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Niniejszy podręcznik został opracowany  

w ramach projektu „Diversity and Childhood: 

Changing social attitudes towards gender diversity 

in children across Europe” (Różnorodność  

w dzieciństwie: Zmiana postaw społecznych wobec 

różnorodności płciowej u dzieci w Europie). 

Podstawowe założenia i oczekiwane rezultaty projektu to zwiększenie 
świadomości i zniwelowanie uprzedzeń, a także poprawa ochrony przed 
przemocą i zapewnienie wsparcia dzieciom i młodzieży LGBTI+. Projekt ma 
również na celu zapewnienie osobom zainteresowanym skutecznych narzędzi 
oraz zakłada poprawę dobrostanu i ugruntowanie podstawowych praw dzieci 
i młodzieży LGBTI+, a także pogłębienie wiedzy na temat wielu wymiarów 
przemocy wobec nich stosowanej, umacniając tym samym ich pozycję  
w społeczeństwie. Ostatnim z zamierzeń projektu jest wprowadzenie 
standardów ochrony dzieci i młodzieży w szerokim zakresie dziedzin 
i zaangażowanych podmiotów, tak aby lepiej chronić dzieci i młodzież przed 
krzywdą, wykorzystywaniem i przemocą.

Cieszymy się, że jest tak wielu specjalistów i wiele specjalistek, takich jak Ty, 
którzy_re pracują z dziećmi i młodzieżą i zwracają uwagę na ich potrzeby. Jednakże 
analiza porównawcza oparta na dziewięciu krajowych raportach z badań 
europejskich opracowanych przez partnerów projektu Diversity and childhood 
ujawniła pilną potrzebę włączenia tematów LGBTI+ do programów szkoleń 
wszystkich osób pracujących z dziećmi i młodzieżą w obszarze ochrony zdrowia, 
w tym psychologów i psycholożki, jak również osób pracujących w obszarze 
edukacji i pracy socjalnej.
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Kluczowymi obszarami zawodowymi, z którymi współpracujemy, są:
1. edukacja
2. ochrona zdrowia
3. stowarzyszenia rodzinne i ośrodki opiekuńczo-wychowawcze
4. media
5. organy administracji publicznej i działań społecznych, takie jak jednostki 

samorządu terytorialnego lub pracownicy socjalni. 

Wszyscy i wszystkie powinniśmy_yśmy czuć się zobowiązani_e do obrony praw  
i dobra dzieci poprzez udzielanie rzetelnych informacji, a w razie potrzeby 
także wsparcia i opieki. Dzieci i młodzież powinny być również zaangażowane 
w prace nad tworzeniem środowisk społecznych, w których osoby LGBTI+ 
mogłyby funkcjonować na równych prawach. Nasze społeczeństwo 
powinno nie tylko szanować różnorodność, ale silnie o nią zabiegać, 
oferując dzieciom i młodzieży możliwość aktywnego bycia jej częścią. 
 
Mamy nadzieję, że niniejsza publikacja będzie dla Ciebie pierwszym krokiem  
w kierunku uczynienia swojego otoczenia i miejsca pracy włączającym 
i wrażliwym na różnorodność, a szczególnie na potrzeby każdego dziecka  
i każdej młodej osoby, w tym osób LGBTI+.  
 
Zespół Stowarzyszenia Lambda Warszawa 
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Ludzie często mylą orientację psychoseksualną, 

tożsamość płciową, ekspresję płciową i cechy płciowe, 

mimo że ich rozróżnienie jest kluczowe dla zrozumienia 

terminologii stosowanej w odniesieniu do osób LGBTI+, 

jak również osób heteroseksualnych/cispłciowych.

 
Orientacja psychoseksualna odnosi się do zdolności każdej osoby do 
odczuwania głębokiego pociągu emocjonalnego i seksualnego przyciągania  
oraz chęci nawiązywania relacji intymnych i seksualnych z osobami innej, tej samej  
a także więcej niż jednej płci. 

Tożsamość płciowa odnosi się do wewnętrznych i indywidualnych odczuć 
każdej osoby związanych z płcią, które mogą, ale nie muszą, odpowiadać płci 
przypisanej w chwili urodzenia.  
 
Ekspresja płciowa odnosi się do wyrażania przez ludzi ich tożsamości płciowej: 
jest to sposób, w jaki ludzie prezentują się, by być w zgodzie ze swoją płcią, np. 
poprzez fryzurę, ubiór czy zachowanie. Niektóre osoby identyfikują się jako 
mężczyźni, inne jako kobiety, jeszcze inne jako kobiety i mężczyźni jednocześnie 
lub w ogóle nie chcą być postrzegane jako żadna z tych dwóch płci. Może, ale nie 
musi  być to związane z płcią osoby przypisaną przy urodzeniu, płcią społeczną 
lub tożsamością płciową.  
 
Przez cechy płciowe rozumiemy połączenie cech fizycznych, w tym 
pierwszorzędowych cech płciowych (widocznych po urodzeniu), drugorzędowych 
cech płciowych, które pojawiają się w okresie dojrzewania oraz również 
trzeciorzędowych cech płciowych, które są najczęściej wyuczone.  
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LGBTI+ to akronim oznaczający lesbijki, gejów, osoby biseksualne, transpłciowe 
i interpłciowe. Znak „+” odnosi się do innych tożsamości seksualnych i płciowych,  
w tym queer, które nie wspierają koncepcji heteroseksualności i cis. Ta 
niejednorodna grupa często zajmowała wspólne stanowisko w dyskursie 
społecznym i politycznym. 

Terminy odnoszące się do orientacji psychoseksualnej to:  
 
Lesbijka - kobieta, która czuje seksualny, fizyczny i/lub emocjonalny pociąg do 
kobiet.   
 
Gej - mężczyzna, którego pociągają mężczyźni pod względem seksualnym, 
fizycznym i/lub emocjonalnym. 

Osoba biseksualna/panseksualna to osoba, która czuje pociąg emocjonalny 
i/lub seksualny do osób więcej niż jednej płci. Osoba biseksualna odczuwa pociąg 
do osób więcej niż jednej płci, a panseksualna niezależnie od płci, co jest 
równoznaczne ze stwierdzeniem, że płeć nie jest decydującym czynnikiem przy 
odczuwaniu emocjonalnego i/lub seksualnego pociągu do kogoś. 

Mówiąc o osobie aseksualnej mamy na myśli kogoś, kto zazwyczaj nie 
doświadcza pociągu seksualnego lub wrodzonego pragnienia nawiązywania 
relacji seksualnych. Nie wszystkie osoby aseksualne są podobne pod względem 
swoich doświadczeń i preferencji, a ponadto mogą mieć różną orientację 
psychoseksualną. Można być np. aseksualnym gejem, czyli osobą aseksualną,  
a jednocześnie homoromantyczną.  
 
Jeśli chodzi o tożsamość płciową, często odwołujemy się do litery „T” 
w akronimie LGBTI+. Pojęcie tożsamości płciowej nie jest powiązane z orientacją 
psychoseksualną. Osoby transpłciowe (podobnie jak cispłciowe) mogą określać 
swoją tożsamość seksualną m.in. jako heteroseksualną, homoseksualną czy 
biseksualną.  
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Osoby cis/cispłciowe to te, które aktywnie lub biernie pozostają w ramach 
społecznych norm płci przypisanych im w chwili urodzenia.  
 
Trans/transpłciowość jest pojęciem parasolowym odnoszącym się do tych 
osób, których tożsamość płciowa i/lub ekspresja płciowa różni się od płci, która 
została im przypisana w chwili urodzenia. Obejmuje ono między innymi: osoby  
z doświadczeniem transpłciowości oraz osoby, które identyfikują się jako 
transpłciowe, niebinarne, crossdresserzy, poligender, queer, osoby apłciowe lub 
osoby z jakąkolwiek inną tożsamością płciową oraz/lub ekspresją płciową, która 
wychodzi poza standardowy schemat binaryzmu płciowego (kobieta/mężczyzna).  
Osoby trans mogą wyrażać swoją płeć poprzez ekspresję płciową. Mogą  
decydować się na tranzycję społeczną (przedstawianie się innym niż metrykalnym 
imieniem), tranzycję medyczną (w tym zabiegi chirurgiczne) i/lub prawne 
uzgodnienie płci.   
 
Queer to wyrażenie odnoszące się do osób, które nie uważają orientacji 
psychoseksualnej i tożsamości płciowej za kategorie binarne (heteroseksualny 
lub gej/lesbijka, mężczyzna lub kobieta). Często używa się go jako terminu 
zbiorczego dla osób, które nie są heteroseksualne i/lub cispłciowe. Wiąże się to 
również ze stanowiskiem politycznym: te osoby, które identyfikują się jako queer, 
sprzeciwiają się nie tylko dominującym strukturom heteronormatywnym, ale 
również tradycyjnej polityce głównego nurtu ruchów LGBTI+. Określenie to stało 
się terminem akademickim obejmującym osoby nieheteronormatywne; lesbijki, 
gejów oraz osoby biseksualne, transpłciowe i interpłciowe. „Teoria queer” 
kwestionuje heteronormatywne normy społeczne dotyczące płci i seksualności 
oraz zakłada, że role płciowe są konstruktami społecznymi. Dawniej termin „queer” 
był określeniem obraźliwym i dlatego u niektórych nadal budzi negatywne 
skojarzenia; jednak w obecnych czasach wiele osób LGBTI+ uznaje ten termin jako 
symbol dumy.  
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Tranzycja oznacza proces korekty płci w zależności od tożsamości płciowej danej 
osoby. Proces ten obejmuje również niektóre lub wszystkie z następujących 
dostosowań społecznych i prawnych: ujawnianie się rodzinie, przyjaciołom  
i współpracownikom; ubieranie się, dostosowywanie się do ról społecznych 
przypisanych konkretnej płci, zgodne z płcią dostosowanie ciała za pomocą terapii 
hormonalnych, zabiegów chirurgicznych lub innych metod medycznych; korekta 
danych osobowych i/lub oznaczenia płci w dokumentach prawnych; oraz 
spełnianie innych procedur prawnych lub sądowych w zależności od prawa 
krajowego.  

Korekta płci  odnosi się do procesu, w ramach którego ludzie na nowo definiują 
płeć, w której żyją, w celu lepszego wyrażania swojej tożsamości płciowej. Często 
określana jest jako proces, który może obejmować pomoc medyczną, w tym 
terapie hormonalne i zabiegi chirurgiczne, którym osoby transpłciowe mogą się 
poddać w celu dostosowania ciała do swojej płci. Jednak proces ten obejmuje 
również niektóre lub wszystkie z następujących dostosowań społecznych  
i prawnych: ujawnianie się rodzinie, przyjaciołom i współpracownikom; ubieranie 
się i postępowanie zgodne z płcią odczuwaną; korekta danych osobowych i/lub 
oznaczenie płci w dokumentach prawnych; oraz spełnianie innych procedur 
prawnych lub sądowych w zależności od prawa krajowego.   
 
Operacje korekty płci  to termin medyczny określający to, co osoby 
transpłciowe często nazywają operacjami afirmującymi płeć: operacje mające na 
celu dostosowanie pierwszorzędowych i drugorzędowych cech płciowych ciała 
osoby transpłciowej do jej tożsamości płciowej. Operacje są możliwe dopiero po 
dokonaniu korekty prawnej oznaczenia płci.  
 
