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“Szukam pomocy” - przeznaczona dla osób zmagających się                  
z samoakceptacją lub doświadczających sytuacji wykluczenia 

“Chcę wiedzieć więcej” - dla osób pragnących pogłębić swoją
wiedzę ogólną w tematyce LGBTQ+
“Wychodzę z szafy” - dla osób, które chciałyby wejść na drogę
otwartego życia w zgodzie ze sobą, lecz boją się lub nie wiedzą, jak
się za to zabrać
“Chcę działać” - dla osób, które męczy milczenie i bezczynność oraz
chcących uczynić swoje bezpośrednie otoczenie lepszym miejscem
dla wszystkich ludzi!

Cześć kochana Osobo!

Z tej strony Fundacja Impuls, witamy w naszym poradniku! Cieszymy się,
że udało Ci się trafić na nas w przepastnym internecie :) Jesteśmy
organizacją, którą tworzą młodzi dla młodych. Działamy w celu
aktywizowania młodzieży z całej Polski oraz edukowania społeczeństwa
na naszym zdaniem ważne tematy. Według nas taką właśnie ważną
sprawa jest różnorodność związana z orientacją psychoseksualną oraz
tożsamością płciową. Dlatego z radością przyjęliśmy zaproszenie do
współpracy przy kampanii “Zapraszamy na Bal”, w której Grupa
Stonewall poprosiła nas o stworzenie publikacji, którą właśnie trzymacie
w swoich (wirtualnych) rękach.

W przewodniku, który właśnie czytasz, zebraliśmy najważniejsze
informacje niezbędne dla osób, które marzą o zbudowaniu Polski
otwartej, różnorodnej i akceptującej. Nieważne, kim jesteś, w naszym
poradniku prawdopodobnie uda Ci się znaleźć coś ciekawego
i wartościowego. Gdzie szukać pomocy? Jak naprawdę wygląda 
w Polsce sytuacja osób LGBT+? Jak zabrać się za działanie na rzecz
tęczowej społeczności? W tej publikacji znajdziesz odpowiedzi na te 
i znacznie więcej pytań! Zapraszamy do lektury!

Czy trzeba czytać wszystko od deski do deski? Nie! Aby ułatwić
poruszanie się po poradniku przygotowaliśmy cztery ścieżki tematyczne:
 

       i przemocy



Przedmowa

No dobra - to po co to wszystko? O co nam chodzi?

Jako Fundacja Impuls nie jesteśmy “organizacją LGBTQ+. Naszym
głównym celem jest działanie na rzecz sprawczości i głosu młodego
pokolenia. Jako osobom młodym, coś nam nie gra w tej Polsce - nasze
państwo od wielu lat jest krajem wyczerpującego się pomysłu,
państwem nieustannego recyklingu nienawistnych mitów,
karykaturalnych wynaturzeniach tzw. “tradycyjnych wartości”,
wyświechtanych stereotypów, krzywdzących dezinformacji,
skompromitowanych “autorytetów i ekspertów”. Uważamy, że Polsce do
prawdziwej zmiany jest potrzebna nowa nadzieja, nowe opowieści, nowe
działania - i właśnie te rzeczy widzimy w Was, w nas - w młodym
pokoleniu!

Imponuje nam odwaga młodzieży, tak dobrze widoczna podczas
licznych marszów równości, strajków klimatycznych, protestów
przeciwko zakazowi aborcji, czy sprzeciwów wobec politycznego
niszczenia systemu edukacji. Nasze rosnące zaangażowanie ma coraz
większy wpływ na naszą rzeczywistość, niosąc za sobą nową wizję naszej
przyszłości, naszego szczęśliwego życia w naszym wspólnym domu, 
w Polsce - pełnej empatii, równych szans oraz społecznej solidarności.

Lecz nie chcemy jedynie biernie przyglądać się temu pięknemu
potencjałowi młodzieży. Będziemy aktywnie wspierać jej głos, tworząc
praktyczną platformę i pomysły do działania oraz oddając mikrofon do
dzielenia się tym, co leży nam na sercach i wątrobach. Będziemy
tworzyć narzędzia, które pomogą nam współdziałać i w skoordynowany
sposób podejmować potrzebne działania w całej Polsce - od Bałtyku aż
po Tatry :)

          



Społeczność LGBTQ+ - palący problem cywilizacyjny do rozwiązania

Mamy przekonanie, że obecna sytuacja społeczności LGBTQ+ w Polsce
jest dramatyczna - i dlatego właśnie w Fundacji Impuls postanowiliśmy
spriorytetyzować to zagadnienie w ramach naszej misji krzewienia
aktywizmu młodzieżowego. Międzynarodowe rankingi poszanowania
praw społeczności LGBTQ+ od lat oceniają sytuację w naszym kraju jako
krytycznie złą. Dla przykładu, ranking “Tęczowa Europa 2021”,
opracowany przez międzynarodowe stowarzyszenie ILGA-Europe
umieścił Polskę na ostatnim miejscu w Unii Europejskiej, oceniając
poszanowanie dla społeczności LGBTQ+ w naszym kraju na poziomie
porównywalnym z sytuacją panującą w krajach takich jak Rosja i
Białoruś. Jak widać na załączonej mapce, mimo iż cały region Europy
Środkowo-Wschodniej odstaje znacząco od realiów tzw. “Europy
Zachodniej”, to niestety w Polsce sytuacja jest zdecydowanie najgorsza i
plasuje nas poza kręgiem “państw cywilizowanych”.

          

Ranking “Rainbow Europe 2021” - ILGA Europe



Dlaczego sytuacja w Polsce jest taka zła? W naszej ocenie, społeczność
LGBTQ+ na co dzień zmaga się z następującymi problemami:

Dyskryminacja prawna – czyli brak jakiegokolwiek formalnego 
i urzędowego uznania dla faktu funkcjonowania osób w stałych
związkach jednopłciowych; wysoce utrudnione procedury związane 
z procesem zwanym “uzgodnieniem płci” (a potocznie i niepoprawnie
nazywanym często: “zmianą płci”); brak ochrony przed tzw.
"przestępstwami z nienawiści” - na przykład kiedy ktoś rozpowszechnia
nienawistne i antynaukowe kłamstwa, ale nic z tym nie można zrobić,
ponieważ nie ma urzędowej ochrony prawnej przed zniesławieniem
grupy społecznej ze względu na jej orientację psychoseksualną lub
tożsamość płciową (analogiczne przepisy funkcjonują i chronią
odpowiednie grupy społeczne m.in. w przypadku zniesławienia 
ze względu na przynależność rasową, etniczną, czy religijną).

Konsekwentna stygmatyzacja i cyniczna, brutalna retoryka organów
państwowych - na porządku dziennym w ostatnich latach były
skandaliczne, kłamliwe, agresywne i dehumanizujące wypowiedzi
urzędników takich jak Prezydent RP, Minister Edukacji Narodowej, liczni
posłowie i posłanki partii rządzącej w temacie osób LGBTQ+; mieliśmy
również do czynienia z bezprecedensową polityką szczucia w postaci
wprowadzania tzw. „Stref wolnych of LGBT” przez niektóre samorządy od
2019 roku.

Ograniczona akceptacja społeczna w stosunku do osób LGBTQ+ - dla
wielu osób temat LGBTQ+ wydaje się “zastępczy” - czyli daleki i odległy,
dotyczący rzekomo bardzo niewielu osób. Według reprezentatywnych
dla całego polskiego społeczeństwa badań pt. “Stosunek Polaków do
związków homoseksualnych”, przeprowadzonych przez Centrum
Badania Opinii Społecznej (CBOS) w 2019 roku - aż 67% osób
ankietowanych udzieliło negatywnej odpowiedzi na pytanie “czy zna
Pan(i) osobiście geja lub lesbijkę?. Wykazano ponad wszelką
wątpliwość, że osoby LGBTQ+ stanowią ok. 5-10% każdej populacji,
niezależnie od epoki historycznej czy miejsca na świecie. Statystycznie
niemożliwe jest więc przejście przez życie bez osobistego poznania
jakiejś osoby LGBTQ+ - na podwórku, w szkole, w pracy, w kółku
zainteresowań, w dalszej rodzinie, przez znajomych znajomych.

          



Po prostu nadal przeciętnie dwie osoby na trzy w naszym społeczeństwie
nigdy nie znalazły się w sytuacji, w której jakaś osoba LGBTQ+ z ich
otoczenia zdecydowałaby się otwarcie powiedzieć im o sobie. A wielka
szkoda - te same badania CBOS pokazały, że jeżeli dana osoba
deklaruje, że zna geja lub lesbijkę osobiście, to prawdopodobieństwo, że
ta osoba będzie również deklarować akceptację wobec osób LGBTQ+
jest o 300% większe, niż w przypadku osoby, która twierdzi, że nie zna
geja lub lesbijki.

