Miłość
Nie Wyklucza
Chcemy, żeby wszystkie rodziny były tak samo chronione przez polskie prawo.

W 2019 roku nasza społeczność stała się
celem kampanii nienawiści ze strony władz,
mediów publicznych i Kościoła katolickiego.

W 2013 roku odważyliśmy się wyjść
z postulatem równości małżeńskiej w Polsce.

W 2020 roku nasi sojusznicy polityczni
złożyli naszą ustawę małżeńską w Sejmie.
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W 2009 roku rozpoczęliśmy pracę nad
ochroną, wzmacnianiem i reprezentacją
społeczności LGBT+ w Polsce.

→

Stowarzyszenie Miłość Nie Wyklucza
O nas

Od 2009 roku pracujemy nad
zapewnieniem ochrony i wzmacnianiem reprezentacji społeczności
osób LGBT+ w Polsce. Naszym
głównym celem są małżeństwa
dla wszystkich, czyli umożliwienie
zawarcia ślubu cywilnego wszystkim
parom bez względu na ich orientację
seksualną i tożsamość płciową.

Wierzymy, że pełna równość
to równość małżeńska.
Wierzymy, że wszystkie
rodziny mają prawo do szczęścia,
bezpieczeństwa i szacunku.
Wierzymy, że Miłość
Nie Wyklucza.

Pomimo bardzo trudnych
warunków, nasza długofalowa
strategia przynosi efekty
Praca na rzecz równego traktowania nie jest
w Polsce łatwa.
Polska pozostaje jednym z ostatnich krajów
Unii Europejskiej, które nie zapewniają
żadnej ochrony prawnej osobom LGBT+.
Nie obowiązuje zakaz dyskryminacji i tzw.
„terapii” konwersyjnych, przestępstwa
z nienawiści nie są penalizowane, nie ma
jasnej procedury uzgodnienia płci, brakuje
systemowej edukacji oraz ochrony par osób
tej samej płci i ich dzieci w prawie rodzinnym.

Zmiana poparcia dla wprowadzenia
równości małżeńskiej w Polsce
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Największe partie polityczne ignorują lub
otwarcie zwalczają próby zmiany prawa.
Oznacza to, że ciężar edukowania oraz
budowania poparcia społecznego
i politycznego dla równości spada na nas.
Pomimo tych przeszkód udało nam się
wprowadzić równość małżeńską do Sejmu
i do debaty publicznej, a badania opinii
wskazują na stały wzrost poparcia dla
naszego postulatu.
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Rosnąca liczba Polek i Polaków, również
polityków i polityczek, rozumie, że równość
małżeńska i prawa osób LGBT+ nie są
dodatkiem, lecz jednym z fundamentów
demokratycznego społeczeństwa.

Co robimy

Pomagamy zrozumieć

Zmieniamy prawo

Dajemy głos społeczności
LGBT+ przy pomocy naszych
mediów społecznościowych,
które docierają do ponad pół
miliona osób miesięcznie.

Opracowaliśmy i wynegocjowaliśmy podpisanie przez
prezydenta Warszawy Rafała
Trzaskowskiego Warszawskiej
Deklaracji LGBT+, czyli pierwszego dokumentu tego typu
w naszej części Europy. To
deklaracja rozwiązania problemów naszej społeczności,
czyli np. zapobieganie przemocy rówieśniczej w szkołach,
przeciwdziałanie bezdomności
młodych osób LGBT+, a także
sposoby na wzmocnienie społeczności w mieście.

Stworzyliśmy pierwszy film
dokumentalny o braku równości małżeńskiej w Polsce.
Opowiadamy w nim historie
par tej samej płci, które wyemigrowały z Polski w poszukiwaniu szczęścia i bezpieczeństwa.

Budujemy społeczność
LGBT+ w Polsce
Organizujemy regularne spotkania ponad 25 organizacji
LGBT+ z całej Polski, dzieląc
się wiedzą i dobrymi praktykami, oferując wsparcie dla
samoorganizujących się grup
oraz koordynując działania
rzecznicze.
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Prowadzimy okresowe badania opinii publicznej i wspieramy skargi polskich par osób tej
samej płci w Europejskim
Wspólnie z marką Ben&Jerry’s
Trybunale Praw Człowieka
zbudowaliśmy Niezniszczalną
w Strasburgu. Współpracutęczę z wody i światła w cenW 2020 roku doprowadziliśmy jemy z biznesem i sieciami
trum Warszawy oraz zorganido złożenia w Sejmie przygoto- pracowniczymi w kilkunastu
zowaliśmy Poloneza Równości,
wanej przez nas ustawy o rów- firmach.
który uczniowie i uczennice
ności małżeńskiej, a wcześniej
stołecznego liceum zatańczyli
→ dostrasburga.pl
skutecznie lobbowaliśmy za
w parach tej samej płci w geście
rozszerzeniem projektów
solidarności ze społecznością
ustaw o związkach partnerLGBT+.
skich poddanych pod głosowanie w polskim parlamencie.