Prawne uzgodnienie płci (z ang. LGR - Legal gender recognition)  
to proces lub jego realizacja, w ramach którego płeć osoby transpłciowej  
zostaje uznana na mocy prawa. Państwa mogą nakładać różne warunki w celu 
określenia, kto jest uprawniony do prawnego uznania płci. Przymusowa sterylizacja 
(w Polsce nie obowiązuje), przymusowy rozwód, obowiązkowa diagnoza 
psychologiczna i psychiatryczna oraz limit wieku to warunki, które mogą naruszyć 
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prawa człowieka przy próbie osiągnięcia prawnego uznania płci. W Polsce  
Artykuł 189 kodeksu postępowania cywilnego daje możliwość dokonania 
prawnego uzgodnienia płci. Niestety, wiąże się to z wniesieniem pozwu w sądzie 
wobec własnych rodziców lub opiekunów prawnych. W przypadku śmierci 
rodziców lub opiekunów prawnych na ich miejsce powoływany jest kurator. Jest 
to więc proces trudny, długi i często wręcz traumatyczny. Dopiero po ogłoszeniu 
wyroku osoba transpłciowa może zmienić dane w dokumentach (zmienia się 
PESEL osoby) oraz może dokonać m.in. zabiegów chirurgicznych w obrębie 
narządów rozrodczych i genitaliów. Sytuacja transpłciowych uczniów wydaje się 
szczególnie trudna, ponieważ przed osiągnięciem pełnoletności nie mają oni 
możliwości wszczęcia procedury prawnej uzgodnienia płci. W związku z tym 
muszą mierzyć się z koniecznością funkcjonowania w swojej płci metrykalnej  
i brakiem możliwości rozwoju w zgodzie ze swoją tożsamością płciową, co ma 
zazwyczaj bardzo negatywny wpływ na ich postępy w nauce i rozwój osobowości. 
 
Termin płeć nie odnosi się tylko do pierwszorzędowych i drugorzędowych  
cech płciowych, w tym genów i hormonów, ale również do płci kulturowej  
i społecznej. Płeć prawna jest zwykle przypisywana przy urodzeniu i tradycyjnie  
jest rozumiana jako obejmująca tradycyjny, binarny podział: płeć męska 
i płeć żeńska. Klasyfikacja ta nie odzwierciedla jednak realiów wielu osób, a płeć 
przypisana w chwili urodzenia może nie odpowiadać tożsamości/ekspresji 
płciowej danej osoby.   
 
Wiele osób definiuje się jednak poza systemem binarnym męski-żeński / 
mężczyzna-kobieta. 

Niebinarność jest to zbiorcze określenie dla wielu tożsamości płciowych, które 
leżą poza binarnym schematem podziału świata na mężczyzn i kobiety, takich jak 
osoby agender (definiowanie siebie jako osoby apłciowe) lub genderfluid (których 
tożsamośc płciowa ewoluuje i może zmieniać się wraz z upływem czasu).  
Niektóre osoby niebinarne identyfikują się jako trans, a niektóre nie.  
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Osoby Genderfluid zachowują elastyczność w kwestii swojej tożsamości 
płciowej. Ich tożsamość płciowa nie jest stała i może ewoluować  
na przestrzeni czasu. Osoby, które identyfikują się jako genderfluid, mogą zmieniać 
się pod względem płci lub wyrażać wiele płci jednocześnie.  
 
Genderqueer, jeśli jest używany jako przymiotnik, odnosi się do osób, które 
przekraczają granice płci, niezależnie od ich własnej tożsamości płciowej, tj. tych, 
które wyrażają swoją tożsamość płciową w sposób nienormatywny lub ogólnie 
nieodpowiadający binarnemu podziałowi płci na męską i żeńską.  
 
Termin interpłciowość - inaczej zróżnicowany rozwój płciowy - odnosi się do 
szeregu cech lub zróżnicowań fizycznych, które nie wpisują się w standardowy 
model klasyfikacji cech męskich i żeńskich. Osoby interpłciowe rodzą się  
z cechami fizycznymi, hormonalnymi i/lub genetycznymi, które nie są uznawane 
ani za kobiece, ani za męskie; lub są połączeniem cech żeńskich i męskich. Istnieje 
wiele form interpłciowości; jest to raczej spektrum lub termin zbiorczy, a nie 
pojedyncza kategoria. Dlatego też działacze_ki na rzecz osób interpłciowych 
często wolą używać terminu „cechy płciowe” (na przykład, gdy mowa o ochronie 
przed dyskryminacją). Nie ma jednego stanu statycznego zwanego „statusem 
interpłciowym”, więc użycie terminu „cechy płciowe” odzwierciedla fakt, że bycie 
osobą interpłciową jest doświadczeniem cielesnym i stanowi tylko jedną część 
tożsamości danej osoby.  

Przeciwieństwem interpłciowości jest endopłciowość. Termin ten oznacza, że 
osoba urodziła się z fizycznymi cechami płciowymi (np. chromosomy, hormony, 
genitalia), które odpowiadają cechom, jakich powszechnie oczekuje się od ciała 
kobiety lub mężczyzny.  

Heteronormatywność/heteroseksualność/cisnormatywność/
endonormatywność/endopłciowość  to kulturowe i społeczne założenia, 
zgodnie z którymi mężczyźni i kobiety są przekonani, że heteroseksualność, bycie 
cispłciowym i endopłciowym to jedyne wyobrażalne cechy seksualności, płci i cech 
płciowych, co oznacza, że heteroseksualność, bycie cispłciowym i endopłciowym 
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to jedyne sposoby określania się lub identyfikacji. 

To właśnie ze względu na hetero- i cisnormatywność większość ludzi zakłada, 
że wszystkie inne osoby też są hetero- i cispłciowe, a to oznacza, że wiele osób 
LGBTI+ może odczuwać pragnienie, by dokonać publicznego coming outu, aby 
stać się widocznymi.  

Coming out jest procesem uświadomienia sobie, zaakceptowania i ujawnienia 
się jako lesbijka, gej, osoba biseksualna, transpłciowa czy interpłciowa. Sama 
koncepcja jest oparta na hetero, cis i endonormatywności, ponieważ te osoby, 
które nie są heteroseksualne i/lub cispłciowe i/lub endopłciowe, muszą ujawnić 
ten fakt innym. Coming out nie jest jednorazowym aktem, ponieważ osoby LGBTI+ 
decydują się lub są zmuszane do wielokrotnego ujawniania się w ciągu swojego 
życia osobom należącym do różnych grup, np. lekarzom_kom,  
współpracownikom_czkom, nowym znajomym, osobom z sąsiedztwa itp.  
 
Dyskryminacja również wynika z bycia osobą nieheteronormatywną i/lub 
niecispłciową. Przez ten termin rozumiemy nierówne lub niesprawiedliwe 
traktowanie, które może być oparte na wielu podłożach, w tym m.in. na wieku, 
pochodzeniu etnicznym, niepełnosprawności, orientacji psychoseksualnej, a 
także na ekspresji/tożsamości płciowej i cechach płciowych. Istnieją różne rodzaje 
dyskryminacji związane z osobami LGBTI+:   

 → Dyskryminacja bezpośrednia: gdy dana osoba jest traktowana gorzej, niż inne 
ze względu na orientację psychoseksualną lub tożsamość/ekspresję płciową 
i/lub cechy płciowe.  

 → Dyskryminacja pośrednia: gdy pozornie neutralny sposób postępowania lub 
zachowanie mogłyby postawić osoby o określonej orientacji psychoseksualnej 
lub tożsamości płciowej i cechach płciowych w niekorzystnej sytuacji  
w stosunku do innych.  

 → Dyskryminacja wielokrotna: dyskryminacja oparta na więcej niż jednym 
podłożu.  
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Homofobia oznacza strach, nieuzasadnioną złość, nietolerancję  
i lub nienawiść wobec osób homoseksualnych.   
 
Bifobia to strach, nieuzasadniona złość, nietolerancja i/lub nienawiść wobec 
osób biseksualnych. Jest równie często spotykana zarówno wśród osób 
heteronormatywnych, jak i wewnątrz społeczności LG+. Osoby biseksualne często 
są „zachęcane” do zdecydowania się, czy są „bardziej homo” czy „bardziej hetero”, 
co ostatecznie może prowadzić do wykluczenia ze społoczeczności zarówno 
hetero-, jak i nieheteronormatywnej.  
 
Transfobia odnosi się do negatywnych kulturowych i osobistych przekonań,  
postaw oraz zachowań opartych na uprzedzeniach, obrzydzeniu, strachu i/lub 
nienawiści do osób transpłciowych lub przeciwko zróżnicowaniu tożsamości 
płciowej i ekspresji płciowej.  
  
LGBTI+fobie oznaczają ogólną, psychologiczną i społeczną wrogość skierowaną 
do osób LGBTI+. Jest to konstrukcja społeczna, która promuje heteroseksualność 
jako jedyną akceptowaną seksualność oraz dopuszcza jedynie płeć przypisaną 
przy urodzeniu, tworząc tym samym hierarchię seksualności. Dla wielu autorek_
ów z kręgów feministycznych korzeniem gej-les-trans-bi-interfobii jest seksizm, 
który odgrywa rolę monitorowania seksualności i tłumi wszelkie zachowania 
przekraczające granice między płciami. Choć w tym rozumieniu gejfobia, lesfobia, 
transfobia, bifobia i interfobia są częścią tego samego zjawiska, ważne jest, aby 
je rozróżniać, ponieważ mają one różne przejawy i natężenie.  
 
Przez prześladowanie rozumiemy każde działanie lub zachowanie, które jest 
niepożądane (obraźliwe, upokarzające i/lub zastraszające) dla osoby, która tego 
doświadcza. W przypadku osób LGBTI+ może być to związane z orientacją 
psychoseksualną, tożsamością/ekspresją płciową lub cechami płciowymi. Mogą 
one przybierać postać słów, gestów czy też tworzenia, wyświetlania bądź 
rozpowszechniania treści pisanych, obrazów lub innych materiałów. Mogą mieć 
one charakter jednorazowy lub powtarzać się regularnie. Prześladowanie osób 
LGBTI+ może obejmować groźby, zastraszanie, zniewagi słowne, niepożądane 
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komentarze lub żarty, fake newsy na temat orientacji psychoseksualnej i/lub 
tożsamości/ekspresji płciowej.   
 
Outing to ujawnienie czyjejś orientacji psychoseksualnej, tożsamości płciowej, 
i/lub zróżnicowanych cech płciowych bez zgody, wiedzy a nawet przy wyraźnym 
sprzeciwie danej osoby. 
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Przestępstwa motywowane uprzedzeniami (przestępstwa  
z nienawiści) to czyny karalne, które są postrzegane przez osobę, która tego 
doświadcza lub jakąkolwiek inną osobę jako motywowane wrogością lub 
uprzedzeniami ze względu na rasę lub domniemaną rasę danej osoby; 
wyznaniowość lub domniemaną wyznaniowość; bezwyznaniowość lub 
domniemaną bezwyznaniowość, orientację seksualną lub domniemaną orientację 
seksualną; niepełnosprawność lub domniemaną niepełnosprawność; tożsamość 
płciową lub domniemaną tożsamość płciową. Jako incydent z nienawiści 
rozumiemy taki, który według osoby doświadczającej nienawiści lub kogokolwiek 
innego oparty jest na uprzedzeniu na tle rasowym, religijnym, orientacji 
psychoseksualnej, niepełnosprawności lub transpłciowości.   