Znaczna pasywność ze strony potencjalnych osób sojuszniczych -
według przywołanych już badań CBOS z 2019 roku, 34% osób w polskim
społeczeństwie deklaruje “neutralny stosunek” wobec osób LGBTQ+, a
dalszych 24% deklaruje jakąś formę “akceptacji” wobec takich osób. To
oznacza, że niemal 3 osoby na 5 w Polsce są w jakimś stopniu
sprzyjające lub przynajmniej nieuprzedzone w stosunku do osób
LGBTQ+. Jednak często poza wewnętrznym przekonaniem, te osoby nie
dają temu szczególnego wyrazu - z różnych powodów nie podejmują
dyskusji w internecie, boją się wypowiedzieć swojego zdania czy stawać
w obronie osób LGBTQ+ w sytuacji dyskryminacji. Często przed
działaniem powstrzymuje ich niedostateczna wiara we własną wiedzę
(słuszna lub nie) oraz obawa przed “wychylaniem się” 
- w społeczeństwie pokutuje mit o tym, jakoby “polskie społeczeństwo
było bardzo homofobiczne”, więc wiele osób boi się, że zostanie
potraktowane agresywnie przez “homofobiczną większość
społeczeństwa”. Jednak poza wspomnianymi badaniami CBOS, również
niedawne badania przeprowadzone przez agencję badawczą ABR Sesta
na zlecenie stowarzyszenia “Miłość Nie Wyklucza” wykazały, że
“radykalnych homofobów” jest jedynie ok. 20% . Tyle mniej więcej osób
zgodziło się ze stwierdzeniem “Homoseksualność jest nienormalna 
i należy ją aktywnie zwalczać”. Dla porównania - w tym samym badaniu
aż 69% osób zgodziło się ze stwierdzeniem “Homoseksualność istniała
od zawsze i jest czymś normalnym w naturze”. A więc zdecydowana
większość Polek i Polaków ma otwarte umysły i chciałaby żyć w kraju
otwartym, gościnnym i serdecznym, lecz boją się wypowiadać, jako że 
 osoby homofobiczne zakrzyczały nas wszystkich i - wbrew faktom -
przekonały nas, że “przeciętny Kowalski” jest taki sam jak oni. Otóż nie
jest! :)

          



Kto traci na tym wszystkim najwięcej? Młodzież LGBTQ+

Toksyczna sytuacja wokół społeczności LGBTQ+ w Polsce najbardziej
obciąża i wyniszcza dzieci oraz młodzież LGBTQ+. Osoby nastoletnie
często są totalnie przerażone, odkrywając swoją orientację
psychoseksualną lub tożsamość płciową w takich okolicznościach. Bez
wsparcia w postaci edukacji seksualnej oraz przy braku systemowych
źródeł pomocy, doświadczają traumy twardej dyskryminacji i przemocy.
Bardzo często czują się nieakceptowane, osamotnione, przytłoczone i
pozbawione wszelkiej nadziei.

          

Naszym celem na pozostałych kartach tego przewodnika będzie z jednej
strony po prostu podniesienie Was na duchu poprzez pokazanie, że nie
jesteście samx - bo nasza grupa ma coś, czego inne mogą jej tylko
zazdrościć - społeczność. Czyli ludzi, którzy przeżyli i przeżywać będą to
samo, którzy radzili sobie z tym samym hejtem, wychodzili z tej samej
szafy. Rodzinę, z którą się nie urodziło, ale którą się sobie wybrało.
Towarzyszy w niedoli i przyjaciół we wspaniałej podróży bycia sobą,
którzy jednym głosem powiedzą tę najważniejszą z sentencji: kochaj
siebie. Nasza grupa od zawsze umie się organizować i robi to, co
wychodzi jej najlepiej - cieszy się życiem. Od undergroundowych bali po
marsze Pride. LGBTQ+ nie jest towarzystwem smutasów ani grupą
wsparcia, ponieważ bycie LGBTQ+ to nie jest nic smutnego ani
problematycznego. Społeczność LGBTQ+ to absolutna aprobata Twojej
indywidualnej wyjątkowości. Na agresję reagujemy śmiechem, a na
smutek - wspólną zabawą :)



Ogólnie świat zmienia się na lepsze, a Polska nie jest wyjątkiem i zmienia
się wraz z nim. Według różnych badań, takich jak chociażby przywołany
CBOS czy ABR Sesta dla MNW - polskie społeczeństwo staje się coraz
bardziej akceptujące i otwarte. Ale ta zmiana nie wydarzy się sama 
- potrzebny jest do niej ogromny, oddolny ruch społeczny. Jednak często
tracimy z oczu ogólnie dobre zmiany, ponieważ zanim będzie naprawdę
lepiej, to musi być przez chwilę gorzej - a jak wiemy, w Polsce często aż
nazbyt łatwo o te niefajne elementy. Dlatego poza podniesieniem Was
na duchu, chcemy tym przewodnikiem zaopatrzyć Cię w pomysły na
praktyczne działania, które pomogą Tobie i Twoim przyjaciołom uczynić
swoje otoczenie miejscem lepszym dla wszystkich osób LGBTQ+. 
Dobrej zabawy!



Szukam pomocy
Jeżeli tu trafiasz - to przede wszystkim pamiętaj, że niezależnie od
sytuacji w której się znalazłxś, zawsze jest wyjście! Wokół Ciebie na
pewno są jakieś osoby, którym możesz zaufać i którym na Tobie zależy 
- może to ktoś w rodzinie? Uprzejma koleżanka z klasy? Budząca
zaufanie nauczycielka? Profesjonalne osoby na bezpłatnych telefonach
zaufania czy czatach wsparciowych? Ogromna większość kryzysów
depresyjnych i lękowych opiera się na fundamencie w postaci braku
poczucia łączności z innymi ludźmi. Dlatego powtarzamy - tak
naprawdę znajdujesz się w bardzo dużej grupie osób. Rozumiemy Cię
doskonale - wiele osób przechodziło przez kryzys związany ze swoją
orientacją seksualną lub identyfikacją płciową. Historii jest tyle, ile osób
LGBTQ+ - a więc naprawdę niemało!

Ile jest osób LGBTQ+ na świecie i w Polsce?

Osoby o nieheteroseksualnej orientacji psychoseksualnej lub o
niecispłciowej tożsamości płciowej istniały zawsze i we wszystkich
kulturach obserwuje się dowody ich funkcjonowania. Uważa się, że
częstość występowania takich osób jest stabilna na przestrzeni dziejów 
i zawiera się w przedziale 5-10%. Czasami można odnieść wrażenie,
jakoby “osób LGBTQ+ było z biegiem czasu coraz więcej”, na co gorliwie
zwracają uwagę skrajnie homofobiczne organizacje, najczęściej
wywodzące się z wszelkiej maści ruchów tzw. “prawicowych” 
i “prawackich”. Rzeczywiście, według wielu badań z całego świata, coraz
więcej osób określa się otwarcie jako “osoby LGBTQ+”. Nie jest to jednak
związane z żadną “modą” ani “propagandą”, lecz ze zmianami stylu
życia wynikającymi z większych poziomów otwartości i akceptacji
społecznej, które zachęcają coraz więcej osób do życia w zgodzie ze
sobą i przełamywaniem milczenia oraz kultury wstydliwego ukrywania
prawdy o sobie na zasadzie “tabu” i “autocenzury”. Podobne zjawisko
badacze obserwowali w historii, kiedy ilość osób leworęcznych zaczęła
rosnąć po zniesieniu polityki karania i tępienia leworęczności oraz próby
siłowego uczenia osób leworęcznych posługiwania się prawą ręką.



Ciekawym źródłem informacji na temat powszechności różnych
tożsamości LGBTQ+ jest globalne badanie firmy Ipsos pt. “LGBT+ Pride
Survey”. W 2021 roku wnioski z tego badania były następujące:

1.  Przeciętnie w ujęciu globalnym 80% populacji identyfikuje się jako
osoby heteroseksualne, 10% populacji - jako osoby LGBT+ (w tym: 3% -
jako osoby homoseksualne, 4% - jako osoby biseksualne, 1% jako
panseksualne/omniseksualne, 1% - jako osoby aseksualne, 1% - osoby
transpłciowe, w tym: “transgender”, “non-binary/non-
conforming/gender-fluid”). Pozostałych 12% populacji wybrało
odpowiedź “nie wiem/nie chcę powiedzieć”. To oznacza, że przy
populacji świata szacowanej w 2022 roku na 7.9 mld osób, na naszej
planecie żyje prawie 800 milionów osób LGBTQ+. Gdyby osoby LGBTQ+
stanowiły naród, to zająłby on 3 miejsce pod względem największej
populacji - za Chinami (1.439 mld) i Indiami (1.380 mld), a przed
Stanami Zjednoczonymi (331 mln).



2.  Globalnie osoby młode, czyli tzw. “Gen Z” mają 2-4 razy większe
prawdopodobieństwo, aby określać się jako osoby biseksualne w
porównaniu z innymi segmentami demograficznymi (Millenialsi,
Pokolenie X, Baby Boomerzy).

3.  W Polsce jako LGBTQ+ zadeklarowało się 9% ludzi. Biorąc pod uwagę
populację naszego kraju, która wynosi około 38 milionów, to 9% stanowi
ok. 3 500 000 osób (oczywiście w przybliżeniu). To więcej niż cała
aglomeracja warszawska (3.1 mln wg Wikipedii), porównywalnie z
górnym oszacowaniem liczebności populacji całej konurbacji
górnośląskiej (3.5 mln wg Wikipedii).

