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Jeżeli dziecko czuje 
się bezpieczne, 
kochane i jest 
szczęśliwe, to jest 
to, co tworzy dom, 
co tworzy rodzinę.
kamila i beata



CZY DZIECI 
WYCHOWYWANE 
PRZEZ GEJÓW 
I LESBIJKI 
BĘDĄ HOMO?

Ani orientacja seksu-
alna, ani tożsamość 
płciowa nie biorą się 
z wychowania. Ba-
dania naukowe jasno 
pokazują, że nie można 
kogoś „wychować na” 
geja, lesbijkę, czy osobę 
transpłciową. Przecież 
osoby homo – i bisek-
sualne prawie zawsze 
mają rodziców hetero, 
a jednak same nie są 
hetero.

Bardzo często, gdy mówi się o osobach LGBT+, 
pojawia się temat ich związków, prawa do 
zawierania małżeństw i wychowywania dzieci. 
Takie prawa wprowadziło już ponad 20 krajów 
na świecie, ale w Polsce wiele osób wciąż ma 
z nimi problem.

PRZECIEŻ GEJE 
I LESBIJKI 
NIE MOGĄ MIEĆ 
DZIECI!

Mogą i mają. Szacuje 
się, że w Polsce kilka-
dziesiąt tysięcy dzieci 
jest wychowywanych 
przez dwóch ojców lub 
dwie mamy. Czasa-
mi to dzieci urodzone 
w poprzednim związku 
z osobą innej płci. Poza 
tym bycie lesbijką nie 
oznacza bezpłodności 
i mamy-lesbijki rodzą 
własne dzieci.
> Odnośniki do badań  

naukowych znajdziesz na  
mnw.org.pl/orientujsie



DZIECKO MUSI 
MIEĆ MAMĘ  
I TATĘ!

Dziecko potrzebuje mi-
łości, bezpieczeństwa 
i kochającego rodzica 
lub rodziców. Wszystkie 
rzetelne badania wska-
zują, że pary tej samej 
płci mogą zapewnić 
swoim dzieciom tak 
samo dobre warunki, 
jak mama i tata. Płeć 
rodziców nie wpływa 
na orientację, tożsa-
mość, ani na to, czy 
dziecko jest szczęśliwe.

TRZEBA CHRO-
NIĆ DZIECI 
PRZED TAKIMI 
LUDŹMI!

Dzieci trzeba chronić 
przed homofobią np. 
koleżanek i kolegów 
w szkole, czy osób 
dorosłych, a nie przed 
własnymi rodzicami. 
Jeśli dzieciom wy-
chowywanym przez 
dwóch ojców lub dwie 
mamy dzieje się coś 
złego, to dlatego, że 
prawo nie uznaje oboj-
ga rodziców. Powoduje 
to mnóstwo problemów 
np. podczas wizyty 
u lekarza.



O parach tej samej 
płci często opo-
wiada się różne 
bzdury. Że to nie 
jest miłość, że 
chodzi tylko o seks, 
że często zmie-
niają partnerów 
i partnerki, albo 
że jak już chcą 
żyć razem, to  
nie potrzebują  
do tego ślubu.

Wszystkie te opowie-
ści mają jedną cechą 
wspólną: zakładają, że 
osoby LGBT+ to jacyś 
kosmici, a osoby hetero 
to jednorodna masa. 
Tymczasem miłość, 
związek i rodzina mogą 
mieć tyle odmian, ilu 
jest ludzi na świecie. 

Różnice biorą się raczej 
z charakteru, marzeń 
i potrzeb, a nie orienta-
cji czy tożsamości!

Zarówno wśród osób 
hetero- i niehetero-
seksualnych są takie, 
które wiążą się z jedną 
osobą na całe życie, 
takie, które żyją w wie-
lu krótkich związkach 
i takie, które nie wiążą 
się z nikim. Dla jednych 

„miłość” oznacza przy-
godę i przyjemność, 
a dla innych poważne 
zobowiązanie  
i rodzinę.



Jeśli zastanawiasz się 
„jak to jest?” z gejami, 
lesbijkami, osobami bi – 
i trans – (np. jak i z kim 
żyją), odpowiedź pra-
wie na pewno brzmi: 
tak, jak wszyscy, czyli 
każdy inaczej :)

Bycie z kimś w związ-
ku to nie tylko sprawa 
uczuć, ale też prawa. 
Kiedy kobieta i mężczy- 
zna decydują się na 
wspólne życie mogą 
wziąć ślub, który daje 
im wiele różnych uła-
twień i chroni przed 
najgorszymi sytuacjami 
takimi jak wypadek czy 
ciężka choroba.

W Polsce pary tej sa-
mej płci nie mają takiej 
możliwości. Mogą spę-
dzić ze sobą całe życie, 
a z perspektywy prawa 
pozostają dla siebie 
kompletnie obce. 

Para kobiet albo dwóch 
mężczyzn może wy-
chowywać wspólnie 
dzieci przez lata, ale 
w myśl polskiego pra-
wa, tylko jedno z nich 
może być uznane za 
rodzica. Drugi tata albo 
druga mama to obca 
osoba.



W miarę jak coraz więcej osób wycho-
dzi z szafy, widoczne stają się nie tylko 
osoby LGBT+, ale również ich związki. 
Kiedy ludzie uświadamiają sobie, że ich 
znajomi i sąsiedzi żyją w związkach tej 
samej płci, zaczynają też rozumieć, że 
takim parom należą się te same pra-
wa, co wszystkim.

Wiele osób LGBT+, ale też coraz więcej 
osób heteroseksualnych, chce wprowa-
dzenia RÓWNOŚCI MAŁŻEŃSKIEJ,  
czyli równego prawa do zawierania  
ślubów i wychowywania dzieci dla  
par tej samej płci. „Równego” znaczy 
tutaj „na takich samych zasadach jak  
pary różnej płci”.

Niestety olbrzymia większość par tej  
samej płci, wychowujących wspólnie  
dzieci wciąż się ukrywa. Boją się, że  
takie rodzinne wyjście z szafy może  
źle się odbić na ich dzieciach. Przez to 
ludzie w Polsce myślą, że takich rodzin 
po prostu nie ma.



Prawo do małżeństwa i adop-
cji/wychowywania dzieci przez 
osoby LGBT+ jest dla nas bardzo 
ważne. Dlatego do pakietu dołą-
czamy naszą niebieską książeczkę: 

„Równość małżeńska. Przewodnik 
dla początkujących”.  
> Do pobrania na mnw.org.pl

Polecamy też film o równości mał-
żeńskiej „Artykuł 18” nakręcony 
przez osoby z naszego Stowarzy-
szenia. Zobaczysz w nim między 
innymi polskie pary tej samej płci, 
które wyjechały z kraju, żeby móc 
wziąć ślub i bezpiecznie wycho-
wywać dzieci.  
> Do obejrzenia na art18.pl

O parach, ślubach i dzieciach  
piszemy też często na:
mnw.org.pl
  miloscniewyklucza
  miloscniewyklucza
  milosc_nw
 milosc_

http://mnw.org.pl/wp-content/mnwdocs/MNW_rownosc_malzenska_przewodnik.pdf
https://art18.pl/
https://mnw.org.pl/
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