Nie wszystkie incydenty nienawistne będą stanowić przestępstwa, ale równie 
ważne jest, aby były one zgłaszane i rejestrowane przez policję. Rodzaje 
przestępstw motywowanych uprzedzeniami to: napaść fizyczna; obelgi słowne,  
w tym groźby i wyzwiska oraz podżeganie do nienawiści, tj., gdy ktoś działa  
w sposób stwarzający zagrożenie i mający na celu nawoływanie do nienawiści. 
Może to odbywać się poprzez słowa, zdjęcia, filmy, muzykę i informacje 
zamieszczane na stronach internetowych.   
 
Wiktymizacja oznacza przysparzanie cierpienia z powodu dyskryminacji lub 
doświadczanej przemocy. Osoby LGBTI+ są często wiktymizowane ze względu na 
swoją orientację psychoseksualną, tożsamość/ekspresję płciową lub cechy 
płciowe.  Wtórna wiktymizacja lub rewiktymizacja jest rodzajem przemocy 
instytucjonalnej, bądź społecznej, której dopuszczają się np. podmioty państwowe 
lub instytucje społeczne. Dzieje się tak, gdy osoba doświadczająca przemocy 
doznaje dodatkowej krzywdy nie w bezpośrednim następstwie aktu przemocy, 
lecz ze względu na sposób, w jaki instytucje i/lub inne osoby z nią postępują. 
Wtórna wiktymizacja może być na przykład spowodowana użyciem 
nieodpowiedniego języka lub formułowaniem nieprzemyślanych uwag (np. 
obarczaniem winą osoby doznającej przemocy) przez tych, którzy mają kontakt  
z osobą pokrzywdzoną. 
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Podsumowując:

Termin płeć odnosi się do postrzegania i doświadczania przez ludzi męskości  
i kobiecości oraz społecznego konstruktu, który przypisuje pewne zachowania do 
ról męskich i żeńskich. Chociaż płeć może być zinternalizowana i jest obecnie 
uznawana za niezależną od płci przypisanej przy urodzeniu, dawniej nie była to 
kwestia indywidualnej decyzji, ale raczej ustalanej tożsamości opartej na płci 
przypisanej w chwili urodzenia. Podstawą tej struktury jest wyraźnie 
zhierarchizowana kategoryzacja, w której role i cechy charakterystyczne, które 
można powiązać z władzą, są rutynowo powiązane i kojarzone z płcią męską. 
Chociaż pojęcie płci w tradycyjnym rozumieniu odnosi się do ról płciowych  
w układzie binarnym (mężczyzna/kobieta), to obejmuje ono również niebinarne 
tożsamości/ekspresje płciowe.   
 
Binarny układ płci to system klasyfikacji płci, w którym wszyscy ludzie są 
klasyfikowani jako mężczyźni lub kobiety, to znaczy podzieleni są na dwie odrębne, 
przeciwstawne formy: męską i żeńską, czy to według systemu społecznego, czy 
kulturowych przekonań, bez uwzględnienia niebinarnych tożsamości/ekspresji 
płciowych.  
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2 
Przejawy 
i rodzaje 
dyskryminacji 
oraz przemocy 
wobec dzieci  
i młodzieży 
LGBTI+



DZIAŁANIA NEGATYWNE

dyskryminacja, prześladowanie, znęcanie się,  

przemoc, stres mniejszościowy, mikroagresja, 

przestępstwa motywowane uprzedzeniami,  

mowa nienawiści, przemoc ze strony partnera_ki, 

uciszanie, niewystarczająca ochrona,  

brak informacji

DZIAŁANIA POZYTYWNE

integracja, różnorodność, zapobieganie przemocy, 

wsparcie specjalistów_ek, psychologia afirmatywna, 

praca społeczna na rzecz ograniczania krzywd, 

zwiększanie świadomości, monitorowanie, polityka 

w zakresie zapobiegania, polityka w zakresie 

postępowania w przypadkach prześladowania 
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Niniejszy rozdział przedstawia w zarysie 

przejawy i rodzaje przemocy, z jaką często 

spotykają się dzieci i młodzież LGBTI+  

w naszym społeczeństwie. 

2.1 Homo-, bi-, trans- i interfobia jako przemoc 
uwarunkowana płcią

Homofobia, bifobia, transfobia i interfobia są powszechnie postrzegane przez 
naukowców_czynie jako fobie oparte na uprzedzeniach, nieporozumieniach, 
fałszywych informacjach, stereotypach lub strachu, które często są głęboko 
zakorzenione i posiadają podłoże społeczne, religijne, historyczne, kulturowe lub 
inne. Uprzedzenia i społeczne struktury rang (sposób, w jaki nasze społeczeństwa 
dzielą ludzi na grupy, takie jak kobiety i mężczyźni czy osoby cis i trans oraz 
hierarchizują je w taki sposób, że jedna grupa jest uprzywilejowana,  
a druga dyskryminowana) są często przyswajane w rodzinie lub w innych grupach 
społecznych. Uprzedzenia są też następnie często ugruntowywane przez placówki 
oświatowe, a nawet politykę na szczeblu państwowym, co pogłębia nierówności 
i nierówne traktowanie osób LGBTI+. 

Podobnie, jak w przypadku innych form przemocy uwarunkowanej płcią, przemoc 
LGBTI+fobiczna następuje w wyniku normatywnych oczekiwań związanych z płcią. 
W różnych społecznościach istnieją powszechne oczekiwania dotyczące 
dopuszczalnych ról płciowych i związane z nimi konkretne formy zachowań. 
Każdy_a może stać się celem ataków fizycznych lub słownych w wyniku 
niespełniania tych oczekiwań: 

 → Geje (i mężczyźni biseksualni) naruszają zasady dotyczące męskości, 
ponieważ pociągają ich inni mężczyźni.
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 → Lesbijki (i kobiety biseksualne) naruszają zasady dotyczące kobiecości, 
ponieważ pociągają je inne kobiety. 

 → Niektórzy mężczyźni i niektóre kobiety łamią zasady dotyczące męskości/
kobiecości, ponieważ ich ekspresja płciowa nie pasuje do odgórnie przyjętych 
sposobów wyrażania płci (np. jeśli ekspresja płciowa mężczyzny jest 
postrzegana jako „zbyt kobieca” lub ekspresja płciowa kobiety jako „zbyt 
męska”).  

 → Niektóre kobiety łamią zasady dotyczące kobiecości, ponieważ domagają się 
takiego samego traktowania jak mężczyźni (np. w rodzinie, miejscu pracy  
lub w życiu publicznym). 

 → Osoby transpłciowe łamią zasady dotyczące ról płciowych, ponieważ nie 
wpisują się w społeczne oczekiwanie wobec płci jako tej wynikącej z ich cech 
płciowych.   

 → Niebinarne osoby również łamią zasady dotyczące ról płciowych, ponieważ 
identyfikują się poza dwiema kulturowo akceptowanymi płciami (męską 
lub żeńską). 

 → Osoby interpłciowe, ze względu na fakt, że ich cechy fizyczne nie mieszczą się 
w stereotypowych binarnych pojęciach ciał męskich lub żeńskich, łamią 
koncepcję posiadania jednej z dwóch różnych płci i ukazują, że samo 
to pojęcie jest ukształtowane kulturowo. Dowodem na to, że wszystkie ciała 
powinny spełniać określone standardy, jest przeprowadzanie  
normalizujących zabiegów chirurgicznych na niemowlętach i dzieciach 
interpłciowych. 

Przemoc występująca ze względu na płeć dotyka również dzieci  
i młodzież LGBTI+: doświadczają tego, ponieważ sprzeciwiają się normom ról 
płciowych (i hierarchii społecznej), społeczeństw lub mikrospołeczności,  
w których żyją i przez to je destabilizują.   
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Wpływ przemocy uwarunkowanej uprzedzeniami 

wobec dzieci i młodzieży LGBTI+ 

Osoby doświadczające niewłaściwego traktowania, dyskryminacji  
i uporczywego nękania na tle uprzedzeń, niezależnie od tego, czy są to osoby 
dorosłe czy dzieci, są bardziej narażone na problemy związane z poczuciem 
bezpieczeństwa, depresję, lęk i złość, niż osoby doświadczające przestępstw, 
które nie są uwarunkowane uprzedzeniami.   
 
Przestępstwa z nienawiści oraz nękanie w szkole na tle uprzedzeń dla osób 
będących ich celem stanowią swoiste przesłanie, że są one niemile widziane  
i niebezpieczne dla społeczeństwa, a to równa się wiktymizacji całej grupy, 
zmniejszając jej poczucie bezpieczeństwa i ochrony. Ponadto bycie świadkiem_
inią dyskryminacji własnej grupy może prowadzić do zaburzeń emocjonalnych  
i obniżenia poczucia własnej wartości1.   
 
Nękanie na tle uprzedzeń, prześladowanie i przestępstwa motywowane 
uprzedzeniami mogą być źródłem krzywd i niepokoju zarówno na poziomie 
jednostki, jak i całej społeczności. Chociaż reakcje na doświadczenia traumatyczne 
są indywidualne i dlatego w tak dużym stopniu zróżnicowane, można je podzielić 
na kilka kategorii. Większość możliwych reakcji pokrzywdzonych stanowi 
połączenie następujących kategorii:  

Reakcje emocjonalne – strach, wstyd, niepokój, bezradność, niepewność, 
smutek, depresja, poczucie utraty kontroli, poczucie winy, nieufność wobec 
innych ludzi, nadwrażliwość, ciągłe zmiany nastroju i inne intensywne reakcje 
emocjonalne;   
 
 

1 Out in the Open: Education sector responses to violence based on sexual orientation and 

gender identity/expression. UNESCO, 2016, p. 11.
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Reakcje fizyczne – zawroty głowy, zaburzenia psychoruchowe, bóle głowy, 
kołatanie serca, wysokie ciśnienie krwi, niski poziom cukru we krwi, problemy  
z trawieniem, nadpobudliwość, zaburzenia snu, trudności z mówieniem, trudności 
z oddychaniem, różne stadia szoku;  
 
Reakcje behawioralne – powściągliwość, odmowa komunikacji, izolacja, płacz, 
agresja fizyczna, agresja słowna, niecierpliwość, nadużywanie narkotyków i/lub 
alkoholu, samookaleczanie, próby samobójcze;   
 
Reakcje poznawcze – dezorientacja, uczucie zagubienia, trudności  
z koncentracją, zaburzenia mowy, problemy z pamięcią, rozkojarzenie,  
obniżony refleks; 

Dyskurs przeciw „ideologii gender”, oparte na oskarżeniach 
konserwatywnych i fundamentalistycznych grup, twierdzących, że osoby LGBTI+ 
dokonują zamachu na „tradycyjne” wartości społeczne i dążących do 
powstrzymania poruszania w szkołach tematu różnorodności seksualnej, płciowej 
i cielesnej oraz osób LGBTI+, uciszanie i podtrzymywanie przemocy wobec dzieci 
i młodzieży LGBTI+.  

2.2 Przemoc LGBTI+fobiczna w placówkach 
 oświatowych

Przemoc w placówkach oświatowych, stanowiących kluczową sferę w życiu 
wszystkich dzieci i młodzieży, jest problemem globalnym, obecnym również  
innych w krajach europejskich. Badania wykazują, że:  

 → znaczna część uczniów LGBTI+ doświadcza w szkole przemocy na tle homo- 
i transfobicznym; 

 → uczniowie LGBTI+ zgłaszają większą częstotliwość występowania przemocy 
w szkole niż ich rówieśnicy nienależący do grupy LGBTI+;
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 → celem ataków są również osoby uczące się, które nie są LGBTI+, ale 
są postrzegane jako nieprzestrzegające norm płci;   

 → przemoc na tle homo-i transfobicznym w szkole ma wpływ na edukację, 
perspektywy zatrudnienia i samopoczucie uczniów i uczennic2;  

 → 70% młodych osób LGBTI+ w Polsce ma myśli samobójcze3.  
 