Wiedz i bądź pewnx - na pewno nie jesteś samx! W Polsce są setki
tysięcy osób takich jak Ty i mega wiele osób czeka na to, aby poznać
Ciebie i Twoją historię. Razem przebrniemy przez dowolny problem 
- i będzie lepiej! :) 

Na zakończenie tego fragmentu: film pt. “Ilu z nas to geje i lesbijki?” z
kanału “Uwaga! Naukowy Bełkot”, prowadzonego przez Dawida
Myśliwca: 
https://www.youtube.com/watch?v=JrC1TGNJ5Zw&t=3s/

Ok, to może ktoś mi pomoże i kiedyś będzie lepiej… ale co z tego, jak
teraz jest mi cholernie źle?

Być może czujesz już jakiś ślad otuchy czy uspokojenia - “nie jestem 
w tym samx, na pewno w końcu wszystko się ułoży i będzie lepiej…”. Ale
czy to wystarczy? Często samo mówienie, że “będzie lepiej” niewiele
zmienia, szczególnie jeśli jesteśmy akurat osobami, którym dokładnie
TERAZ, W TEJ CHWILI jest nieopisanie źle. Co z tego, że “przyszłość jest
świetlana”, jeśli “teraz” sprawia, że nie chce się nam żyć? Przypominamy
jeszcze raz - zanim będzie lepiej, musi być przez jakiś czas gorzej - taka
trajektoria zwykle spotyka nas w wymiarze indywidualnym, ale również
w wymiarze zbiorowym - cała Polska musi przejść swoją drogę, aby
kiedyś było lepiej.

https://www.youtube.com/watch?v=JrC1TGNJ5Zw&t=3s/
https://www.youtube.com/watch?v=JrC1TGNJ5Zw&t=3s/


Aby przetrwać na tej drodze, potrzebna nam jest rodzina. Niekoniecznie
ta, z którą się urodziliśmy (chociaż jeśli możemy na nią liczyć - to
wspaniale!), ale przede wszystkim ta rodzina, którą sobie wybierzemy.
Osoby, które nas kochają za to, kim jesteśmy i nie próbują nas zmienić.
Osoby, które dają nam bezwarunkowe wsparcie to podstawa
społeczności LGBTQ+.

Jako społeczność LGBTQ+ jesteśmy bardzo dobrzy w byciu razem.
Dobrze znamy wykluczenie i pokonujemy je miłością. Słyszeliśmy już
wszystkie bolesne słowa i odpowiadamy na nie wsparciem. Wiemy, jak
to jest być niechcianym, więc cieszymy się swoją obecnością. Jesteśmy
szeroką grupą ludzi, gdzie każda osoba jest na swój sposób odmienna 
i która każdego traktuje z równością i szacunkiem. Jesteśmy osobami
LGBTQ+ i czekamy z otwartymi ramionami na Ciebie i Twoje problemy
oraz trudności. Rozumiemy, co teraz czujesz i jak bardzo to jest trudne.
Każde z nas przeżywało te chwile i możemy Ci już teraz obiecać, że
przeminą. Że pomożemy Ci przez nie przejść. Bo bycie sobą to wspaniała
sprawa, z której trzeba się cieszyć, którą trzeba celebrować, którą trzeba
się bawić. Pokażemy Ci, jak wspaniale jest być razem w problemach!
Tylko odszukaj nas - na pewno pośród swoich znajomych masz jakieś
osoby, które w otwarty sposób wyrażały swoją przynależność do
społeczności LGBTQ+ lub deklarowały sojusznicze poparcie dla idei
równości i różnorodności - znajdź w sobie odwagę i zacznij z nimi
szczerą rozmowę już teraz!

Moja sytuacja jest bardzo zła - gdzie mogę znaleźć profesjonalną
pomoc psychologiczną?

Pamiętaj, szukanie pomocy to nie wstyd, to nie słabość. Chociaż
nierzadko boimy się o nią poprosić, czasem to po prostu konieczność,
ponieważ życie bywa niełatwe. My to rozumiemy!

Jeżeli zdecydowałxś się na nią, gratulujemy! To wielki krok. Jak już
wspomnieliśmy, jest nas dużo i jesteśmy po to, żeby sobie pomagać.
Chcielibyśmy przedstawić Ci kilka miejsc i organizacji, gdzie znajdziesz
wsparcie w ciężkiej sytuacji.



Jeżeli potrzebujesz wsparcia psychologicznego możesz zgłosić się do
Lambdy Warszawa (http://lambdawarszawa.org/kontakt/) lub Grupy
Stonewall (https://grupa-stonewall.pl/wsparcie/) . Oferują oni wsparcie
osobom w różnych sytuacjach życiowych, w różnym wieku. Możesz
umówić się na indywidualną wizytę z osobą specjalizującą się w pomocy
psychologicznej. Możesz dołączyć również do jednej z wielu grup
wsparcia. “Grupa Hangar” przeznaczona jest dla osób w wieku 16-26.
Jeżeli jesteś osobą niebinarną lub transpłciową, możesz spojrzeć na
“Grupę Kokon”. Jeżeli Twoi rodzice również potrzebują wsparcia, mogą
zgłosić się do “Grupy dla rodziców”. Grupa Stonewall zrzesza wiele grup
oferujących wsparcie. Myślimy, że znajdziesz je tam także Ty.

Darmową pomoc psychologiczną odnajdziesz też w organizacji
Kampania Przeciw Homofobii (https://kph.org.pl/pomoc/pomoc-
psychologiczna/). W ramach projektu “Razem Bezpieczniej” powstała
sieć osób eksperckich z zakresu psychologii, które udzielają wsparcia
osobom ze społeczności LGBTQ+. Na liście ludzi oferujących pomoc
znajdują się osoby specjalistyczne nie tylko z dużych polskich miast, ale
też m.in. z Jeleniej Góry, Kielc i Rybnika. Mamy więc nadzieję, że znajduje
się tam również Twoje miasto.

Polecamy również sprawdzenie, czy w Twoim mieście nie działają
lokalne organizacje LGBTQ+, które byłyby dobrym punkcie wyjścia.
Obecnie w większości miast średniej wielkości są grupy zajmujące się
m.in. organizacją lokalnych Marszów Równości, które mogą być dobrym
punktem zaczepu.

 Możesz również zadzwonić na jeden z wielu Telefonów Zaufania:

●   Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży „Fundacja Dajemy Dzieciom
Siłę” - 116 111 - czynny 7 dni w tygodniu przez całą dobę

●   Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska
Linia” - 800 12 00 02 - czynny 7 dni w tygodniu przez całą dobę

●  Telefon Zaufania dla osób LGBT i ich bliskich „Lambda Warszawa” -
226 285 222 - czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 
18:00 - 21:00

http://lambdawarszawa.org/kontakt/
https://grupa-stonewall.pl/wsparcie/
https://kph.org.pl/pomoc/pomoc-psychologiczna/


Osobną kategorią wsparcia jest pomoc osobom, które znalazły się 
w kryzysie bezdomności, z powodu swojej orientacji seksualnej lub
tożsamości płciowej. Takie osoby mogą znaleźć pomoc 
w mieszkaniach i hostelach interwencyjnych. 

Są to miejsca, które powstały, żeby pomóc 
osobom LGBTQ+ w potrzebie. Możesz tam znaleźć 
ludzi, którzy przyjmą Cię z otwartymi ramionami,
będą chcieli pomóc Ci w rozwiązaniu Twoich 
problemów i pomóc w odzyskaniu 
samodzielności.

Lokalizacje tych miejsc nie są nagłaśniane ze względu na
bezpieczeństwo i poczucie spokoju osób przebywających w nich. Aby
uzyskać pomoc, należy zgłosić się telefonicznie lub mailowo do instytucji
lub fundacji, która zajmuje się hostelem interwencyjnym w danym
mieście.

Lista znanych nam hosteli interwencyjnych lub mieszkań
wspomaganych:

● Warszawa - Całodobowy kontakt z hostelem: tel. 513 56 89 34, e-mail:
hostel@lambdawarszawa.org /działa od marca 2021, finansowany przez
miasto, do 3 osób może uzyskać pomoc. 

●  Kraków - Fundacja Głos Serca +48 797 371 656 /działa od stycznia
2021, finansowany przez miasto, do 12 osób może uzyskać pomoc.

● Poznań - mieszkanie@grupa-stonewall.pl tel +48 799 042 857 /działa
od czerwca 2021, finansowany przez miasto, do 3 osób może uzyskać
pomoc. 

● Łódź - Stowarzyszenie Tęczowi Społecznicy 575 730 548 email:
teczowispolecznicy@gmail.com /działa od czerwca 2020, finansowany
społecznie, do 8 osób może uzyskać pomoc.

