

„То је брак заснован на концепту поимања мушкарца и жене, а породица је стуб
друштва“, казао је он.

  

Скуп је обезбедјивао велики број полицајаца и припадника агенција за обезбедјење.

  

Ово је први од три јавна скупа у Сарајеву овог викенда.
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Сутра ће се организацији Удружења Иницијатива искорак одржати скуп од 10.00 до
11.30 часова, који је организован као вид противљења промовисању ЛГБТИ идеја.

  

После тога, у подне, почеће прва Парада поноса под називом „Има изаћи“, која ће се
кретати од Вечне ватре у Титовој улици до Трга БиХ на Марин Двору.

  

За обезбеђење Параде поноса биће ангажовано више од 1.000 полицајаца, с обзиром на
то да је полиција скуп оценила као ризичан.

  

(Бета)
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