” ‘Na papierze może być przyjęta polityka zerowej tolerancji dla każdego 
rodzaju przemocy, ale czy damy radę ją wprowadzić w życie? A przecież                    
jeśli zaledwie kilka osób spróbuje tego dokonać, będzie to miało  
pozytywny wpływ nawet na kilkaset dzieci.’   

 
Przemoc o podłożu LGBTI+fobicznym może występować w wielu różnych 
placówkach   oświatowych   (i   nie   tylko):   w   szkole,   wokół   szkoły,  
w akademikach i na obozach, w drodze do i ze szkoły, podczas zajęć sportowych 
i rekreacyjnych, w przestrzeni internetowej, itp. Przemoc na tle uprzedzeń wpływa 
na dzieci i młodzież LGBTI+ na wiele sposobów. Nękane osoby częściej opuszczają 
zajęcia, nie przychodzą do szkoły, unikają zajęć pozaszkolnych i innej aktywności 
społecznej, a to z kolei często prowadzi do niższych osiągnięć w nauce, a nawet 
przedwczesnego zakończenia edukacji. Nierówności i uprzedzenia na poziomie 
płci są jeszcze większe w przypadku osób trans- i interpłciowych, które są 
szczególnie narażone na przemoc uwarunkowaną płcią, ponieważ kwestionują 
tradycyjne normy i role płciowe, być może nawet w większym stopniu niż 
młodzież LGB.  

  
2. Out In the Open: Education sector responses to violence based on sexual orientation and gender 

identity/expression. UNESCO, 2016, str. 14.  
3. Dane z raportu: Sytuacja społeczna osób LGBTA w Polsce, 2015–2016, Kampania Przeciw 

Homofobii, Lambda Warszawa, Trans-Fuzja, Warszawa, 2017.  

4. Cytaty pochodzą z opracowania Diversity and Childhood - Changing social attitudes towards 

gender diversity in children across Europe (Comparative Analysis on Violence against LGBTI and 

Gender Non-Conforming Children), 2020 
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2.3 Przemoc wobec dzieci i modzieży interpłciowych 
ze strony instytucji państwowych

‘W świecie, w którym przytłaczająca większość ludzi i rządów zna i akceptuje tylko 
dwie płcie («męską» i «żeńską»), nie jest uznawane istnienie osób interpłciowych 
i zróżnicowanego rozwoju ich ciał. Zamiast tego, zdrowe ciała osób interpłciowych 
są uważane za «problem medyczny» i «nagły przypadek psychospołeczny», który 
musi zostać rozwiązany za pomocą zabiegów chirurgicznych, hormonalnych,  
innych środków medycznych, a czasami psychologicznych”, pisze Dan Christian 
Ghattas2. 

W większości krajów europejskich osoby interpłciowe spotykają się z patologizacją 
i skrajnymi naruszeniami praw człowieka. Po urodzeniu, w wieku dziecięcym, 
młodzieńczym, ale także i dorosłym osoby interpłciowe spotykają się z naruszeniem 
ich integralności fizycznej, w tym z interwencjami medycznymi, takimi jak operacje 
i/lub inne zabiegi medyczne bez osobistej, uprzedniej, ugruntowanej i w pełni 
świadomej zgody. Może to powodować urazy psychiczne, a także poważne 
problemy natury fizycznej, począwszy od niepłodności, bolesnych blizn lub braku 
czucia, po osteoporozę i problemy z oddawaniem moczu.  

‘Osoby interpłciowe nauczyły się żyć w milczeniu.’  
(Pielęgniarka, Hiszpania.

Dzieci interpłciowe narażone są na ryzyko zaburzenia życia rodzinnego  
z powodu obowiązujących tabu i medykalizacji. Istnieje również ryzyko, że  
w wyniku przymusowego leczenia i nękania przedwcześnie porzucą edukację. 
Osoby interpłciowe w każdym wieku mogą borykać się z napiętnowaniem, 
dyskryminacją strukturalną i werbalną, prześladowaniem, brakiem odpowiedniej 
opieki medycznej, brakiem dostępu do potrzebnych leków, brakiem możliwości 
uzyskania właściwego statusu prawnego oraz brakiem akceptacji swojego ciała 
przez otaczające społeczeństwo. Organizacje działające na rzecz osób 

5 Standing up for the rights of intersex people, 2015, ILGA Europe and OII Europe

”
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interpłciowych i ich osoby sojusznicze domagają się zatem, za pomocą środków 
prawnych i nie tylko, położenia kresu krzywdzącym, „normalizującym”  
i nielegalnym praktykom wobec osób o zróżnicowanym rozwoju płciowym, takim 
jak: terapie psychologiczne, operacje narządów płciowych i innym zabiegom 
medycznym. Osoby interpłciowe mają prawo do podejmowania samodzielnych 
decyzji dotyczących ich integralności cielesnej, fizycznej autonomii  
i samostanowienia.  

2.4 Przemoc ze strony partnera_ki w związkach 
jednopłciowych oraz wobec osób transpłciowych 

To właśnie ruch feministyczny skierował uwagę na przemoc domową ze strony 
partnerów i początkowo skoncentrowano się głównie na przemocy mężczyzn 
wobec kobiet. Jednak ostatnie badania pokazują, że przemoc domowa między 
partnerami_kami tej samej płci oraz wobec osób transpłciowych jest często 
lekceważona w świadomości publicznej (Viggiani, 2015). Młodzi ludzie są 
szczególnie bezbronni i pozbawieni ochrony w związkach, w których występuje 
przemoc, ze względu na dodatkowe bariery, z którymi muszą się borykać: nie 
wiedzą, gdzie szukać pomocy i/lub wyjścia z sytuacji i/lub obawiając się 
konsekwencji dokonania coming outu przed swoją rodziną. 
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Osoby LGBTI+ (w tym młodzież), pytane  
o doświadczenia w związku, zgłaszają następujące 
formy przemocy:  

 → zazdrość i związane z nią oskarżenia (często poprzedzone 
brutalnymi atakami); 

 → rutynowa kontrola (za pomocą telefonu lub wiadomości 
tekstowych); 

 → przemoc fizyczna: popychanie, bicie; 
 → izolowanie przez partnera (od przyjaciół i rodziny); 
 → szantażowanie (np. grożenie utratą pracy); 
 → prześladowanie (w czasie trwania związku lub po zerwaniu); 
 → przemoc seksualna 
 → przemoc podczas pierwszych spotkań (agresywne 

zachowanie lub zastraszanie na początku związku);
 → brutalne ataki, niszczenie lub rzucanie przedmiotami3.

 
Podobnie jak w każdym innym związku, agresywni_e partnerzy_ki chcą 
kontrolować zachowanie drugiej osoby poprzez przemoc. Stosują także środki 
przymusu lub kary, gdy tylko napotkają na opór ze strony partnera_ki wobec ich 
zamiaru sprawowania kontroli. Te osoby, które dopuszczają się przemocy, chcą 
zaspokoić własne potrzeby i pragnienia; uczą się gwałtownych zachowań, 
podążając za wzorcami oraz dopuszczają się aktów przemocy, jeśli ryzyko kary 
jest stosunkowo niskie. Homo-, bi-, trans- i interfobia społeczeństwa sprawia, że 
przemoc pozostaje niezauważona i nie podlega karze, ponieważ osoby dotknięte 
przemocą są często odizolowane i nie mogą zwrócić się o pomoc do rodziny, 
instytucji pomocy społecznej lub organów ścigania.  

6 Zapraszamy do zapoznania się z materiałami informacyjnymi opublikowanymi przez 

Stowarzyszenie Háttér w ramach projektu Bleeding Love (bleedinglove.eu): http://hatter.hu/

sites/default/files/dokumentum/kiadvany/bleedinglove-infokiadvany-0.pdf, p. 22.
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2.5 Przemoc w rodzinie

Młodzież LGBTI+ może również doświadczać przemocy w rodzinie, zwłaszcza ze 
strony rodziców, choć czasami również innych jej członków. Podczas gdy przemoc 
ze strony rodziców często obejmuje przemoc fizyczną, werbalną i emocjonalną, 
młodzież LGBTI+ niejednokrotnie skarży się na przemoc społeczną (w tym kontrolę 
i izolowanie od tych, którzy mogą ją wspierać, np. przyjaciół) i zazwyczaj nie ma 
się do kogo zwrócić. Młodzież LGBTI często doświadcza również przemocy 
ekonomicznej ze strony rodziny i/lub bliskich. 

Badania pokazują, że nieproporcjonalnie duża liczba bezdomnej młodzieży  
w Europie identyfikuje się jako LGBTI+ i że jest to przede wszystkim wynikiem 
wrogości i nadużyć ze strony ich rodzin, które prowadzą do wyprowadzki lub 
ucieczki. Ponadto, będąc bez dachu nad głową, osoby LGBTI+ są często bardziej 
narażone na pewne zagrożenia, w tym na bycie osobami doświadczającymi 
przestępstw, uzależnieniem od środków psychoaktywnych i problemów ze 
zdrowiem psychicznym (np. ze względu na odrzucenie, którego doświadczają ze 
strony rodziny lub społeczności) . Pracownicy_e opieki społecznej powinni_y 
wykazywać się pełnym zrozumieniem unikalnych potrzeb, czynników ryzyka 
i wyzwań stojących przed bezdomną młodzieżą LGBTI+, aby opracować  
i zapewnić jak najlepsze rozwiązania dla swoich podopiecznych.

” ‘Strach przed byciem wyrzuconym z własnego domu jest bardzo 
powszechny [wśród młodzieży LGBTI+].’      
(Uczestnik badania, Polska.)

2.6 Media

Dawniej wizerunek osób i społeczności LGBTI+ w mediach był negatywny, 
stanowiąc odzwierciedlenie nietolerancji i stereotypów. W ciągu ostatnich dwóch 
dekad obserwuje się jednak wzrost liczby pozytywnych informacji w głównych 
mediach na temat osób LGBTI+, ich problemów i obaw, zwłaszcza w Stanach 
Zjednoczonych i Kanadzie. Niemniej jednak te problemy są znacznie rzadziej
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przedstawiane w kontekście krajowym niektórych państw europejskich. Osoby ze 
społeczność LGBTI+ zajmują również coraz bardziej proaktywne stanowisko  
w kwestii bycia zauważalnym na portalach społecznościowych, a głównym celem 
jest osiągnięcie pozytywnej oceny ich wizerunku w przestrzeni medialnej. 
Pozytywna widoczność i rosnąca obecność osób oraz organizacji LGBTI+  
w mediach przyczyniły się do zwiększenia akceptacji i wsparcia dla społeczności 
LGBTI+, a także do rozpowszechnienia informacji na istotne dla nich tematy. 
Jednak wciąż pozostaje wiele do zrobienia, aby zapewnić godny wizerunek dzieci 
i młodzieży LGBTI+ oraz zapewnić im dostęp do właściwych i rzetelnych 
informacji.  
 