● Gdańsk - Tolerado - zgłoszenia poprzez: mieszkanie@tolerado.org
https://tolerado.org/mieszkanie/

https://tolerado.org/mieszkanie/


● Wrocław - Kultura Równości - mail:
anna.smarzynski@kulturarownosci.org lub telefon: 797721189. 
Więcej informacji: https://kulturarownosci.org/pokoj-interwencyjny/

Mam szczególny problem: wychowałxm się jako osoba głęboko
wierząca i martwię się, że jako osoba LGBTQ+ mam do wyboru albo
pójść do piekła, albo wyrzec się religii i zostać ateistą :(

Rozumiemy, że duchowość i wiara są ważne w życiu dla wielu osób. W
Polsce często oznacza to przywiązanie do nauczania Kościoła
Rzymskokatolickiego (KRK). Często zapominamy o tym, że bycie
chrześcijaninem niekoniecznie musi oznaczać bycie rzymskim
katolikiem i trzymanie się sztywnych interpretacji Pisma Świętego, które
tradycyjnie interpretowano w sposób nieprzychylny homoseksualności.
Bardzo wiele wspólnot protestanckich gruntownie przemyślało sprawę i
doszło do wniosku, że homoseksualność i transpłciowość należy
akceptować, kierując się przesłaniem uniwersalnej miłości Chrystusa
oraz skupiając się przede wszystkim na tym, jakim ktoś jest człowiekiem.
Jest to dla nich ważniejsze niż pojedyncze i wyrwane z kontekstu zapisy
w Starym Testamencie czy wzmianka w jakimś liście apostolskim. W tym
kontekście polecamy zapoznać się z działalnością takich wspólnot
wyznaniowych, jak np. Reformowany Kościół Katolicki.

Dla osób niechcących zmieniać wyznania - polecamy działalność 
w ramach fundacji “Wiara i Tęcza” oraz zostawiamy Was z kilkoma
kojącymi cytatami od Papieża Franciszka:

●  "Osoby homoseksualne mają prawo do bycia w rodzinie”.

●  "Kimże ja jestem, żeby ich osądzać?”

●   "Nikt nie powinien być odrzucany i nieszczęśliwy"

mailto:anna.smarzynski@kulturarownosci.org


Chcę wiedzieć więcej

Poprzednia ścieżka dotyczyła pomocy dla osób w kryzysie. Jeżeli nie
zmagasz się aktywnie z jakimś palącym problemem, który wymaga
pilnej uwagi, to najprawdopodobniej warto rozpocząć swoją dalszą
drogę przez nasz poradnik od zaktualizowania swojej wiedzy na tematy
związane z LGBTQ+. O tym właśnie jest ta ścieżka – „Chcę wiedzieć
więcej”.

Tematyka LGBTQ+ jest złożona i w związku z tym można na nią patrzeć z
wielu różnych stron. W tym przewodniku proponujemy dokształcenie się
w 2 kluczowych obszarach – pierwszy to fundamentalna wiedza ogólna
na temat LGBTQ+, a drugim jest kontekst społeczno-kulturowy związany
z postrzeganiem i funkcjonowaniem osób LGBTQ+ w polskim
społeczeństwie, w tym w szkołach.

Fundamentalna wiedza ogólna na temat LGBTQ+

Naukowcy i lekarze (psycholodzy, seksuolodzy, psychiatrzy) są zgodni,
że geje, lesbijki, osoby biseksualne i transseksualne są całkowicie
normalni, a ich orientacja i tożsamość to coś naturalnego i zdrowego.
Osoby nieheteroseksualne czy mające tożsamość płciową inną niż ich
płeć biologiczna były obecne w ludzkiej historii od jej początku we
wszystkich kulturach świata. Skoro nauka mówi, że są takimi samymi
ludźmi, jak wszyscy inni, to należą im się takie same prawa i ochrona.
Uprzedzenia i przemoc wobec tych osób, które stanowią ok. 5-10%
naszego społeczeństwa, są bardzo szkodliwe, a ich negatywne skutki
odczuwamy tak naprawdę wszyscy: w gospodarce, kulturze, edukacji 
i nauce czy relacjach międzynarodowych.

Rozłóżmy to wszystko na czynniki pierwsze 
i wejdźmy nieco w szczegóły. Wejdźmy nieco
w szczegóły! “LGBTQ” to skrót oznaczający 
lesbijki, gejów, osoby biseksualne, osoby 
transpłciowe i osoby queerowe. “+” jest do niego 
dodawany, by włączyć do tej grupy jeszcze inne osoby:



aseksualne (nieodczuwające pociągu do nikogo, lub odczuwające
bardzo niski), interpłciowe (urodzone z nietypowymi cechami
płciowymi), panseksualne (odczuwające pociąg do osób niezależnie od
ich płci) czy te, które dopiero poznają swoją tożsamość i chcą ją określić.
“Orientacja seksualna” jest współcześnie definiowana jako pociąg
erotyczny, uczuciowy i seksualny, który odczuwamy wobec osób
określonej płci, a “Tożsamość płciowa” jest współcześnie definiowana
jako osobiste poczucie własnej płci społeczno-kulturowej (gender). W
nauce rozróżnia się płeć biologiczną (z angielskiego “sex”) od
tożsamości psychospołecznej (z angielskiego “gender”). “Gender” to
zespół zachowań, norm i wartości przypisanych przez kulturę do każdej 
z płci. Jest to suma cech osobowości, stereotypów i ról płciowych,
rozumianych w danym społeczeństwie jako kobiece lub męskie.
“Transpłciowość” to określenie zjawiska dotyczącego osób, których
tożsamość płciowa, ekspresja płciowa i/lub zachowania różnią się od
tych kulturowo związanych z płcią, do której zostały przypisane 
w momencie urodzenia. Z badań wynika, że proces tzw. ”korekty płci” ma
pozytywny wpływ na osobę transpłciową. Problemy psychiczne oraz
wysoki współczynnik samobójstw u osób transpłciowych nie są niczym
nieuniknionym, a są głównie spowodowane dyskryminacją i brakiem
akceptacji dla osób trans. Problemy tych osób znacznie poprawiają się
po pomyślnym przejściu procesu korekty płci.

 
 
 
 
 

Flaga osób biseksualnych

Flaga osób LGBTQ+

Flaga osób transpłciowych

Flaga osób aromantycznychFlaga osób panseksualnych

Flaga osób niebinarnych

Flaga osób aseksualnych

Flaga lesbijek

Flaga osób interpłciowych



Już od lat 70-tych XX wieku wiele profesjonalnych stowarzyszeń
medycznych i psychologicznych pod naporem danych naukowych
zmieniało swoje rozumienie w obszarze nieheteronormatywnych
orientacji psychoseksualnych i tożsamości płciowych. Jako pierwsze
zrobiło to Amerykańskie Towarzystwo Psychiatryczne (APA) w 1973 roku.
Wielki przełom nadszedł w roku 1990, kiedy Światowa Organizacja
Zdrowia (WHO) wykreśliła homoseksualność z listy chorób i zaburzeń
(ponieważ orientacja nie wywołuje cierpienia, nie umożliwia/utrudnia
funkcjonowania, nie ogranicza autonomii oraz nie szkodzi zdrowiu).
Podobnie stało się z transpłciowością w 2019 roku.

Orientacja psychoseksualna i tożsamość płciowa nie są kwestią wyboru.
Zgodnie z obecną wiedzą naukową na ukształtowanie orientacji danej
osoby wpływa zespół czynników takich jak: uwarunkowania genetyczne
czy oddziaływanie hormonów (w szczególności w okresie życia
płodowego). Nie ma przekonujących dowodów na to, że rodzicielstwo,
wychowanie lub doświadczenia z wczesnego dzieciństwa odgrywają
jakąkolwiek rolę w kształtowaniu orientacji psychoseksualnej czy
tożsamości płciowej, chociaż takie dezinformujące tezy są 
z lubością powtarzane przez środowiska 
radykalnie homofobiczne i prawackie 
(warto zwrócić uwagę, że te 
środowiska często odrzucają wiedzę 
naukową niezgodną z ich interesem 
politycznym, np. próbując twierdzić, 
jakoby katastrofa klimatyczna nie była faktem 
naukowym i że rzekomo zmiany 
klimatu nie mają nic wspólnego 
z działalnością człowieka).

Homoseksualność jest naturalna 
i normalna nie tylko u ludzi. Zachowania 
homoseksualne można zaobserwować u wielu 
zwierząt w naturze, gdzie osobniki tej samej płci 
budują więzi seksualne i emocjonalne (np. delfiny,
słonie, szympansy bonobo), są też gatunki, gdzie pary 
dwóch samców regularnie wychowują razem potomstwo 
(np. czarne łabędzie, pingwiny, sępy).



Również w historii cywilizacji człowieka, osoby LGBTQ+ zostały dobrze
udokumentowane. Ich ślady można znaleźć w wielu rdzennych,
zachodnich i wschodnich kulturach i społeczeństwach od starożytności
po dzień dzisiejszy (np. u rdzennych Amerykanów - Nawahów, Lakotów;
osoby hidźra w Indiach; homoseksualność w kulturze starożytnej Grecji).
Dopiero ruch purytański w XVIII-XIX wieku zaczął mocniej prześladować
osoby LGBTQ+ oraz ukrywać ich istnienie, z czym nadal zmagamy się 
w dzisiejszych czasach.

