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Każdy związek
oparty na miłości
i szacunku zasługuje
na szczególną
opiekę i ochronę
państwa.
natalia i marek

Czy osobom hetero jest teraz lepiej, bo lesbijkom,
gejom i osobom bi jest gorzej? Czy osobom trans
trzeba utrudniać życie? Co to jest dyskryminacja?
I o co chodzi w równym traktowaniu?

DLACZEGO
GEJE I LESBIJKI
CHCĄ SPECJALNYCH PRZYWILEJÓW?
Osoby LGBT+ chcą
bezpieczeństwa
i możliwości godnego
życia dla siebie i swoich
rodzin. Dokładnie tak,
jak osoby heteroseksualne. To równe traktowanie, a nie przywileje.
Dlaczego ktoś ma mieć
gorzej w życiu, bo jest
osobą homoseksualną,
biseksualną albo transpłciową?

CHCĄ
OGRANICZYĆ
WOLNOŚĆ
SŁOWA!
Wolność słowa kończy
się tam, gdzie zaczyna się gnębienie albo
mówienie nieprawdy
o innych ludziach. Na
przykład mówienie, że
homoseksualność to
choroba, to nie tylko
powtarzanie nieprawdy,
ale też usprawiedliwianie gorszego traktowania. To słowa, które nie
tylko bolą, ale mogą też
zniszczyć komuś życie.

NIKT MNIE NIE
ZMUSI, ŻEBYM
ICH LUBIŁ/
LUBIŁA!
Ok, tylko że serio nie
o to chodzi. Osobom
LGBT+ naprawdę wystarczy, żeby nie były
traktowane gorzej. Czyli żeby nie były obrażane, wyrzucane z domu
lub pracy i nie musiały
się bać o swoje ukochane osoby: partnerów
i dzieci. Można kogoś
nie lubić, a jednak nie
odbierać praw, które się
samemu ma.

JAK IM DAMY
PRAWA, TO NAM
BĘDZIE GORZEJ?
Równe traktowanie
nikomu nic nie odbiera! Czy naprawdę
osobom heteroseksualnym będzie gorzej,
bo dwie dziewczyny
albo dwóch chłopaków będzie mogło np.
wziąć ślub? Nie, bo nic
nie stracą. Będą żyć
dokładnie tak samo, jak
wcześniej.

Pewnie wiesz,
że wcale nie tak
dawno temu,
w większości krajów
świata kobiety nie
mogły głosować
w wyborach ani
być kandydatkami
na państwowe stanowiska.
Albo że w Stanach
Zjednoczonych osoby
czarnoskóre musiały
chodzić do osobnych
szkół i siadać w specjalnie wyznaczonych
miejscach w autobusach. Zabronione były
też małżeństwa między
osobami białymi i czarnoskórymi. Takie było
prawo.

Czyli prawo było tak
napisane, żeby całe
grupy ludzi nie mogły
robić czegoś, co w teorii należy się wszystkim.
Z czasem ludzie zrozumieli, że nie można
traktować kogoś gorzej
z powodu płci albo koloru skóry i prawo zmieniono (choć niestety
sporo osób zachowało
różne uprzedzenia).
A jak to wygląda
w przypadku osób
LGBT+?
Żeby wejść w czyjeś
buty i zrozumieć jego
lub jej sytuację wystarczy trochę wyobraźni
i otwartości :)

Wyobraź sobie, że to
osoby heteroseksualne są w mniejszości, a większość jest
homoseksualna. Z tego
powodu osoby hetero
są gorzej traktowane.
Kiedy chłopak zakochuje się w dziewczynie
zaczyna być gnębiony
w szkole. Kiedy dowiadują się o tym rodzice,
grożą mu wyrzuceniem
z domu albo wysyłają
na przymusowe leczenie do psychiatry.
Wszyscy mówią mu,
że jest „zboczony”, bo
kochanie dziewczyny
jest sprzeczne z naturą albo tym, co mówi
ksiądz.

Wyobraź sobie, że
nauczycielka, która
mieszka z mężczyzną,
boi się że straci pracę, gdy ktoś się o tym
dowie. Dlatego unika
mówienia o swoim
życiu prywatnym. Gdy
koleżanki albo uczniowie pytają dlaczego
nie ma obrączki, udaje,
że żyje sama. W końcu ktoś się dowiaduje
i rodzice mówią, że nie
chcą, żeby „taka osoba”
uczyła ich dzieci.
To wszystko przykłady
DYSKRYMINACJI,
z którymi spotykają się
osoby LGBT+ w Polsce.

DYSKRYMINACJA
to właśnie traktowanie kogoś gorzej
tylko dlatego, że należy do jakiejś
grupy albo ma jakąś cechę, na którą
nie ma wpływu. To może być płeć,
kolor skóry, niepełnosprawność, ale
też orientacja seksualna albo tożsamość płciowa.
Przeciwieństwem dyskryminacji osób
LGBT+ jest ich RÓWNE TRAKTOWANIE,
czyli uznanie, że bez względu na
orientację seksualną i tożsamość
płciową, wszyscy ludzie mają być
traktowani tak samo – i przez prawo,
i przez innych.
Oczywiście to ludzie tworzą prawo,
dlatego jeśli w jakimś kraju jest dużo
osób o homofobicznych poglądach,
to obowiązujące tam prawo będzie
homofobiczne.
Ale z drugiej strony prawo też wpływa na ludzi. Badania pokazują np.,
że w krajach, w których wprowadzono śluby dla par tej samej płci,
poziom homofobii spada.

Jeśli jesteś osobą LGBT+
pamiętaj, że masz prawo do:
BEZPIECZEŃSTWA Nikt nie może
kazać ci siedzieć w szafie albo z niej
wyjść. Nikt nie może ci grozić ani
stosować fizycznej lub psychicznej
przemocy. Jeśli tak się dzieje, masz
prawo domagać się pomocy i reakcji
ze strony innych osób.
SZACUNKU Nikt nie może cię
obrażać ani poniżać z powodu twojej
orientacji i tożsamości. Masz prawo
domagać się prawdziwych, naukowych informacji na temat osób
LGBT+ i protestować, gdy słyszysz
mity i kłamstwa..
RÓWNOŚCI Bycie osobą LGBT+ to
zwyczajna, naturalna cecha. Nikt nie
może ci odmawiać prawa do ślubu,
wychowywania dzieci albo życia
w zgodzie ze sobą.

> Co zrobić, gdy ktoś łamie twoje
prawa przeczytasz w broszurce
POTRZEBUJESZ POMOCY?

Publikacja dostępna na licencji:
CC BY-SA 4.0, Creative Commons
Uznanie autorstwa–Na tych samych
warunkach 4.0 Międzynarodowe

Więcej znajdziesz na:
mnw.org.pl/orientujsie