→

Trzy filary strategii na rzecz
równości małżeńskiej

Pomagamy zrozumieć
edukacja

kampanie

storytelling

Była sędzia Trybunału Konstytucyjnego
wyjaśnia, że w Polsce nie ma zakazu
małżeństw jednopłciowych

obejrzyj film

Artykuł osiemnasty
To pierwszy film dokumentalny o (braku)
równości małżeńskiej w Polsce. Tytułowy
zapis w Konstytucji RP jest często interpretowany jako zakaz równości małżeńskiej. Film
opowiada historię dwóch par osób tej samej
płci, które wyemigrowały do Wielkiej Brytanii,

gdzie wzięły ślub i wychowują dzieci. Równolegle do nich głos zabierają eksperci i ekspertki, wyjaśniając polityczne, społeczne i religijne
korzenie polskiej homofobii oraz rosnącego
rozziewu między dwoma ideałami wolnej
Polski: wolnością i równością.

Orientuj się!
To pakiet materiałów i gadżetów edukacyjnych
opracowanych wspólnie z uczniami i uczennicami szkół średnich z myślą o ich rówieśnikach
(a także nauczycielach, rodzeństwu i rodzicach). Odpowiadamy w nim na najczęstsze pytania, obalamy najbardziej rozpowszechnione
mity i doradzamy gdzie szukać wsparcia i jak
pomóc innym przetrwać szkołę.

→ mnw.org.pl/orientujsie

Równość małżeńska. Przewodnik dla początkujących.
Dostępny w formie drukowanej i cyfrowej,
„Przewodnik” obejmuje najważniejsze kwestie
związane z równością małżeńską. Od prawdziwych ludzkich historii, poprzez prawo i postawy społeczne, po sekcję pytań i odpowiedzi
oraz narzędzia do prowadzenia rozmów.

→ mnw.org.pl/biblioteczka

Zmieniamy prawo
rzecznictwo

badania

litygacja

Warszawska Deklaracja LGBT+
W lutym 2019 roku prezydent Warszawy Rafał
Trzaskowski podpisał Warszawską Deklarację LGBT+, pierwszy dokument tego rodzaju
w Europie Środkowo-Wschodniej. Celem tego
opracowanego i negocjowanego przez nasze
Stowarzyszenie dokumentu jest odpowiedź na
najważniejsze potrzeby społeczności LGBT+
na szczeblu lokalnym, czyli bez angażowania
wrogich władz państwa.

Postulaty Deklaracji obejmują utworzenie schroniska dla osób doświadczających
bezdomności, uruchomienie centrum społecznościowego oraz program „Latarnik”,
zapobiegający dręczeniu młodych osób LGBT+
w szkołach.

Prof. Adam
Bodnar

Prof. Monika
Płatek

Prof. Jakub
Urbanik

Prof. Mirosław
Wyrzykowski

Adw. Olga
Ziegler

Przewodniczący Rady

Fundusz Prawo Nie Wyklucza
W odpowiedzi na ataki na naszą społeczność,
w 2020 roku powołaliśmy Fundusz Prawo
Nie Wyklucza, który oferuje wsparcie prawne
osobom LGBT+ w trudnej sytuacji finansowej,
prowadząc kilkanaście spraw rocznie.

W radzie Funduszu zasiadają uznani prawnicy
i akademicy specjalizujący się w problematyce
praw człowieka.
→ mnw.org.pl/prawo

Ustawa o równości małżeńskiej
W 2015 roku zaangażowaliśmy do wspólnego
działania prawników i prawniczki specjalizujących się prawie rodzinnym, którzy przygotowali projekt ustawy o równości małżeńskiej
wraz z niezbędnym uzasadnieniem. Od tego
czasu regularnie aktualizujemy jego treść,
uwzględniając wyniki badań społecznych,
orzecznictwo i sytuację międzynarodową, aby
w każdej chwili mieć do dyspozycji projekt
gotowy do złożenia w Sejmie.

W 2019 roku projekt uzyskał poparcie trzeciej
największej partii politycznej w Polsce.
W 2020 roku nasi polityczni partnerzy złożyli
go w Sejmie.

Pozew przeciw mowie nienawiści
Wspólnie z grupą 16 osób LGBT+ wytoczyliśmy pozew lobbystce antyaborcyjnej znanej ze
skrajnie homofobicznych i dehumanizujących
wypowiedzi.

