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1. WSTĘP
Niniejszy raport jest wynikiem projektu Out and Safe wspieranego przez fundację Pamięć, Odpowiedzialność i Przyszłość (EVZ)
oraz projektu Step up reporting on homophobic and transphobic
violence wspieranego przez ILGA-Europe, europejski oddział Międzynarodowego Stowarzyszenia Lesbijek, Gejów, Osób Biseksualnych, Transpłciowych i Interseksualnych. Celem projektu było
wsparcie europejskich organizacji LGBTI, aby umożliwić im bardziej konsekwentne monitorowanie i raportowanie homofobicznych i transfobicznych przestępstw i incydentów motywowanych
nienawiścią.
Aby przygotować tę publikację, ILGA-Europe opracowała w 2012
roku spójną metodologię gromadzenia danych. Ta metodologia
opiera się na normach międzynarodowych i na wiedzy zdobytej w pracy nad poprzednimi projektami, tj. przy opracowywaniu
ogólnoeuropejskich zgłoszeń do Biura OBWE ds. Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka (ODIHR) w związku z dorocznym
raportem na temat przestępstw z nienawiści1 lub przy udziale ILGA-Europe w projekcie Facing Facts! Making hate crime visible2.
Projekt Step up reporting on homophobic and transphobic violence rozpoczął się w 2013 roku. Fundusz Dokumentacji i Rzecznictwa stowarzyszenia ILGA-Europe przy wsparciu rządu Holandii
przyznał środki 12 krajowym i lokalnym organizacjom pozarządowym w Bośni i Hercegowinie, Grecji, Irlandii, Mołdawii, Polsce,
1 http://www.osce.org/odihr/108395
2 http://www.ceji.org/faci.ngfacts/
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Portugalii, Hiszpanii, Turcji, we Włoszech, na Łotwie, Litwie i na
Ukrainie. Przedstawiciele tych organizacji pozarządowych przeszli szkolenie na temat metodologii wdrożonej wcześniej przez
ILGA-Europe oraz zobowiązali się stosować ją w celu uzyskania
porównywalnych danych.
Dzięki możliwości gromadzenia większej ilości danych z różnych krajów w oparciu o jednolitą metodologię zebrane informacje oraz publikowane raporty powinny być w przyszłości
opracowywane w bardziej systematyczny i profesjonalny sposób.
Po tej pilotażowej inicjatywie metodologia ILGA-Europe zostanie
udostępniona większej liczbie europejskich organizacji LGBTI.

1.1 Metodologia
1.1.1 Cel

Głównym celem niniejszego badania było zebranie danych dotyczących przestępstw z nienawiści oraz incydentów motywowanych homo- i transfobią, popełnionych w Polsce w 2013 roku.
Szukano odpowiedzi na następujące pytania:
Jakie rodzaje przestępstw popełniane są najczęściej?
Kim są sprawcy?
Czy ofiary zgłaszają takie incydenty policji, a jeśli tak, to jak są
traktowane przez policjantów?
Jaki wpływ ma przestępstwo na życie osoby poszkodowanej?

1.1.2 Narzędzia

Do przeprowadzenia badania przygotowano ankietę składającą
się z 32 pytań. Większość z nich to pytania zamknięte wielokrotnego wyboru. Kilka pytań miało charakter otwarty, tzn. respondenci byli proszeni o opisanie incydentu. Ankietę przygotowano
w 2 wersjach – dla osoby poszkodowanej i dla świadka. Wersje te
nie różniły się znacznie – różnice występowały tylko wtedy, kiedy
konieczne było wzięcie pod uwagę odmiennej perspektywy osoby
poszkodowanej i świadka przestępstwa.
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1.1.3 Metody

Badanie przeprowadzone zostało w okresie od kwietnia do sierpnia 2013 roku. W sumie zebrano 209 kwestionariuszy, w tym 104
wypełnionych przez ofiary i 16 przez świadków. Do analizy zatwierdzono 129 ankiet, natomiast 89 z nich odrzucono z następujących powodów:
a) informacje podane w ankiecie okazały się fałszywe, tzn.
z stała ona wypełniona przez osobę, która nie była ani osobą
poszkodowaną, ani świadkiem;
b) opisane wydarzenie nie było ani przestępstwem, ani
incydentem;
c) opisane zdarzenie nie miało natury homofobicznej ani/lub
transfobicznej.
Ankiety były dostępne on-line na stronie homofobia.queer.pl/.
Respondenci mogli także ściągnąć z Internetu aplikację na telefon
(Google play i Apple Store), która umożliwiała wypełnienie ankiety.

Linki:
https://play.google.com/store/apps/details?id=net.netzindianer.zhf
https://itunes.apple.com/pl/app/zg-os-homofobie/id649805260?mt=8

