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Уводно слово
Друштвени аспект хомосекс уализма
Хомосексуална оријентација је комплексан феномен који
је прис у тан вероватно колико и људска цивилизација. Тек у
последњих 100 година овом биолошком, духовном и морал
ном феномену се приступа истраживачки, у покушајима да се
објасни природа истополне секс уалне оријентације. Круном
научног приступа овој проблематици сматра се одлука Удру
жења америчких психијатара који су 1973. хомосекс уалност
прогласили за варијетет људске природе, створивши научну
основу за укидање закона о забрани хомосексуалног понаша
ња и изједначавање ЛГБТ-особа1 са особама хетеросекс уалне
оријентације у правном и сваком другом смислу.
Данас се у нашем друштву јавља један нови покрет, покрет
за права ЛГБТ-особа, као појава која завређује озбиљан одговор.
Јавља се покрет који покушава да прошири корпус људских
права, и то конкретно, мањинских права на ЛГБТ-особе, који
предлаже култ урну револуцију и измену досадашњих хетеро
секс уалних норми брака, природне породице и друштвеног
уређења утемељеног на хетер ос екс уа лним принципима и
религиозном наслеђу.
Већина нашег народа је била изненађена радикалним зах
тевима ЛГБТ-покрета у Србији, док је истовремено у медијима
развијена пажљиво испланирана кампања за потребе ЛГБТособа, у којој бројне јавне личности дају подршку овом покрету,
позивајући се на саосећање, социјалну правду и толеранцију.
1 ЛГБТ-особе – скраћеница сложена од следећих речи: лезбијке, гејеви,
бисексуалци и трансродне (трансексуалне) особе – прим.аут.
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