Badania społeczne
Regularnie przeprowadzamy ogólnopolskie
badanie postaw wobec równości małżeńskiej,
związków partnerskich oraz tęczowych rodzin.
Przygotowujemy również raporty z badań
jakościowych życia społeczności LGBT+
w kraju.

Budujemy społeczność
sieciowanie

wsparcie

współpraca

obejrzyj filmy

Jesteśmy rodziną
W kampanii oddaliśmy głos tęczowym rodzinom, czyli parom osób tej samej płci wychowującym dzieci w Polsce. W ciągu zaledwie
miesiąca od ich publikacji, kampanijne filmy
dotarły do miliona osób, wywołując lawinę
głosów wsparcia.

Towarzyszące kampanii badania społeczne
pokazały, że – w przeciwieństwie do polityków – Polki i Polacy są otwarci i gotowi na
przyznanie ochrony prawnej wszystkim, a nie
tylko niektórym rodzinom.

Weselni sojusznicy
Co roku średnio 60 par nowożeńców zakłada
na swój ślub nasze błękitne przypinki z hasłem
„małżeństwa dla wszystkich”, aby wyrazić
wsparcie dla równości.

Mówimy, jak jest
Brak zgłoszeń przestępstw na tle homofobii
i transfobii (które nie są w Polsce penalizowane) jest ogromnym problemem, zwłaszcza
wśród młodych osób LGBT+. Kampania „Mówię, jak jest” próbuje to zmienić, pokazując historie osób LGBT+, które przetrwały przemoc,

podając kontakty pomocowe i przekonując, że
najlepszym lekarstwem na strach jest duma.
→ mowiejakjest.eu

Biznes i sieci pracownicze LGBT+
Współpracujemy z partnerami biznesowymi
oraz sieciami pracowniczymi, organizując
szkolenia z tematyki Diversity & Inclusion, prowadząc dyskusje oraz dzieląc się know-howem
na temat wspierania różnorodności w miejscu pracy. Dostrzegamy pozytywne zmiany
w politykach firm oraz stopniową ewolucję
w stronę bardziej otwartego wsparcia pracowników i pracowniczek oraz całej społeczności
LGBT+.

Our cooperation with Love Does Not Exclude
started many years ago and we have been proud
supporters of what the team does ever since.
We participated in workshops and listened to
speeches that informed our local community and
helped spread the word globally within our LGBT+
network, called the Gayglers. Kuba Piwowar

Sieć i Kongres LGBT+
Jesteśmy w kontakcie ze wszystkimi organizacjami i grupami LGBT+ w Polsce, wspierając ich
pracę, organizując spotkania i wydarzenia lokalne i zaopatrując je w materiały edukacyjne.
Organizujemy też regularne zjazdy, na których
wspólnie wyznaczamy cele naszych działań.

Stowarzyszenie Miłość Nie Wyklucza
Kontakt
Strona www

Hubert Sobecki
hsobecki@mnw.org.pl

Przekaż darowiznę
na Miłość
Pomóż nam chronić,
budować i wzmacniać
głos społeczności
LGBT+. Razem
wprowadzimy równość
małżeńską w Polsce!
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Ola Kaczorek
okaczorek@mnw.org.pl

Polski mnw.org.pl
English mnw.org.pl/en
Français mnw.org.pl/fr
Deutsch mnw.org.pl/de
Español mnw.org.pl/es
Svenska mnw.org.pl/se
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Sklep Miłości
100% zysku z Twoich zakupów
przeznaczamy na cele statutowe
Stowarzyszenia Miłość Nie Wyklucza.
Wszystkie rzeczy tworzymy od początku
do końca w Polsce – wspólnie wspieramy
lokalne manufaktury.
Kup teraz:
→ sklep.mnw.org.pl

Wspieraj Miłość!
Żeby działać skutecznie, musimy być
niezależni od sytuacji politycznej. Oznacza
to, że utrzymujemy się dzięki darowiznom.
Ponad 60% naszego rocznego budżetu
pochodzi z wpłat osób indywidualnych i firm.
Dzięki nim możemy zatrudniać
siedmioosobowy zespół wspierany przez
grupę wolontariuszy i wolontariuszek.

Wspieraj nas i pomóż zmienić
Polskę na lepsze!
mnw.org.pl/wspieram
Dane do przelewu:

Stowarzyszenie Miłość Nie Wyklucza
ul. Wspólna 61/102, 00-687 Warszawa
Bank BNP Paribas
61 2030 0045 1110 0000 0357 3360

Wspieraj
nas przez

kontakt@mnw.org.pl