Polski kontekst jest nieco inny, gdyż od kilku lat możemy zaobserwować wzrost 
LGBTI+fobicznych materiałów udostępnianych przez media publiczne,  
publicystów_tki, polityków_czki, w tym urzędników_czki państwowych_e,  
a także niektóre organizacje pozarządowe. Udostępniają one nieprawdziwe, 
dyskryminujące lub wręcz nawołujące do nienawiści przekazy i treści, co 
kilkakrotnie wiązało się z interwencją Rzecznika Praw Obywatelskich – Adama 
Bodnara; niestety bez większych rezultatów. Orientacja psychoseksualna czy też 
tożsamość płciowa nie są przesłankami zakazu dyskryminacji według ustawy  

 
Z badań przeprowadzonych przez organizacje partnerskie projektu wynika, że 
istnieje szerokie spektrum przemocy wobec młodzieży LGBTI+, bez względu na to, 
czy jest to przemoc ze strony partnera_ki lub rodziny, czy też doświadczana  
w szkole, na ulicy lub w systemie opieki zdrowotnej.    
 
Często naruszane są podstawowe prawa osób poszukujących świadczeń, 
zwłaszcza osób LGBTI+, które są transpłciowe, interpłciowe, niebiałe i różnych 
kolorów skóry oraz ze społeczności rdzennych  (ang. BIPOC) i/lub niepełnosprawne. 
Wiele z tych osób doświadcza przemocy na co dzień, a mimo to  są one  mniej 

 
 
 
 

 
 
 
 
Nadal istnieje wiele barier w integracji społecznej osób LGBTI+, co wymaga stałego 
i systematycznego zaangażowania zarówno społeczeństwa obywatelskiego, jak  
i rządzących oraz służb w celu zapewnienia ochrony i bezpieczeństwa wszystkim 
osobom LGBTI+, w tym młodzieży. 

W kolejnych rozdziałach zostanie wyjaśnione, co można zrobić, by przeciwstawić 

się przemocy powodowanej przez mikroagresje. 

 

2.7 Przemoc wobec dzieci i młodzieży LGBTI+ 
doświadczana ze strony świadczeniodawców_czyń



39 Przejawy i  rodzaje dyskryminacj i  oraz przemocy wobec dzieci   i  młodzieży LGBTI+

skłonne niż osoby należące do innych grup do szukania pomocy w dostępnych 
instytucjach. Prowadzi to do zindywidualizowania trudności: pewne 
konsekwencje struktur społecznych są postrzegane jako problemy jednostki 
(np. jako choroby psychiczne), pozostając tym samym osoby te niewidocznymi 
dla służb.  

Wiele osób LGBTI+ jest już także znieczulonych na przemoc, w związku z czym 
tylko znaczące akty przemocy są postrzegane jako takie. Osoby transpłciowe 
są szczególnie narażone na różne rodzaje przemocy we wszystkich sferach ich 
codziennego życia, zaczynając od domu rodzinnego, po środowiska społeczne 
i instytucje.  
 
 
 

to zachowania, które w sposób zawoalowany lub pośredni przekazują 
odbiorcy_czyni uwłaczające i/lub wrogie przesłanie. W takich przypadkach 
uprzedzenia związane z orientacją psychoseksualną, tożsamością/
ekspresją płciową lub cechami płciowymi (od zaprzeczania o istnieniu 
LGBTI+fobii do hipotez o patologii lub anomalii) ujawniają się w sposób, 
który sprawia, że osoby należące do tych grup czują się nieswojo lub są 
znieważane, na przykład, gdy umyślnie lub z powodu braku informacji 
są źle określane lub osaczane kłopotliwymi pytaniami. Odbiorcy_czynie 
mikroagresji często czują się społecznie i kulturowo nie na miejscu,  
a także są zagrożeni_one naruszeniem ich nietykalności cielesnej. 
Wiele osób LGBTI+ doświadcza mikroagresji na co dzień, nawet podczas 
terapii i w instytucjach wsparcia, do których zwracają się o pomoc. 
Badania wykazały, że im częściej osoba doświadcza mikroagresji, tym 
większe jest prawdopodobieństwo wystąpienia u niej objawów depresji, 
trudności problemów psychicznych, a nawet problemów ze zdrowiem 
fizycznym. W wielu przypadkach mikroagresja pozostaje niezauważona, 
ponieważ nie jest uważana przez społeczeństwo za rodzaj przemocy.

Mikroagresje



Świadczeniodawcy_czynie, z którymi rozmawialiśmy_łyśmy w ramach 
projektu Diversity and childhood: Różnorodność w dzieciństwie oraz innych, 
również informowali_ły o istnieniu przemocy instytucjonalnej.  
W ramach systemu opieki zdrowotnej, szczególnie osoby transpłciowe  
są narażone na przemoc wynikającą z braku wiedzy i negacji. 

Przemoc społeczna przejawia się w nękaniu lub przesladowaniu, 
zarówno w środowisku edukacyjnym, jak i w przestrzeni publicznej,  
na ulicy i w instytucjach państwowych. 
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”

”

”

‘Myślę,   że   nadal   niebezpieczne   jest   demonstrowanie   swojej   inności  
w   chorwackiej   przestrzeni   publicznej, zwłaszcza jeśli wychodzisz poza 
granice binarnego układu płci. Chłopiec z lakierem do paznokci, nawet będąc  
w typowo męskim stroju, może być narażony na atak werbalny lub fizyczny. 
Tak więc, jest to nadal bardzo ignoranckie środowisko i chociaż są przypadki,  
w których możemy się spotkać i być rozluźnieni, to jednak para homoseksualna 
nadal nie może trzymać się za ręce na ulicy.’   
(Specjalistka w sektorze usług państwowych, Chorwacja.) 

‘Ubrania, muzyka, wszystko, co służy odkrywaniu własnej tożsamości, jest 
«karane», jeśli odbiega od głównego nurtu.’   
(Zawodowy sportowiec, Węgry.)  

‘Największym problemem jest to straszne przeczucie i świadomość, że 
potrzeba dużo czasu, by w końcu coś zrobić, umówić się na pierwszą wizytę  
i rozpocząć proces korekty płci. Moje dziecko również się okalecza, a ponieważ 
opieka zdrowotna nie jest w stanie zapewnić szybkiego dostępu do eksperta,  
w związku z czym staje się to długotrwałym problemem.’    
(Matka dziecka transpłciowego, Słowenia.)  
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Nadal istnieje wiele barier w integracji społecznej osób LGBTI+, co wymaga  
stałego i systematycznego zaangażowania zarówno społeczeństwa obywatelskiego, 
jak i rządzących oraz służb w celu zapewnienia ochrony i bezpieczeństwa 
wszystkim osobom LGBTI+, w tym młodzieży.  
 
W kolejnych rozdziałach zostanie wyjaśnione, co można zrobić, co można zrobić, 
by przeciwstawić się przemocy powodowanej przez mikroagresje.  

 

 

”

Jeśli chodzi o przemoc interpersonalną, świadczeniodawcy_ 
czynie zgłaszają przypadki przemocy ze strony partnerów_ek,  
a także ze strony członków i członkiń rodziny. Powszechne jest 
poczucie strachu przed byciem odrzuconym_ą. 

‘Gdyby w szpitalu zjawiła się osoba transpłciowa, z pewnością każdy 
podniósłby wzrok lub zareagował w dziwny sposób. Nawet personel medyczny 
nie stroniłby od komentarzy za jej plecami.’   
(Pracowniczka ochrony zdrowia, Litwa.) 
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Pierwszą barierą, którą musisz pokonać jako 

specjalista_ka pracujący_a z dziećmi    

i młodzieżą LGBTI+, jest milczenie.   

W niektórych krajach panuje zbiorowa zmowa milczenia na temat kwestii 
LGBTI+ i dzieciństwa . We wszystkich społeczeństwach mamy jeszcze długą 
drogę do przebycia, by doprowadzić do rzeczywistej integracji dzieci i młodzieży 
LGBTI+, zarówno w samej społeczności, jak i w różnych środowiskach 
społecznych4.  
 
Niezależnie od tego, w jakim pracujesz obszarze, czy to w placówce edukacyjnej, 
placówce ochrony zdrowia, centrum rodzinnym, w mediach, ośrodku sportowym 
czy w wymiarze sprawiedliwości, sprawdź poniższą listę i porady5!  
 
Inkluzywny język 

Często pierwszy kontakt rodziny i dziecka z instytucją lub organizatorami_kami 
programów i zajęć odbywa się za pośrednictwem formularzy wypełnianych online 
lub w biurze, recepcji bądź rejestracji. Czy formularze te są przyjazne dla różnych 
typów i modeli rodzin? Czy używają takich sformułowań jak „rodzic” czy „opiekun_
ka”? Czy formularze proszą o podanie imion, którymi wypełniający_e chcą się 
posługiwać i zaimków, których używają (ona/jej; on/jego lub inne). Aby zapewnić 
inkluzywność, należy sprawdzać formularze i stosowane sformułowania. Czy 
rozmawiając o rodzinach, dostosowujemy nasz język do potrzeb dzieci, innych 

4 Diversity and Childhood (DaC) - Changing social attitudes towards gender diversity in children 

across Europe (Comparative Analysis on Violence against LGBTI and Gender Non-Conforming 

Children), 2020, p 15-16. 

5 Based on the Checklist for a welcoming LGBTQ and gender inclusive school environment: https://

www.welcomingschools.org/pages/checklist-for-a-welcoming-and-inclusive-school-environment
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pracowników_c oraz rodziców i opiekunów_ek?  
 

„Nie” dla złośliwych komentarzy i zachowań 

Połóż kres krzywdzącemu nazewnictwu, w tym uwłaczającemu użyciu słowa 
„pedał”, jak i obelgom na tle rasowym lub płciowym. Ćwicz, jak reagować, gdy 
usłyszysz dzieci używające sformułowań typu „To takie pedalskie!”, „Zachowujesz 
się jak baba!” lub „Twoja rodzina nie jest normalna, bo nie masz taty!”. Czy Twój 
warsztat zawodowy w zakresie zapobiegania nękaniom i prześladowaniom 
obejmuje ćwiczenia dotyczące przerywania i powstrzymywania stosowania 
wyzwisk opartych na stereotypach; zapobiegania nękaniu, a także poznania 
sposobów reagowania na pytania uczniów_ennic dotyczące osób LGBTI+ i różnych 
rodzajów rodzin? Zachęcamy do zapoznania się z nimi!  
 
Różnorodne ilustracje i książki 

Czy publikacje lub książki używane w Twojej szkole/placówce odzwierciedlają 
życie dzieci i młodzieży, z którymi pracujesz? Czy plakaty/obrazy na korytarzu  
i/lub w klasie pokazują różne typy rodzin, a także osoby o różnych formach 
tożsamości/ekspresji płciowej, cechach płciowych, należących do różnych grup 
etnicznych i posiadających różne zdolności? Czy wystawy zachęcają  
do okazywania szacunku wszystkim ludziom? Czy Twoje osoby podopieczne/
uczące się mają szansę poznać różne, pozytywne wzorce w literaturze? 