Środowiska radykalnie homofobiczne i prawackie bardzo gwałtownie
sprzeciwiają się walce o równość osób LGBTQ+. Określają często
działania osób aktywistycznych jako - “szerzenie ideologii LGBT/gender”.
Jest to manipulacyjna taktyka szerzenia strachu stosowana od lat
(kiedyś wykorzystywano tzw. „marksizm kulturowy”), która nie ma
związku z rzeczywistością. Ten rodzaj propagandy jest bardzo
niebezpieczny, bo negatywnie wpływa na życie i zdrowie wielu osób.  

Szczególnie bolesnym oskarżeniem, co do którego nie sposób udawać,
że się go nie widzi, są kłamliwe oskarżenia osób LGBTQ+ o rzekomo
większą skłonność do pedofilii. Pedofilia to zaburzenie, w którym
głównym lub wyłącznym sposobem osiągania satysfakcji seksualnej
jest kontakt z dziećmi. Naukowcy jednoznacznie stwierdzają, iż nie ma
powiązania między byciem osobą LGBT+, a posiadaniem skłonności do
czynów pedofilskich. Nie ma jakichkolwiek dowodów na to, że osoby
LGBT+ są bardziej skłonne do molestowania dzieci niż osoby
heteroseksualne. Używanie tego argumentu jest skrajnie
nieodpowiedzialne, krzywdzące i jest polityczną manipulacją.



Wyzwania - to cele, do których dążymy! 
Potencjały - to istniejące uwarunkowania, które można wykorzystać! 
Bariery - czyli to, co nam przeszkadza! 

"Homoseksualizm jest rzeczą nienormalną i nie wolno go tolerować”
- czyli “twarda” homofobia

 "Homoseksualizm jest wprawdzie odstępstwem od normy, lecz
należy go tolerować” - homofobia “ z przyzwyczajenia”, ale otwarty
umysł

"Homoseksualizm jest rzeczą normalną” - akceptacja 

Kontekst społeczno-kulturowy wokół LGBTQ+ w Polsce

Szykując się do kampanii „Bal”, przeprowadziliśmy szereg
profesjonalnych badań opinii społecznej, jak również zebraliśmy
i podsumowałyśmy badania przeprowadzone w przeszłości przy okazji
innych projektów realizowanych przez różne organizacje. Cel był jeden 
- zrozumieć, jak naprawdę wygląda sytuacja osób LGBT+ w Polsce i jak
można ją zmienić. W tej części podzielimy się wnioskami z tej analizy! 

Aby było łatwiej podzieliliśmy wszystko na trzy kategorie:

WYZWANIA:

Podstawowym wyzwaniem stojącym przed społecznością LGBT+ jest to,
aby polskie społeczeństwo przeszło od “tolerancji” do “akceptacji”. O co
chodzi? 

W Polsce przeprowadza się cykliczne badanie podejścia społeczeństwa
do “homoseksualistów i ich związków” (wyjątkowo przestarzała
terminologia). Osobom badanym przedstawia się trzy przekonania i
prosi o określenie, z którym najbardziej się utożsamiają. Te przekonania
to:



Wykres poniżej pokazuje ewolucję poglądów polskiego społeczeństwa
w tym temacie od 2001 roku.

Co tutaj widać? Na przestrzeni lat spadła popularność poglądów
skrajnie homofobicznych - – jeszcze na początku stulecia zgodę ze
stwierdzeniem „homoseksualizm jest nienormalny i nie wolno go
tolerować”, deklarowało aż 41% osób badanych, podczas gdy w trzech
edycjach badania z ostatniej dekady, popularność tego poglądu spadła
do „jedynie” około 25% ogółu społeczeństwa. Rośnie również grupa osób
uważających homoseksualność za coś zupełnie normalnego.

Niezmiennie największa grupa uważa, że “homoseksualizm należy
tolerować” - to nasza szansa! Celem powinno być skupienie się na tej
grupie i przekonywanie jej, że „homoseksualność jest rzeczą normalną”
– statystyczna większość osób w Polsce nadal nie ma takiego
przekonania, a powinno być to absolutnym standardem w świetle
nowoczesnej wiedzy naukowej i praktyki większości rozwiniętych krajów
świata. 



 
Powyższe wnioski potwierdza inne pytanie zadane w tym samym
badaniu CBOS. Widać je na poniższym wykresie:

Tym razem osoby badane nie były pytane o swoje racjonalne
przekonania i opinie, lecz o subiektywny stosunek i uczucia w stosunku
do gejów i lesbijek. Można zaobserwować, że niestety wciąż więcej osób
w Polsce deklaruje odczuwanie jakiejś formy niechęci niż jakiejś formy
akceptacji w stosunku do gejów i lesbijek – było to konkretnie 40%
(suma odpowiedzi 1-2-3) vs. 24% (suma odpowiedzi 5-6-7). Warto
jednak zauważyć, że największa grupa osób badanych, czyli 34%,
wskazała odpowiedź 3, czyli zadeklarowały neutralny lub ambiwalentny
stosunek do gejów i lesbijek

Ugruntowywanie słusznego przekonania o normalności
homoseksualności przynosi wymierne korzyści dla nasze społeczności!
Osoby akceptujące homoseksualność będą chętniej popierać postulaty
społeczności LGBTQ+ i rzadziej sprzeciwiać się realizacji ważnych dla nas
tematów, takich jak równość małżeńska. 

 



POTENCJAŁY: 

Z serii badań jakościowych przeprowadzonych w ciągu ostatnich 2 lat
wynika, że istnieją co najmniej dwa bardzo cenne narzędzia, których
umiejętne wykorzystywanie może doprowadzić do sprostania naszym
wyzwaniom, czyli do zbudowania pozytywnego stosunku
emocjonalnego do społeczności LGBTQ+. 

Pierwszym, bardzo silnym potencjałem jest polska, chrześcijańska
empatia. Podczas rozmów pogłębionych z osobami deklarującymi
akceptację w stosunku do osób LGBT+, najsilniejszą i najczęściej
przywoływaną motywacją do akceptowania osób LGBT+ były... godność
i miłość bliźniego. Argumentowano to tym, że chrześcijanie mają
obowiązek troszczyć się o słabszych i wykluczonych! Tego typu
uniwersalny język godności i miłości bliźniego często trafia dużo lepiej
niż język i idee związane z „prawami człowieka”, który dla wielu osób
niestety pozostaje odległy, abstrakcyjny i nieprzekonujący.



Drugim potencjałem jest polska „zdroworozsądkowość”. Intuicyjnie,
ludzie wyraźnie czują na tak zwany "chłopski rozum”, że lepiej jest
wszystkim żyć w społeczeństwie przyjaznym, gościnnym i bezpiecznym.
Dodatkowo ten efekt jest wzmacniany przez polską niechęć do bycia
postrzeganym jako osoba zacofana. Warto podkreślić w rozmowach, że
homofobiczne poglądy są sprzeczne z rzetelną wiedzą naukową oraz że
odsuwają nas od europejskiej wspólnoty narodów, w której
poszanowanie dla praw społeczności LGBT+ jest na porządku dziennym.
A odsuwanie nas od Europy to przybliżanie nas do Rosji i Białorusi, w
której prawa społeczności LGBT+ są w opłakanym stanie, a za publiczną
manifestację tęczowej flagi na ulicy idzie się do więzienia.

BARIERY

Niestety istnieją również tzw. „Bariery”, czyli czynniki stanowiące
przeszkody w zmianie opinii społecznej, nad którymi trzeba się pochylić 
i świadomie je próbować rozbrajać w długiej perspektywie.

Przede wszystkim – z badań konsekwentnie wynika, że wielką barierą
jest obserwowane w polskiej kulturze tabu seksualności i lęk przed
seksualnością w ogóle. W Polsce nadal wszelkie rzeczy związane z
seksualnością, nawet najbardziej "prawilną”, wywołują zakłopotanie i
zawstydzony rumieniec na twarzy. Seksualność nadal uważana jest za
sferę niepokojącą, "śliską”, grzeszną. "Nietypowa” seksualność budzi
szczególny niepokój w społeczeństwie, w którym "jakakolwiek”
seksualność jest czymś, na co z definicji należy patrzeć z podejrzliwością.
W sytuacjach szkolnych często prowadzi to do przenoszenia winy na
ofiary dyskryminacji ("czy naprawdę trzeba tak epatować tą tęczową
torbą i prowokować klasę?”) lub do ukrywania problemu ("taki
kontrowersyjny temat SEKSUALNOŚCI w ogóle nie powinien mieć miejsca
w spokojnej sielance szkolnej, szkoła to nie jest miejsce na SEKS!”). Część
nauczycieli faktycznie tak uważa, a część prywatnie całym sercem
wspiera osoby LGBTQ+, lecz boi się powiedzieć jasno, że seksualność to
nie to samo co seks, a homoseksualność i transpłciowość są rzeczami
normalnymi.