” Fakt, że w Grecji homoseksualny nauczyciel nie pojawia się ze swoim 
partnerem na szkolnych uroczystościach, jest istotnym problemem, który 
istnieje i który musi zostać rozwiązany, jeśli chcemy pomóc i wspierać       
społeczność LGBTI+, aby czuć się bardziej komfortowo podczas rozmowy  
o ich orientacji. Mówimy o otwarciu na różnorodność, ale w praktyce, ze 
względu na społeczeństwo w Grecji, nie jest nam łatwo wyrażać siebie’.  
(Nauczycielka, Grecja)  
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‘Klimat instytucjonalny - pozytywny i sprzyjający integracji 

Czy przechadzając się po Twoim miejscu pracy można stwierdzić, że wszystkie 
dzieci/młodzież i ich rodziny są tam mile widziane? Czy na korytarzach znajdują 
się prace dzieci/młodzieży, które podkreślają zarówno różnorodność, jak  
i podobieństwa? Czy organizujecie wydarzenia mające na celu dostrzeganie  
i docenianie różnorodności? Czy pracownicy_e traktują wszystkie rodziny  
z szacunkiem i unikają stereotypów i osądów przy komunikowaniu się  
z rodzinami, w których są dwie mamy, jest dwóch ojców lub jeden rodzic, rodzinami 
zróżnicowanymi rasowo i/lub wielojęzycznymi? Czy kierownictwo szkoły, 
nauczyciele i koledzy z klasy wspierają dziecko w rozpoznaniu, z jakim imieniem 
i zaimkiem się identyfikuje? Czy wszystkie dzieci/młodzież wiedzą, z kim mogą się 
skontaktować, jeśli staną się osobami doświadczającymi prześladowania lub 
dyskryminacji? Czy stworzyli i wdrożyli Państwo jasne zasady współpracy z dziećmi 
w grupach, dotyczące szacunku, opieki nad kolegami_żankami i niezadawania 
sobie nawzajem krzywdy za pomocą słów i czynów? Czy dzieci/młodzież wiedzą, 
że nie można nikogo poniżać z powodu tego, kim jest lub kim jest jego rodzina? 
Czy polityka przeciwdziałania nękaniu w Twojej placówce wyraźnie wymienia 
grupy, które są częściej prześladowane? 

” ‘Nigdy nie należy mówić dzieciom, że nie powinny założyć jakiegoś stroju, 
tylko dlatego, że «ludzie» będą na nie patrzeć i śmiać się z nich. Zamiast tego 
warto porozmawiać. Lepiej powiedzieć im, że «większości ludzi» to nie 
obchodzi, niektórym ludziom wyda się to fantastyczne, ale dla innych może 
być dziwne. Warto zapytać dziecko, czy myślało o tym, jak zareaguje, jeśli ktoś 
złośliwie skomentuje jego ubiór. W ten sposób trenujemy dziecko w zakresie 
odporności i przedstawiamy mu we właściwy sposób inny rodzaj patrzenia 
na świat’.  
(Nauczyciel szkoły średniej, Belgia.)   
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Społeczeństwo włączajce osoby LGBTI+ 

Używaj inkluzywnych zwrotów  do dzieci i młodzieży, których tożsamości 
płciowej nie jesteś pewny_a, takich jak: „Dzień dobry wszystkim.” 

Opracuj komunikaty skierowane do dzieci i młodzieży, które podkreślą, 
że: „Wszystkie dzieci/młodzież mogą... (tańczyć, gotować, mieć krótkie lub długie 
włosy, lubić matematykę, sztukę, uprawiać sport itp.)” 

Łącz dzieci/młodzież w grupy w taki sposób, który nie opiera się na 
płci, np. według grup siedzących przy jednym stole, tych samych liter w ich 
imionach lub kolorów ich ubrań.   

Pokazuj wzorce do naśladowania. Przedstawiaj szerokie spektrum osiągnięć 
i emocji, które dotyczą wszystkich i które wykraczają poza stereotypy dotyczące 
płci. Pokazuj różne życiorysy. 

Pomóż dzieciom i młodzieży dostrzec ograniczenia, jakie niosą za 
sobą stereotypy związane z płcią. Poproś dzieci/młodzież o zbadanie 
kultury popularnej, reklamy lub zabawek i książek dla dzieci/młodzieży pod kątem 
stereotypów dotyczących płci. 

Buduj dziecięce/młodzieńcze sojusze. Wspólnie z grupą dzieci/młodzieży, 
z którymi pracujesz, poszukaj sposobów na to, jak stać się sojusznikiem_czką, gdy 
ktoś jest nękany lub zastraszany z jakiegokolwiek powodu. Czy mogą  oni_e 
próbować to powstrzymać bezpośrednio? Czy powinni_y porozmawiać na ten 
temat z osobą dorosłą? Czy mogliby_łyby porozmawiać z dzieckiem, które 
doświadczyło prześladowania? Znajdź metodologie, które pomogą dzieciom/
młodzieży przemyśleć różne możliwości. 

Stawaj w ich obronie. Przerywaj komentarze dzieci/młodzieży oparte na 
stereotypach dotyczących płci (lub jakichkolwiek innych). Zaangażuj się  
w dyskusję z dziećmi, wykorzystując takie sytuacje jako pouczające doświadczenia. 
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Zapewniaj bezpieczeństwo. Bądź czujny_a na to, czy dzieci i młodzież czują 
się bezpiecznie, zarówno w Twojej instytucji, jak i poza nią. Postaraj się dowiedzieć, 
gdzie czują się bezpiecznie lub niebezpiecznie, odkryj, co definuje ich 
bezpieczeństwo. 

Bądź wzorem do naśladowania! Jeśli to możliwe, podawaj przykłady rzeczy, 
które Ty i/lub Twoi znajomi lubicie robić i które wykraczają poza stereotypy 
dotyczące płci, orientacji psychoseksualnej i tożsamości płciowej. 

” ‘Edukacja powinna stać bramą do wiedzy, do różnorodności.  A uczniowie 
muszą czuć, że dorosły w klasie jako pierwszy opowiada się za równością.  
W przeciwnym razie szkoła pozostanie szeroko otwartymi drzwiami do 
nadużyć.’      
(Nauczycielka, Portugalia.)  

Wrogie
Wyraźnie 

 negatywne  
komunikaty

Nieinkluzywne
Domyślnie  

negatywne 
 komunikaty

Inkluzywne 
Domyślnie  

pozytywne  
komunikaty

Afirmatywne
Wyraźnie  

pozytywne  
komunikaty

Ugruntowywanie szkodliwych  
stereotypów dotyczących płci

Transformacja 
w zakresie  

równouprawnienia płci
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Koniecznie pomagaj osobom LGBTI+

używając języka inkluzywnego, 

tworząc bezpieczne środowisko dla dzieci i młodzieży LGBTI+  oraz 

promując ich równość. 

Nie toleruj sytuacji przemocy lub mowy nienawiści na tle orientacji 
psychoseksualnej, tożsamości płciowej, ekspresji płciowej i zróżnicowanych  
cech płciowych! 
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Według danych z opublikowanego w 2020 r. badania Agencji 

Podstawowych Praw Unii Europejskiej (FRA) dotyczącego osób LGBTI+,  

65% uczniów i uczennic w UE słyszało negatywny komentarz lub było 

świadkiem/świadkinią negatywnego zachowania, ponieważ kolega/

koleżanka ze szkoły/rówieśnik/rówieśnica był_a postrzegany_a jako 

osoba LGBTI+ (oczywiście wskaźnik ten jest znacznie wyższy w wielu 

państwach członkowskich), a w kilku krajach nawet co piąty uczeń/

co piąta uczennica LGBTI+ rozważał_a opuszczenie lub zmianę szkoły, 

ponieważ był_a osobą LGBTI+6

Badania ogólnokrajowe przeprowadzone wśród uczniów i uczennic LGBTI+ 
pokazują, że częstotliwość i nasilenie wiktymizacji koreluje ze średnią ocen: 
nasilenie wiktymizacji wiązało się również z niższymi osiągnięciami w nauce 
wśród uczniów i uczennic LGBTI+7.   
 
Uczniowie i uczennice, którzy_e doświadczają wiktymizacji lub dyskryminacji  
w szkole, mogą również czuć się wykluczeni_one i odseparowani_e od 
społeczności szkolnej. Uczniowie i uczennice LGBTI+, którzy_e zgłaszali_ły 
częstszą wiktymizację w związku z ich orientacją psychoseksualną lub ekspresją 
płciową, mieli_ały również niższy poziom samooceny.  
 

6 https://fra.europa.eu/en/data-and-maps/2020/lgbti-survey-data-explorer

7 Out in the Open: Education sector responses to violence based on sexual orientation

and gender identity/expression. UNESCO, 2016
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Z drugiej strony, obecność wspierających nauczycieli/nauczycielek  
i innych osób specjalistycznych, jak również włączenie do programu 
nauczania pozytywnych informacji na temat osób LGBTI+ ma 
bezpośredni związek z dobrym samopoczuciem uczniów i uczennic. Dane z badań 
przeprowadzonych w różnych krajach wskazują, że uczniowie i uczennice LGBTI+, 
których_e uczono pozytywnych informacji o osobach LGBTI+, częściej zgłaszali_ły, 
że ogół uczniów i uczennic bardziej akceptuje osoby LGBTI+; czują, że przynależą 
do grup szkolnych; rzadziej opuszczają zajęcia szkolne z powodu poczucia 
zagrożenia; a także rzadziej czują się niepewnie w szkole z powodu swojej orientacji 
psychoseksualnej i/lub tożsamości płciowej. Uczniowie i uczennice LGBTI+  
w szkołach, w których obowiązują jakiekolwiek przepisy dotyczące  nękania lub 
prześladowania, częściej zgłaszali_ły, że nauczyciele i nauczycielki 
interweniowali_ły w przypadku homofobicznych lub transfobicznych uwag; 
częściej zgłaszali_ły  przypadki prześladowań i napaści pracownikom  
i pracownicom szkoły; a także częściej zgłaszali_ły, że interwencje pracowników  
i pracownic dotyczące prześladowania i napaści były skuteczne8. 

Zebrane przez nas dane dotyczą doświadczeń szkolnych, doświadczeń organizacji 
społecznych świadczących usługi wsparcia osobom LGBTI+, w tym partnerów  
i partnerek projektu Diversity and childhood: Różnorodność w dzieciństwie, 
pokazują, że uczniowie i uczennice, czyli dzieci i młodzież LGBTI+, czują 
i uczą się lepiej w społecznościach wspierających, które podejmują 
działania przeciwko nękaniu. 

Specjaliści i specjalistki pracujący_e z osobami LGBTI+ mają obowiązek zapewnić 
bezpieczną i integracyjną przestrzeń dla każdej orientacji psychoseksualnej, 
tożsamości/ekspresji płciowej i cech płciowych oraz wypracować podejście 
intersekcyjne i afirmatywne. Powinni_y oni_e być świadomi_e różnych kontekstów 
prawnych i znać prawa człowieka w swoich krajach oraz wiedzieć, w jaki sposób 
doświadczenia dyskryminacji w różnych kulturach kształtują rzeczywistość 
psychologiczną młodych ludzi LGBTI+.   
 

8 https://en.hatter.hu/sites/default/files/dokumentum/kiadvany/school-environment-report-en.pdf 
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Zwracanie należytej uwagi na nękanie, wspieranie, zapobieganie i reagowanie na 
prześladowanie przynosi rezultaty, podobnie jak właściwa reprezentacja  
i wykorzystanie inkluzywnego języka i obrazów. Naszym celem jest, aby wszyscy 
specjaliści  i wszystkie specjalistki pracujący_e z młodzieżą byli_ły w stanie 
wspierać dzieci i młodzież LGBTI+ oraz stworzyć włączające i bezpieczne 
środowisko, w którym wszystkie dzieci i rodziny mogłyby się rozwijać. 