 
 



Drugą istotną barierą jest ogólna polska nieufność. Widzimy 
w rozmowach badawczych oraz w analizie popularnych wpisów ze
słowem-kluczem "LGBT”, które pojawiają się w polskim internecie, że
wiele osób uważa programowo, że "aktywistom nie można ufać, bo oni
mają swoje interesy”. Jest bardzo dobrze opisanym zjawiskiem
socjologicznym, że w Polsce panuje kultura niskiego zaufania
społecznego i niskiej partycypacji społecznej. Większość polskiego
społeczeństwa kultywuje jedynie najbliższe więzy rodzinne i nieliczne,
wieloletnie znajomości. W kontekście szkolnym – np. brak empatycznej
postawy opartej na zaufaniu w stosunku do prześladowanej i bitej przez
rówieśników osoby LGBTQ+, może prowadzić do umniejszania problemu
i wygłaszaniu przez osoby nauczycielskie opinii w rodzaju "Oj tam,
przemoc jest w relacjach rówieśniczych rzeczą na porządku dziennym!
Owszem, dostałeś w zęby i jest to bardzo przykre, ale to raczej nie
dlatego, że jesteś osobą LGBTQ+” albo "Mówisz mi, że jesteś osobą
niebinarną, ale skąd ja mam wiedzieć, że to nie jest Twoja fanaberia
oparta o jakąś ideologiczną modę”? Wychodzenie z szafy i wprost
mówienie 67% Polek i Polaków, że znają jednak osobiście jakąś osobę
LGBTQ+ jest prawdopodobnie najpotężniejszym narzędziem zmiany 
w naszym aktywistycznym arsenale. Więcej na ten temat – w kolejnej
ścieżce pt. "Wychodzę z szafy”.

Ostatnią ważną barierą są postawy tzw. "fałszywego symetryzmu”.
Według tej mocno rozpowszechnionej narracji negatywnej, homofobia 
i transfobia są postrzegane jako równoprawne opinie alternatywne,
mimo ich całkowitej i rażącej antynaukowości oraz negatywnych
skutków społecznych (szczucie, dyskryminacja itp.). A skoro są to
rzetelne opinie alternatywne, to nie można ich „z góry” odrzucać 
w pluralistycznym społeczeństwie demokratycznym, w szczególności
"neutralne światopoglądowo” instytucje państwowe nie mają prawa
"opowiadać się po żadnej ze stron”. Jest to oczywiście bardzo wygodna
dezinformacja. Nie są rzetelnymi opiniami alternatywnymi poglądy
jawnie sprzeczne z wiedzą naukową i elementarną. Homofobia i
transfobia nie mają prawa swobodnie funkcjonować w obiegu idei w
nowoczesnych demokracjach, w trzeciej dekadzie XXI wieku, podobnie
jak nie są rzetelnymi opiniami i nie mają prawa funkcjonować w
poważnej debacie idee takie jak negacjonizm klimatyczny czy
antyszczepionkowość i proepidemiczność



Szkoła i nauczyciele mają szczególny obowiązek krzewienia rzetelnej
wiedzy naukowej pośród swoich wychowanków i podopiecznych, 
a udzielanie wsparcia osobom w kryzysie jest moralnym obowiązkiem
wychowawcy, a nie żadną deklaracją polityczną.

Mamy nadzieję, że wiedza zawarta w niniejszej sekcji była dla Was
ciekawa i pomocna! Budując zrozumienie polskiej rzeczywistości 
w oparciu o fakty i badania, a nie o emocjonalną intuicją, możecie
zacząć planować, jakiego typu działania warto podjąć w celu uczynienia
Polski lepszym miejscem – liczymy na Was! :)

Zachęcamy również do zapoznania się z historią parad na świecie:
https://www.youtube.com/watch?v=jsEyrIBfBbg

Miejsca parad i marszy równości, które odbyły się w Polsce do 2021r.:

Gdańsk
2015-2019, 2021

Gdynia 
2018-2019

Warszawa
2001-2019, 2021

Poznań
2004-2019, 2021

Kraków 
2004, 2006-2021

Katowice 
2008, 2018-2021

Wrocław
2009-2021

Łódź
2011-2019, 2021

Toruń
2018-2021

Konin
2018-2019, 2021

Rzeszów
2018-2019, 2021

Opole
2018-2019, 2021

Częstochowa
2018-2019, 2021

Szczecin
2018-2019, 2021

Lublin
2018-2019, 2021

Zielona Góra
2018-2019, 2021

Koszalin
2019, 2021

Gniezno
2019

Bydgoszcz
2019

Olsztyn
2019

Kielce
2019

Białystok
2019, 2021

Kostrzyn nad Odrą
2019

Płock
2019

Radomsko
2019

Gorzów Wielkopolski
2019

Słupsk
2019

Kalisz 2019,

Elbląg
2019

Nowy Sącz
2019

Słubice/Frankfurt 
2020-2021

Wodzisław Śląski
2021

Bielsko Biała
2021

Piła
2021



Wychodzę z szafy

Jeżeli chcesz prowadzić życie osoby dorosłej i dojrzałej, to
prawdopodobnie w którejś chwili będziesz potrzebować zbudować
solidne i stabilne poczucie własnej wartości oraz będziesz dążyć do
budowy własnej satysfakcji życiowej i poczucia samorealizacji poprzez
życie w zgodzie z sobą. Proces dochodzenia do tego bywa trudny lub
bardzo trudny – chociaż przechodzimy przez niego na swój sposób
wszyscy i zwykle z perspektywy czasu dochodzimy do wniosku, że nawet
najtrudniejsze doświadczenia da się przetrwać, a po ich przetrwaniu –
czynią nas one mądrzejszymi, lepszymi i fajniejszymi ludźmi. Ten proces
budowy wewnętrznej samoakceptacji i otwartego mówienia innym
ludziom o tym, kim jesteśmy, nazywamy "coming out”. 

Uczucie, że inni ludzie akceptują Cię taką osobą, jaką jesteś jest
niesamowicie potężne i daje wielki komfort oraz poczucie sprawczości.
Według badań, jest to również niezwykle potrzebne społecznie i posiada
wielką moc zmiany. Według CBOS 2019, aż 67% Polek i Polaków uważa, że
nie zna osobiście żadnej osoby LGBTQ+. Jest to oczywiście statystycznie
niemożliwe, po prostu najwyraźniej "przeciętny Polak” nie budzi
dostatecznie dużo zaufania "przeciętnej osoby LGBTQ+”, aby odważyła
się ona wprost powiedzieć o tym, kim jest. Ale naprawdę warto
spróbować! Wyniki CBOS pokazują, że osobista znajomość osoby
LGBTQ+ jest najbardziej istotnym czynnikiem z punktu widzenia
kształtowania postaw akceptacji. Osoby, które sądzą, że znają osobiście
geja lub lesbijkę mają o 300% większe prawdopodobieństwo
deklarowania jakiejś formy akceptacji w stosunku do osób LGBTQ+ niż
osoby, które uważają, że nie znają żadnego geja ani lesbijki. 

Osoby znające mają również 60% niższe prawdopodobieństwo
deklarowania jakiejś formy niechęci w stosunku do osób LGBTQ+ niż
osoby, które twierdzą, że żadnych gejów ani lesbijek nie znają. Więc
coming outy to nie tylko doniosłe kamienie milowe dla Ciebie, które
budują Twoją satysfakcję i jakość życia, lecz również ważne i doniosłe
akty społecznego aktywizmu i budowania zmiany potrzebnej dla
społeczności LGBTQ+ w Polsce.



Jednak wiemy z doświadczenia, że wyjście z szafy może być trudne.
Powiedzenie prawdy o sobie otoczeniu wymaga odwagi. Coming out
powinien być w pełni Twoją, samodzielną, przez nikogo niewymuszoną
decyzją, z którą będziesz czuć się pewnie i bezpiecznie. Powtarzając za
stowarzyszeniem "Miłość Nie Wyklucza", wyjście z szafy powinno opierać
się na trzech zasadach - ma być dobrowolne, bezpieczne i na własnych
zasadach. Są sytuacje, w których lepiej nie wychodzić z szafy - np. jeżeli
powiedzenie o sobie może być niebezpieczne i niosłoby za sobą zbyt
duże ryzyko - które może wiązać się z trudnymi okolicznościami czy
niewspierającą rodziną. Nikt - ani rodzina, ani Twoja osoba partnerska,
nie powinien na ciebie naciskać, lub - tym bardziej - zmuszać cię do
coming outu, jeżeli Ty nie czujesz się na niego gotowx. Tylko ty
powinienxś decydować o tym, przed kim, jak i kiedy wyjdziesz z szafy. Ty
również nie powinienxś oczekiwać tego od drugiej osoby - nawet jeżeli
jesteście naprawdę blisko, coming out jest bardzo indywidualną sprawą.

Mimo możliwych trudności - jeżeli czujesz się gotowx i bezpiecznx,
naprawdę warto żyć w zgodzie ze sobą! Wyjście z szafy przynosi dużą
ulgę, powiedzenie o sobie w grupie znajomych czy rodzinie sprawia, że
nie musisz ukrywać istotnej części siebie i swojego życia.

Zachęcamy do zapoznania się z materiałami  Grupy Stonewall, które
przedstawiają doświadczenia coming outu poszczególnych osób:
https://www.youtube.com/watch?v=zpwm27u-VYc/

Nie ma jednego, idealnego “przepisu” na dobry coming out, niemniej
jednak warto na sam początek “wybadać teren”, przekonując się, czy
osoba, której chcemy o sobie powiedzieć, jest otwarta i tolerancyjna.
Ważne jest to, żeby znaleźć osobę w swoim otoczeniu, której wiesz, że
możesz zaufać i wobec której możesz być szczerx, nawet jeżeli nie jesteś
w stanie się otworzyć przed całym swoim otoczeniem. Jeżeli takiego
wsparcia nie jesteś w stanie otrzymać w rodzinie, możesz zwrócić się do
osoby nauczycielskiej lub osoby będącej pedagogiem/psychologiem
szkolnym, której ufasz, lub poszukać wspierających społeczności w
twojej okolicy!

Jeżeli nie czujesz się na siłach aby rozmawiać z nauczycielem,
możesz przedstawić mu następujące materiały:
https://kph.org.pl/publikacje/jestem_gejem_jestem_lesbijka.pdf

KLIK

https://kph.org.pl/publikacje/jestem_gejem_jestem_lesbijka.pdf


Andrzej Szwan
ur. 16 sierpnia 1938 w
Warszawie) − polski artysta
estradowy i fotomodel,
występujący jako drag
queen Lulla la Polaca.

Wstydem nie jest również poszukiwanie siebie i zmiana "szufladki", 
z którą się utożsamiasz. Przykładowo - to, że przez jakiś czas określasz
się jako osoba biseksualna, a za kilka lat zrozumiesz, że jesteś osobą
homoseksualną, nie oznacza w żadnym razie, że “wymyślasz”, czy że
twoje uczucia nie są prawdziwe. Masz prawo do szukania siebie,
wątpliwości i zmian, nawet jeśli inni mówią lub próbują ci wmówić, że
jest inaczej. To, jak definiujesz swoją orientację seksualną może
zmieniać się w trakcie twojego życia i to jest całkowicie normalne! Wraz
z wiekiem bardziej rozumiemy swoje potrzeby, a w trakcie dorastania
ciągle się zmieniamy, dojrzewamy i poszukujemy siebie, swojej
tożsamości i tego, kim jesteśmy.

Twoje doświadczenia i związki nie definiują twojej orientacji - możesz
być gejem, mimo że byłxś w relacji z kobietami, możesz być biseksualnx,
w przeszłości spotykając się tylko z mężczyznami. Ty wiesz najlepiej to,
kim jesteś - możesz wiedzieć, że jesteś lesbijką, mimo że nigdy nie
spotkałaś się z mężczyznami.

Zachęcamy do zapoznania się z rozmowami osób z Grupy Stonewall 
z osobami, które przeżyły właśnie taki “późny” coming out i dzielą się
swoimi doświadczeniami:
 https://www.youtube.com/watch?v=lvEXVtspZxA

Nie istnieje jeden, właściwy czas na coming out. Nie jest to też jedno
wydarzenie, a indywidualny proces w każdej relacji, jaką nawiązujemy 
w życiu. Na bycie sobą nigdy nie jest za późno! Możesz wyjść z szafy 
w dowolnym wieku i momencie swojego życia, możesz nawet nigdy tego
nie zrobić - co wciąż będzie w porządku! Na rozpoczęcie 
tranzycji też nigdy nie jesteś “za starx”, odpowiedni 
jest tylko ten moment, w którym ty poczujesz 
się gotowx i masz możliwości, żeby ją zacząć. 
Nie jest wstydem samemu zrozumieć swoją 
orientację czy tożsamość płciową 
w późniejszym wieku, to normalne, że 
pewne rzeczy rozumiemy dopiero z 
upływem czasu. Możesz być równie 
fajną starszą osobą - jak najstarsza
polska drag queen, 
Lulla la Polaca, którą 
przedstawia niniejsza grafika!

https://pl.wikipedia.org/wiki/16_sierpnia
https://pl.wikipedia.org/wiki/1938
https://pl.wikipedia.org/wiki/Warszawa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Drag_queen


Chcę działać

Bardzo cieszymy się, że tutaj jesteś i że interesuje Cię działanie! Jak już
prawdopodobnie wiesz z lektury poprzednich ścieżek, w Polsce jest
ogrom pracy do zrobienia i potrzebujemy dziesiątek tysięcy młodych,
zaangażowanych osób chcących uczynić świat lepszym miejscem
dla każdej osoby, niezależnie od jej narodowości, pochodzenia
etnicznego, orientacji psychoseksualnej, płci i tożsamości płciowej,
przynależności religijnej lub jej braku, niepełnosprawności, nadwagi 
i otyłości, czy jakiekolwiek innej cechy! Stworzyliśmy dla Ciebie małe
zestawienie pomysłów na konkretne działania. Pamiętaj, że każde
działanie się liczy – czasami wystarczy po prostu być otwartym na
szczere i cierpliwe rozmowy ze swoim bezpośrednim otoczeniem :) 
 Poniżej kilka pomysłów – mamy nadzieję, że się Wam spodobają.

Zrób bezpieczny coming out przed kilkoma bliskimi i zaufanymi
osobami

Dobra "rodzina z wyboru” potrafi diametralnie zmienić jakość życia
młodych osób LGBTQ+. Posiadanie kilku zaufanych osób wokół siebie,
wobec których nie trzeba niczego udawać jest wspaniałym uczuciem,
które trudno opisać. Dlatego warto zebrać się na odwagę i dokonać
kilku coming outów przed starannie wybranymi osobami. Ale zanim to
zrobisz, to upewnij się, że faktycznie czujesz się gotowx i że
okoliczności tego coming outu będą bezpieczne. Więcej na ten temat
w dedykowanej ścieżce oraz w materiałach stowarzyszenia Miłość Nie
Wyklucza, ale piszemy o tym również tutaj, aby podkreślić, jak ważne 
i silnie oddziałujące jest wychodzenie z szafy. Jeżeli jest tylko jedna
rzecz, którą jesteś gotowx zrobić w ramach swojego osobistego
aktywizmu i budowy bardziej przyjaznej Polski – rekomendujemy, aby
to właśnie była akcja, nad której realizacją głębiej się zastanowisz :)



Dbaj o siebie i innych - reaguj na homofobię, okazuj wsparcie
potrzebującym
 
Reagowanie na homofobię jest jednym z najważniejszych działań,
którego może podjąć się każde z nas. Zachowania homofobiczne to nie
tylko wyzwiska, to też celowe wykluczanie lub żarty. Oczywiście
najważniejsze jest twoje bezpieczeństwo i gdy widzisz sytuację, która
zagraża życiu lub zdrowiu postaraj się uzyskać pomoc - możesz zgłosić
sytuację ochroniarzowi lub zadzwonić na policję. W sytuacjach
codziennych, warto reagować spokojnie (nie zwalczaj ognia ogniem),
ale za to, stanowczo wyrażać sprzeciw lub jasno opowiadać się po
stronie osób LGBTQ+ w internecie. Brak reakcji w sytuacji, gdy spotykasz
się z homofobią jest wspieraniem dyskryminacji! Staraj się o tym
pamiętać i podkreślać to. Sprzeciwiaj się określeniu “homopropaganda”
- zwiększenie reprezentacji osób LGBTQ+ zdecydowanie nie jest
“homopropagandą”! Przez wiele lat omijano aspekt ich istnienia,
jednakże istniały zawsze i dopiero teraz otrzymują zasłużoną
reprezentację w mediach oraz produktach kultury. Warto to zauważać,
ponieważ jeżeli komuś przeszkadza wątek romantyczny dwóch
queerowych osób, jest to po przejaw homofobii.

Nie obawiaj się rozmawiać z osobami, które w Twoim otoczeniu ulegają
przemocy. Najgorsze, co może im się przytrafić, to poczucie
osamotnienia i przytłoczenia. Czasami wystarczy przytulić kogoś lub po
prostu poklepać po ramieniu i powiedzieć, że wszystko będzie dobrze, że
razem sobie poradzicie, że dana osoba nie jest sama. Jeżeli widzisz
agresję i przemoc w swoim otoczeniu, to nieważne jakie masz poglądy,
Twoim obowiązkiem jest zareagować w bezpieczny sposób – najlepiej
zwracając się do zaufanej osoby nauczycielskiej. Możecie szukać
wsparcia wśród dorosłych osób LGBTQ+ i sojuszniczych, np. na
Discordzie #teczymy, gdzie znajdziesz szeroką i zaangażowaną
społeczność chętnych do wsparcia osób z podobnymi doświadczeniami.
Istnieje również wiele telefonów zaufania i grup pomocowych, do których
można się zwrócić z prośbą o pomoc.



Zaangażuj się!
 