Pomoc ze strony rówieśników_c, rodzin, specjalistów_ek i społeczności może 
znacząco wesprzeć młodych ludzi, którzy są LGBTI+. Wsparcie to może zwiększyć 
ich ochronę przed zagrożeniami i pomóc w poprawie samopoczucia.  

Specjaliści i specjalistki pracujący_e z młodzieżą we wszystkich 
sferach i dziedzinach życia mogą mieć bezpośredni i realny wpływ 
na życie wszystkich społeczności. W tym rozdziale znajdziesz zalecenia  
i wskazówki dotyczące pracy zarówno z poszczególnymi jednostkami, jak  
i propagowania lepszej polityki instytucjonalnej.  

4.1 Podstawowe wytyczne dla specjalistów_ek 
pracujących z dziećmi i młodzieżą LGBTI+

 → Szanuj samoidentyfikację i różnorodność cielesną. Nie zakłądaj z góry czyjejś 
orientacji psychoseksualnej, tożsamości/ekspresji płciowej i/lub cech 
płciowych zaledwie na podstawie wyglądu. Próba zakwestionowania lub 
zmiany czyjejś orientacji psychoseksualnej, ekspresji płci/tożsamości i/lub 
cech płciowych jest niedopuszczalna w żadnych okolicznościach i stanowi 
bezpośrednie naruszenie praw człowieka.  

 → Niezwykle ważne jest, abyś dostrzegł_a, że orientacja psychoseksualna, 
tożsamość/ekspresja płciowa i cechy płciowe są od siebie niezależne.  

 → Weź pod uwagę, że płeć jest konstruktem niebinarnym, który dopuszcza 
szereg tożsamości płciowych, i fakt, że tożsamość płciowa osoby może nie 
pokrywać się z jej płcią przypisaną w chwili urodzenia. Ponadto tożsamość 
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płciowa osoby może, ale nie musi być zawarta w układzie binarnym płci. 
Specjaliści i specjalistki powinni_y używać imion lub zaimków, którymi dana 
osoba się posługuje lub których użycie sugeruje przy swojej identyfikacji i nie 
powinni_y nalegać, wymuszać użycia imion i nazwisk zapisanych w jej 
oficjalnych dokumentach. 

 → Specjaliści i specjalistki nie powinni_y uważać, że odkrywanie orientacji 
psychoseksualnej lub płynność tożsamości/ekspresji płciowej są objawami 
zaburzeń lub przejawem psychopatologii. Dysforia płciowa (doświadczanie 
znacznego niepokoju i/lub problemów w funkcjonowaniu związanych  
z konfliktem między tym, jak dana osoba się czuje i myśli o sobie, a jej 
przypisaną przy urodzeniu płcią) nie jest zaburzeniem psychicznym i nie 
należy jej traktować jako częstego doświadczenia lub sposobu na wyrażenie 
siebie wszystkich osób transpłciowych. 

 → Specjaliści i specjalistki nie powinni_y w żadnym wypadku zalecać dzieciom 
i młodzieży interpłciowej, aby poddawały się przymusowym zabiegom 
medycznym, które można odłożyć do czasu, gdy osoba interpłciowa sama 
zdecyduje i wyrazi na nie w pełni świadomą zgodę. Wyjątek stanowią tylko te 
interwencje, które są niezbędne do ratowania życia lub zdrowia  
interpłciowego noworodka, dziecka lub nastolatka. Należy zauważyć, że 
stygmatyzacja, uprzedzenia, dyskryminacja i przemoc wpływają na zdrowie 
i samopoczucie osób LGBTI+, a także na powstawanie barier instytucjonalnych 
(systemowych), takich jak dyskryminujące przepisy prawne. 

 → Twórz wspierające i pozytywne środowisko dla osób LGBTI+. 

 → Dostrzegaj i szanuj znaczenie związków LGBTI+, traktując je jako równe 
związkom heteroseksualnym, niezależnie od ich prawnego uznania. 

 → Zwracaj uwagę na wyzwania związane z licznymi i często sprzecznymi 
normami, wartościami i przekonaniami, przed którymi stoją młodzi ludzie 
LGBTI+, będący niekiedy także członkami i członkiniami grup mniejszości 
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rasowych i etnicznych oraz innych społeczności. 

 → Przyczyniaj się do poszerzania wiedzy i zrozumienia zagadnień dotyczących 
orientacji psychoseksualnej, tożsamości płciowej i zróżnicowanego rozwoju 
płciowego poprzez ciągłą edukację, szkolenia, nadzór i konsultacje. 

 → Pamiętaj, że choć osoby LGBTI+ mogą mieć za sobą podobne przeżycia, to 
jednak każda z nich jest odrębną jednostką o różnych potrzebach i z różnym 
bagażem doświadczeń. Dostrzeganie tych różnic i różnych sposobów 
doświadczania dyskryminacji i stygmatyzacji jest niezwykle ważne. Każda 
osoba i każda tożsamość lub doświadczenie reprezentowane w akronimie  
LGBTI+ (a także wszystkie inne tożsamości i doświadczenia, które nie są 
wyraźnie wymienione, ale są uwzględnione w spektrum LGBTI+, takie jak 
aseksualność, queer, niebinarność, itp.) posiada swoje skryte potrzeby i żyje 
w różnych realiach.  

 → Dostrzegaj i bądź świadomy_a istnienia zinternalizowanych stereotypów  
oraz dokładaj wszelkich starań, aby tworzyć atmosferę bezpieczeństwa  
i zaufania jako podstawę stosowania najlepszych praktyk i świadczenia usług 
w sposób afirmatywny.    
 

 
 
 
 

4.2 Zapobieganie przemocy

Skuteczne i odpowiednie strategie prewencyjne można zbudować dopiero po 
zidentyfikowaniu poszczególnych czynników ryzyka przemocy wobec osób LGBTI+ 

” ‘Pozytywną przemianę stanowi dla mnie fakt, że lekarze pierwszego kontaktu 
coraz częściej organizują się w praktykach grupowych. Dzięki temu można 
otrzymać bardziej interdyscyplinarne podejście - lekarz  rodzinny  
współpracuje z psychologiem czy z asystentem społecznym... poszerza  
obraz i ułatwia diagnozę. Nie można oczekiwać, że lekarz internista będzie 
ekspertem od wszystkiego.’   
(Pracownik naukowy uniwersytetu, Belgia.)   
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w różnych środowiskach, a także po zapewnieniu specjalistycznych działań dla 
każdej grupy docelowej. Możliwe grupy docelowe to:   

1. potencjalni sprawcy / potencjalne sprawczynie, 
2. osoby dotknięte przemocą skierowaną przeciwko społeczności LGBTI+, 
3. podmioty zaangażowane w identyfikację i opiekę nad osobami 

poszkodowanymi.

Istnieje wiele czynników, które mogą wzmocnić strategie prewencyjne, takie jak 
pogłębianie wsparcia rodzin i społeczności oraz tworzenie lub ulepszanie procedur 
monitorowania i dokumentowania aktów przemocy skierowanych przeciwko 
osobom LGBTI+.  

Ponieważ przemoc wobec osób LGBTI+ jest zakorzeniona w powszechnie 
akceptowanych normach seksualnych, płciowych i cielesnych, istnieją dwa główne 
obszary, nad którymi należy pracować, aby propagować długoterminową i trwałą 
prewencję:   

 → wprowadzenie poprawek do systemu prawnego w celu wzmocnienia 
pozycji, ochrony i destygmatyzacji osób LGBTI+, w tym młodzieży, poprzez 
przyjęcie ochronnych przepisów prawnych i polityki zwalczania zjawiska 
nękania na tle LGBTI+fobicznym oraz stworzenie kodeksów etycznych m.in. 
dla specjalistów i specjalistek ds. zdrowia i wsparcia psychosocjalnego. 

 → dążenie do przekształcenia norm społeczno-kulturowych opartych  
na wizerunkach heteronormatywnych, podnoszenie świadomości 
przeciwko homo- bi-, trans- i interfobii w różnych grupach społecznych  
i instytucjach. 

Wszystkie osoby, które pracują z dziećmi lub reprezentują ich interesy i potrzeby, 
mogą wyjść w kierunku stworzenia społeczeństwa, w  którym  wszystkie dzieci   
i  młodzież,  bez względu na ich orientację psychoseksualną, tożsamość płciową, 
ekspresję płciową i/lub cechy płciowe będą szanowane.  
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5.1. Działania pozytywne i wspierające

1. Zapewnij inkluzywne i bezpieczne środowisko oraz wsparcie dzieciom/
młodzieży, które są lub były osobami doświadczającymi przemocy (w tym 
przemocy ze względu na orientację psychoseksualną, tożsamość/ekspresję 
płciową i cechy płciowe).  

2. Przyjmuj i wdrażaj zasady (lub włącz je do już istniejących zasad) dotyczące 
przeciwdziałania dyskryminacji i uporczywemu nękaniu w Twojej instytucji, 
w tym nękania i przemocy ze względu na orientację psychoseksualną, 
tożsamość/ekspresję płciową i cechy płciowe.  

3. Uwzględniaj tematykę orientacji psychoseksualnej, tożsamości/ekspresji 
płciowej i cech płciowych w publikacjach, planach i programach nauczania 
oraz upewnij się, że wszystkie one mają na celu integrację i szerzenie szacunku 
wobec osób LGBTI+. 

4. Sporządzaj szczegółowe raporty o incydentach związanych z nękaniem, 
zawierające następujące dane: kiedy doszło do incydentu, informację czy była 
to sytuacja o charakterze jednorazowym czy wielokrotnym, miejsce 
wystąpienia incydentu, rodzaj, poufny opis w przypadku nękania 
motywowanego uprzedzeniami, źródło wiedzy o incydencie oraz kroki  
podjęte w celu rozwiązania problemu. Sprawozdania te powinny być 
wykorzystywane do systematycznego i regularnego monitorowania zjawiska 
nękania.  

5. Uwzględnij problem przemocy homo-, bi-, trans- i interfobicznej 
we wszystkich programach mających na celu eliminację przemocy  
i promowanie bezpieczeństwa w placówkach.  

6. Przejrzyj wszystkie stosowane formularze, aby uwzględnić opcje spoza 
schematu norm binarnych zarówno dla dzieci, młodzieży, jak i rodzin. 
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7. Zapewnij młodzieży transpłciowej możliwość wyrażania swojej płci  
i uczestnictwa we wszystkich zajęciach zgodnie z jej tożsamością płciową, 
używanym imieniem i zaimkami oraz elastycznego podejścia do zasad 
dotyczących ubioru.  

8. Upewnij się, że zarówno dzieci/młodzież, jak i personel transpłciowy mogą 
korzystać z szatni i łazienek zgodnie z ich tożsamością płciową.  

9. Wspieraj tworzenie grup organizowanych przez młodzież LGBTI+ i jej osób 
sojuszniczych.  

10. Zachęcaj pracowników i pracownice (np. nauczycieli_ki, psychologa_żkę 
szkolnego_ą, pracowników i pracownice socjalnych_e, pracowników  
i pracownice ochrony zdrowia, podmioty świadczących usługi wsparcia dla 
osób doświadczających przemocy) do udziału w programach pogłębiania 
świadomości lub akredytowanych programach szkoleń w miejscu pracy, 
które dotyczą sytuacji społecznej osób LGBTI+  oraz szczególnych problemów 
i potrzeb dzieci i młodzieży LGBTI+.   

11. Wspieraj programy szkoleniowe prowadzone przez organizacje LGBTI+ i inne 
organizacje praw człowieka na tematy związane z orientacją  
psychoseksualną, tożsamością/ekspresją płciową i cechami płciowymi dla 
personelu oraz dla dzieci i młodzieży.  

12. Przeprowadzaj regularne anonimowe badania wśród dzieci i młodzieży na 
temat częstotliwości występowania nękania i przemocy w swoim środowisku 
pracy oraz badaj ich potrzeby i oczekiwania  
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5.2. Wszyscy specjaliści i specjalistki pracujący  
z dziećmi i młodzieżą mogą i powinni_y...

1. Dbać o ich rozwój zawodowy i uczestniczyć w szkoleniach na temat 
zrozumienia płci, różnorodności płciowej i powstrzymywania dyskryminacji 
i przemocy wobec osób LGBTI+.  

2. Włączać młodych ludzi LGBTI+ i ich rodziców we wszystkie swoje działania 
zawsze, gdy reprezentują one ich interesy. 

3. Nieustannie ćwiczyć umiejętność interweniowania, gdy podopieczni_e, 
uczniowie i uczennice lub inne osoby ograniczają, naśmiewają i znęcają się 
nad sobą nawzajem ze względu na płeć, orientację psychoseksualną, 
tożsamość/ekspresję płciową i cechy płciowe. 

4. Szanować imię i nazwisko oraz zaimki, którymi posługują się podopieczni_e, 
uczniowie i uczennice lub inne osoby. 

5. Pokazywać wszystkim szacunek do godności osób LGBTI+ poprzez dobór słów, 
jak również bezsprzeczne uznanie istnienia osób LGBTI+.  

6. Wspierać proaktywne działania przeciwko nękaniu na tle uprzedzeń, w tym 
opracowywać i wdrażać zasady i programy zapobiegawcze.  

7. Będąc członkami_iniami związków zawodowych, sugerować i udzielać 
wsparcia, aby w tych organizacjach więcej uwagi poświęcono reagowaniu na 
nękanie na tle uprzedzeń.  

8. Będąc świadkami_iniami lub będąc informowani_e o szyderstwach, przemocy 
werbalnej lub napaści fizycznej, lub jeśli ktoś mówi o osobach LGBTI+  
w negatywnym kontekście, należy zainicjować dyskusję na ten temat we 
współpracy z innymi specjalistami i specjalistkami pracującymi  
z młodzieżą.   
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9. Zmienić zasady dotyczące ubioru w placówkach oświatowych, formułując  
to, co szkoła uważa za odpowiedni ubiór bez przypisywania wariantów  
ubioru do poszczególnych płci. Na przykład, określając strój odpowiedni  
na uroczystość, należy poprosić uczniów i uczennice o założenie białej góry  
i czarnego dołu. Upewnić się, że uczniowie i uczennice są mile  
widziani_e i bezpieczni_e, nosząc ubrania, fryzury i akcesoria, które 
odzwierciedlają ich zadeklarowaną płeć.    
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UNESCO   
https://en.unesco.org/themes/homophobic-and-transphobic-violence-education  

Publikacje na temat przemocy homo- i transfobicznej w obszarze edukacji,  
w tym: Out in the open: education sector responses to violence based on sexual 
orientation or gender identity/expression: summary report (2016), Global guidance 
on addressing school-related gender-based violence (2016), Bringing it out in the 
open: monitoring school violence based on sexual orientation, gender identity or 
gender expression in national and international surveys (2019).  

Stonewall: Schools and Colleges  
https://www.stonewall.org.uk/schools-colleges  
Podczas gdy w ostatnich dziesięcioleciach Wielka Brytania poczyniła ogromne 
postępy na drodze do równouprawnienia osób LGBTI+, zastraszanie i język anty         

-LGBTI+ pozostają niestety powszechne w brytyjskich szkołach. Prawie połowa 
wszystkich uczniów i uczennic LGBTI+ nadal doświadcza nękania z powodu bycia 
LGBTI+. Kluczowym elementem rozwiązania tego problemu jest zapewnienie pro-
gramu nauczania obejmującego kwestie dot. osób LGBTI+ i ich doświadczenia. 
Nauczanie inkluzywne LGBTI+ zapewnia, że dzieci i młodzież z tej społeczności 
oraz dzieci i młodzież z rodzin LGBTI+ widzą swoje odzwierciedlenie w tym, czego 
się uczą. Zachęca również wszystkich młodych ludzi do dorastania z inkluzywnym 
i akceptującym nastawieniem.  
 
Human Rights Campaign Foundation: Welcoming Schools  
https://www.welcomingschools.org/rEsources/school-tips/lgbtq-inclusve-schools-what/  

Human Rights Campaign Foundation’s Welcoming Schools to program rozwoju 
zawodowego zapewniający szkolenia i zasoby nauczycielom i nauczycielkom 
szkół podstawowych, obejmujący: 

 → wszystkie rodziny,
 → tworzenie szkół inkluzywnych dla osób LGBTI+ ,
 → zapobieganie nękaniu na tle uprzedzeń,
 → wspieranie uczniów i uczennic transpłciowych i niebinarnych.
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Convention on the Rights of the Child  
https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/crc.aspx  

Międzynarodowy traktat o prawach człowieka, ustanawiający cywilne, polityczne, 
gospodarcze, społeczne, kulturalne jak i zdrowotne prawa dzieci.   
 
IGLYO - The International Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender,   
Queer & InterSex (LGBTQI) Youth and Stundet Organisation   
https://www.iglyo.com/  

IGLYO jest organizacją zajmującą się rozwojem i przywództwem wśród młodzieży. 
Kreuje ona liderów dbających o to, aby głos młodych osób LGBTQI był słyszalny 
oraz, aby szkoły były miejscem bezpiecznym, inkluzywnym i wspierającym dla 
uczniów i uczennic LGBTQI.  
 
Illustrating gender  
http://www.dibgen.com/index-en.html  

Projekt informacyjny oparty na książce, która ma na celu przybliżenie opinii 
publicznej treści związanych z gender studies. 
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Stowarzyszenie Lambda Warszawa 
lambdawarszawa.org

Lambda Warszawa to najstarsza organizacja w Polsce działająca na rzecz 
nieheteronormatywnej społeczności. Misją Lambdy Warszawa jest tworzenie 
przestrzeni do budowania pozytywnej tożsamości społeczności LGBTI+ oraz 
niesienie niezależnej, profesjonalnej i eksperckiej pomocy w sytuacjach trudnych 
i kryzysowych dla osób nieheteronormatywnych i ich bliskich, w tym dzieci  
i młodzieży LGBTI+.  
Polecany materiał: Szkoła bez homofobii – podręcznik trenerski  
 
Fundacja Trans-Fuzja      
transfuzja.org

Fundacja Trans-Fuzja to założona w 2008 roku organizacja pozarządowa skupiona 
na działalności na rzecz praw osób transpłciowych. Obecnie Fundacja działa  
w czterech obszarach - rzecznictwa, wsparcia, edukacji oraz kultury. 
Polecany materiał: Transpłciowa młodzież w polskiej szkole 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

POLECANE ORGANIZACJE W POLSCE 
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Fundacja Interakcja
interakcja.org

Misją Interakcji jest poprawienie warunków życia osób interpłciowych  
w Polsce poprzez prowadzenie działalności wsparciowej dla nich i ich bliskich.  
Polecany materiał: Jak rozmawiać o interpłciowości (zróżnicowanym rozwoju płciowym)?  
 
Kampania Przeciw Homofobii  
kph.org 

Kampania Przeciw Homofobii (KPH) jest ogólnopolską organizacją pozarządową.
W ciągu 15 lat działań KPH akceptacja społeczności LGBTI+ w Polsce wzrosła 
niemal o 30%. Ale gorsze traktowanie i przemoc nadal są częste. Organizacja 
zajmuje się przeciwdziałaniem przemocy i dyskryminacji ze względu na orientację 
psychoseksualną i tożsamość płciową. Pracuje i działa, aby Polska była różnorodna 
i aby wszystkie osoby LGBTI+, ich rodziny i bliskie osoby, mogli_ły się czuć 
bezpiecznie i w pełni rozwijać swój potencjał.  
Polecany materiał: Lekcja równości – materiały dla nauczycieli i nauczycielek  
 
Stowarzyszenie My, Rodzice  
myrodzice.org  

Stowarzyszenie My, Rodzice tworzy grupa ludzi, która ma za sobą coming outy 
swoich dzieci i innych członków rodziny oraz przyjaciół. Jest więc całkiem sporym 
zbiorem różnych historii, z których płynie jedna, solidarnościowa idea, że rodzina 
jest największym środowiskiem dającym siłę i poczucie wartości.  
Polecany materiał: Pytania i odpowiedzi rodziców lesbijek, gejów i osób biseksualnych  
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Checklist for a welcoming LGBTQ and gender inclusive school 
environment: https://www.welcomingschools.org 

Diversity and Childhood (DaC)  − Comparative Analysis on Violence against 
LGBTI and Gender Non-Conforming Children), 2020.  
https://www.diversityandchildhood eu/  

 

Homeless in Europe. The Magazine of FEANTSA. LGBTQI Homelessness.   
Autumn, 2017.  

Out In the open: education sector responses to violence based on 
sexual orientation and gender identity/expression. UNESCO, 2016.

Polecana literatura polska:  
 
Kompasik – Edukacja na rzecz praw człowieka w pracy z dziećmi   
 − Nancy Flowers − 2017.   
Zdolność do współżycia w ramach demokracji nie jest wrodzona. Wiedzę, umiejętności  

i wartości stanowiące warunek konieczny życia w środowisku demokratycznym należy 

kształtować i rozwijać cały czas. Można wprawdzie dzieci przysposobić do rozumienia 

kluczowych dla demokracji i praw człowieka pojęć, ale w tradycyjny sposób trudno 

nauczyć je takich wartości, jak godność, tolerancja i szacunek dla innych. Podobnie jest 

w przypadku umiejętności współpracy, krytycznego myślenia i poszanowania praw 

innych. Te wartości i umiejętności trzeba kształtować poprzez doświadczenie i praktykę, 

poprzez życie w środowisku demokratycznym już od najmłodszych lat. 

Przecież jesteśmy - homofobiczna przemoc w polskich szkołach  
 - narracje gejów i lesbijek − Marzanna Pogorzelska, Paweł Rudnicki  − 2020 
Jest to publikacja interwencyjna. Ukazuje zarówno formy oraz przestrzenie przemocy, jak  

i strategie oporu realizowanych – z różną skutecznością – jako indywidualne ścieżki 

uwalniania się od społecznych praktyk normalizacyjnych. Na publikację złożyły się 

dwadzieścia dwa wywiady z uczniami i uczennicami, gejami i lesbijkami, których 

dystynkcją stała się ich nieheteroseksualna orientacja. 
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”
‘Szkoła musi być bezpieczną przestrzenią dla wszystkich uczniów  
– niezależnie od ich orientacji seksualnej jak i tożsamości płciowej.  
To pozornie oczywiste założenie nie znajduje jednak odzwierciedlenia  
w rzeczywistości polskiego systemu oświaty. Młode osoby LGBT, zamiast 
ze wsparciem i akceptacją, spotykają się w środowisku szkolnym  
z wykluczeniem, dyskryminacją, a nawet przemocą. Eliminacja tych  
zjawisk jest zadaniem nas wszystkich. Zacznijmy od wysłuchania  
młodzieży’.  
- dr hab. Adam Bodnar, Rzecznik Praw Obywatelskich 2015-2021 