Warto walczyć o lepszą przyszłość! Jako Fundacja Impuls jesteśmy
zmęczenx i zirytowanx ciągłym przedstawianiem osób młodych jako
biernych, niezdolnych do działania czy sprawczości. Dlatego apelujemy,
abyście świadomie przeznaczyły i przeznaczyli trochę swojego czasu
każdego tygodnia na jakieś działania. 1-2h wirtualnego aktywizmu w
tygodniu to dobry początek! Działać można na wiele sposobów – nawet
poprzez rzeczy tak proste, jak udostępnianie postów edukacyjne na
Instagramie, TikTok-u czy Facebooku. Koniecznie udostępnijcie na
swoich profilach filmiki ze znanymi osobami z naszej kampanii "Bal”!
Wraz ze wzrostem wiedzy, wzrasta też poziom świadomości. Dzięki niej
będziesz w stanie lepiej wychwytywać homofobiczne lub wykluczające
zachowania i reagować. Wiedza jest kluczowa w walce ze stereotypami,
które nadal są żywe w społeczeństwie. Bardzo ważne jest, by ich nie
powielać oraz tłumaczyć, dlaczego są nieprawdziwe i krzywdzące. Tutaj
dobrze sprawdzą się właśnie wyniki badań, statystyki oraz
niepodważalne fakty. Nie przekonasz każdego - i to jest okej. Ważne żeby
podjąć działanie, które może skutkować zmianą postrzegania nawet
jednej osoby - pamiętaj, że wciąż warto! 

Bierz odważnie udział w dyskusjach, które obserwujesz w swoim
otoczeniu i cierpliwie edukuj za pomocą wiedzy, którą zdobyłxś!
Uczestnictwo w marszach równości, noszenie tęczowej przypinki,
udostępnianie postów edukacyjnych w mediach społecznościowych - te
wszystkie działania są ważne. Mogłoby się wydawać, że to drobne rzeczy,
jednak na większą skalę dają poczucie wspólnoty oraz świadomość
tego, ile wspierających osób jest dookoła nas. Nie musisz brać udziału 
w każdym marszu. Mów głośno o tym, że wspierasz - w szkole, na
uczelni, w pracy, w domu, wśród znajomych. Możesz nie zdawać sobie
sprawy, że jesteś w obecności osoby, która nie wyszła jeszcze z szafy i jak
wiele dla niej znaczą słowa wsparcia w momencie, gdy nie jest pewna
jakiej reakcji ze strony środowiska może się spodziewać.



Dowiedz się, jakie organizacje działają w Twojej okolicy i zaproponuj im
pomoc! Praktycznie w każdej średniej wielkości miejscowości jest jakieś
lokalne stowarzyszenie zajmujące się np. organizacją Marszu Równości
czy podejmujące różnego typu lokalne akcje edukacyjne 
i happeningowe. To świetny sposób na znalezienie grupy wsparcia
pośród podobnych Tobie osób z Twojego otoczenia, a jednocześnie 
– każde ręce do pracy na pewno będą wielką pomocą :)" Jeżeli w Twojej
miejscowości nie ma żadnej lokalnej organizacji, to zgłoś się do jednej 
z organizacji o zasięgu ogólnopolskim, takich jak np. Grupa Stonewall,
Miłość Nie Wyklucza czy Kampania Przeciw Homofobii – oni na pewno
znajdą dla Ciebie jakieś ciekawe zadania, do których realizacji wystarczy
jedynie komputer z internetem i chęć do działania.

Porozmawiaj z wychowawcą lub zaufanym nauczycielem 
o przeprowadzeniu interaktywnej lekcji wychowawczej, na której Wasza
klasa mogłaby porozmawiać o tematyce LGBTQ+ i potrzebie budowy
postaw akceptacji i poszanowania dla wszelakiej różnorodności. Jeżeli
atmosfera będzie przyjazna, to rozważcie zorganizowanie Tęczowego
Piątku lub Dnia Empatii. Warto również ocenić Waszą szkołę pod kątem
przyjazności i otwartości w ramach rankingu szkół prowadzonego 
w ramach Mapy Równości (http://maparownosci.pl/). Jeżeli czujesz, 
że w Twojej szkole są problemy z równością, możesz rozważyć
przeprowadzenie w szkole petycji z wnioskiem do rady pedagogicznej, 
w której osoby uczące się będą prosić o wprowadzenie tzw.
"inkluzywnego statutu szkoły” – na stronie Mapy Równości znajduje się
więcej szczegółów, jak się za to zabrać.



Pamiętaj o tym, że świat zmienia się na lepsze!
 
Będąc młodą osobą LGBTQ+ w Polsce 2022 roku łatwo skupiać się na
rzeczach negatywnych, których nie brakuje. Warto jednak pamiętać, 
że w gruncie rzeczy świat gwałtownie zmienia się na lepsze, również
Polska. Prześladowania i dyskryminacja, które obecnie widzimy w Polsce, 
są naturalną konsekwencją pozytywnych zmian, jakie zaszły na
przestrzeni ostatnich 30 lat w naszym kraju. Niestety niektórym osobom
ze względu na ich ignorancję i nieznajomość faktów naukowych lub ze
względu na swoje zacietrzewienie ideologiczne i/lub cyniczny interes
polityczny, zachodzące zmiany się nie podobają. Takie osoby prowadzą
obecnie zrywy w kontrze do polskiego społeczeństwa, które staje się
coraz bardziej otwarte i tolerancyjne. W tym kontekście polecamy
zapoznanie się przede wszystkim z niezwykle ciekawymi 
i optymistycznymi badaniami ilościowymi stowarzyszenia „Miłość Nie
Wyklucza”, które zostały zrealizowane przez profesjonalną i niezależną
agencję badawczą ABR Sesta na próbie reprezentatywnej dla polskiego
społeczeństwa w wieku produkcyjnym. Raport można pobrać ze strony
http://jestesmyrodzina.pl/ . Coraz więcej osób LGBTQ+ pojawia się 
w życiu publicznym, w coraz mniejszym stopniu jest to temat tabu. 
W wielu krajach na całym świecie sytuacja już jest bardzo dobra, mimo
że jeszcze w roku 2000 nie było ani jednego kraju, w którym osoby tej
samej płci mogłyby zawierać małżeństwa! Dziś – jest to już standard, 
a minęło zaledwie 20 lat. Kobiety czy osoby czarnoskóre musiały dużo
dłużej walczyć o swoje prawa, zanim udało im się je osiągnąć, a często
nawet dzisiaj wiele pracy w tych obszarach pozostaje do zrobienia.
Polska musi po prostu przejść swoją drogę do równouprawnienia
społeczności LGBTQ+ - a do tego potrzebujemy pomocy Twojej 
i dziesiątek tysięcy innych, podobnych Tobie osób :) Jest bardzo wiele
osób i organizacji aktywistycznych, które niestrudzenie od lat pracują
nad tą doniosłą zmianą. Dołącz do nas i pomóż nam budować tę zmianę
społeczną – bez Ciebie nie damy rady!

http://jestesmyrodzina.pl/


Wezwanie do działania!
 
Tu Fundacja Impuls, mamy nadzieję, że informacje zawarte w tym
przewodniku były dla Ciebie pomocne i ciekawe! Pamiętaj, że jakkolwiek
abstrakcyjne może wydawać Ci się to w tym momencie, nie jesteś
sam(x) ze swoją tożsamością, wątpliwościami oraz problemami. W
samej Polsce osób nieheteronormatywnych jest więcej niż mieszka w
aglomeracji warszawskiej, a osób, które rozumieją nasze zmagania i są
wspierające jest jeszcze więcej. Nawet jeżeli aktualnie jesteś w trudnym
momencie życiowym, jako osoby z podobnymi doświadczeniami
chcemy Ci powiedzieć, że można być szczęśliwym i dumnym z tego, kim
się jest, niezależnie od okoliczności. Życzymy ci, żebyś odnalazłx spokój,
bezpieczeństwo i szczęście, wspierające otoczenie, a także odwagę
potrzebną do tego, by każdego dnia być sobą. Pamiętaj, że w razie
jakichkolwiek niejasności zawsze możesz wrócić do którejkolwiek ze
ścieżek i powtórnie zapoznać się z jej treścią. Możesz skontaktować się 
z nami lub innymi organizacjami. Zachęcamy serdecznie do odszukania
na Discordzie serwera #tęczymy i poszukanie tam swojej "rodziny z
wyboru”. Oglądajcie filmiki kampanijne, w których znane osoby
opowiadają o swoich doświadczeniach związanych z budowaniem
samoakceptacji i szczęśliwego życia podczas trudnego procesu
wychodzenia z szafy. Obserwujcie Mapę Równości, która robi
fenomenalną robotę w związku z opracowywaniem rankingu szkół
przyjaznych LGBTQ+ i ma wiele ciekawych pomysłów na lokalną zmianę
w Waszych szkołach (np. Inkluzywne Statuty). No i oczywiście – w
imieniu naszym oraz osób partnerskich z Grupy Stonewall – Zapraszamy
na nasz wirtualny Bal! https://bal.grupa-stonewall.pl/ Odkryjcie bycie
sobą w gronie ludzi, na których Wam zależy. Dziękujemy za zapoznanie
się z materiałami dostępnymi w naszym poradniku!

Więcej informacji na temat naszej działalności 
możesz znaleźć na naszych mediach 
społecznościowych lub na stronie:

https://fundacjaimpuls.pl
linktr.ee/Impuls_

https://l.instagram.com/?u=https%3A%2F%2Flinktr.ee%2FImpuls_&e=ATPJsmNtqEb1tqWT48Vn5kMkCzmYkndIbsyc4fp3rb_TvTn2CI3rnhlaVPJEMgw_LdHwTXxyMEAU3w25_AVNRg&s=1
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