1.1.4 Grupa badanych

Ankieta skierowana była do osób LGBTI, które były ofiarami przestępstwa lub incydentu z nienawiści oraz do osób, które były
świadkami takiego przestępstwa. Należy podkreślić, że celem naszego badania nie było zbadanie skali przestępstw z nienawiści
motywowanych homo- lub transfobią. Oszacowanie skali zjawiska byłoby możliwe jedynie wtedy, gdyby ankietę przeprowadzono wśród całej społeczności LGBTI, a nie tylko wśród tych osób,
które padły ofiarą homofobicznego przestępstwa lub incydentu
motywowanego nienawiścią.
Ankiety były udostępnione na stronach internetowych i w aplikacjach na telefony. Link odsyłający do ankiety był promowany na polskim portalu społecznościowym LGBTI, www.queer.pl.
Przyciski przekierowujące na stronę internetową zawierającą ankietę umieszczone zostały na stronach: www.queer.pl i na stronie
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KPH, www.kph.org.pl. Promocja ankiety pojawiła się również na
facebookowym fanpage’u KPH i Queer.pl. Serwis Queer.pl rozesłał
także do swoich użytkowników (ok. 150 000 osób) wiadomości
zachęcające do zgłaszania przestępstw i incydentów z nienawiści. Takie wiadomości wysłał do swoich użytkowników także administrator portalu randkowego dla osób homoseksualnych www.
kumpello.pl. Aplikacje na telefon reklamowano na wszystkich wymienionych wyżej stronach oraz dodatkowo w czasopiśmie LGBTI,
„Replika”, ukazującym się drukiem. W jednym z numerów „Repliki”
opublikowano artykuł na temat projektu oraz zamieszono 6 naklejek z kodami QR do pobrania aplikacji na telefon.

Przycisk

Naklejka
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2. WYNIKI ANKIETY
Według danych uzyskanych podczas badania sytuacji osób LGBTI3 12% respondentów doświadczyło w ciągu ostatnich dwóch lat
(2010-2011) jednej z form przemocy motywowanej homofobią.
Ofiarami przemocy fizycznej padło 9% kobiet i 14% mężczyzn.
Niemal 40% osób stało się ofiarami przemocy ponad 3 razy w ciągu ostatnich lat. Analiza danych dotyczących typów i rodzajów
przemocy wykazała, że większość respondentów dotkniętych
przemocą była bita, kopana, popychana lub szarpana (65%). Na
drugim miejscu znalazło się molestowanie seksualne, które stanowi naruszenie nietykalności cielesnej np. dotykanie wbrew
czyjejś woli (42%). Odsetek osób, które zetknęły się z przemocą
seksualną stanowi 8%, natomiast odsetek pobić - 17%. Inną formą
przemocy opisywaną przez respondentów było rzucanie kamieniami, butelkami albo innym przedmiotami.
Jeśli chodzi o przemoc psychologiczną, 44% respondentów
doświadczyło przynajmniej jednego rodzaju takiej przemocy,
a w większości przypadków (60%) ankietowani padali jej ofiarą
wielokrotnie. Najpowszechniejszą formą była przemoc werbalna
(67%), na drugim miejscu wymieniano obrażanie, wyśmiewanie
i poniżanie, jak również rozpowszechnianie negatywnych opinii
o ofierze (48%); 11% badanych było zastraszanych groźbami.
Analiza 120 przypadków przemocy motywowanej nienawiścią
rzuciła także światło na życie społeczne ofiar przemocy oraz
na ich doświadczenia społeczne. Prawie 30% respondentów nie
3 Sytuacja osób LGBT w Polsce. Raport dotyczący lat 2010-2011. Red.
Mirosława Makuchowska i Michał Pawlęga. KPH, Warszawa 2013.
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angażuje się w życie społeczności LGBT, ale tylko jedna osoba zadeklarowała, że nie wyoutowała się przed nikim jako osoba LGBTI.
Badani dokonywali coming outu przed przyjaciółmi i znajomymi, zarówno członkami społeczności LGBTI, jak i osobami spoza
niej. Ponad 16% ankietowanych doznało przemocy fizycznej, która spowodowała u nich obrażenia cielesne, ale tylko kilku badanych udało się po pomoc medyczną. Jedna trzecia spośród nich
była niewłaściwie potraktowana przez pracowników służby zdrowia. Prawie 70% respondentów padło ofiarami gróźb i przemocy
psychologicznej – w wielu przypadkach obejmującej ograniczenie wolności (dot. nastolatków). Ogółem zaledwie 10% badanych
zgłosiło przestępstwo na policji, a połowa z nich została przez
policjantów źle potraktowana. Tylko jeden przypadek przemocy znalazł finał w postępowaniu sądowym, związanym ze znaną
wcześniej przeszłością kryminalną sprawców.

2.1 Homofobiczne i transfobiczne przestępstwa
z nienawiści i incydenty przemocy z nienawiści
2.1.1 Rodzaje przemocy i typy sprawców

Respondenci mogli wybrać rodzaj przestępstwa, którego byli ofiarami lub świadkami, udzielając odpowiedzi na pytanie wielokrotnego wyboru, składające się z następujących kategorii: usiłowanie
zabójstwa, przemoc fizyczna (np. bicie, kopanie, popychanie,
szarpanie), urazy spowodowane użyciem broni lub innego niebezpiecznego narzędzia (np. za pomocą kijów, kastetów, noży i broni
palnej itp.), gwałt, molestowanie seksualne, obejmujące naruszenie nietykalności cielesnej (np. dotykanie wbrew czyjejś woli), inne
formy naruszania nietykalności fizycznej, obraźliwe wyzwiska
i inne formy przemocy werbalnej, wandalizm lub niszczenie mienia, pościg lub śledzenie, groźby użycia przemocy fizycznej, „inne”
lub „nie dotyczy”.
Tabela nr 9 przedstawia częstość występowania wyżej wymienionych zdarzeń. Ich całkowita liczba wynosi 190, co spowodowane
jest faktem, że ankietowani mogli wybrać więcej niż jedną kategorię do opisania danego zdarzenia. Na przykład przemoc fizyczna
(t.j. usiłowanie zabójstwa lub inna forma naruszenia nietykalności
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cielesnej), były zawsze równocześnie oznaczane jako “obraźliwe
wyzwiska i inne formy przemocy werbalnej”, a w 34,4% przypadków także jako “ groźby użycia przemocy fizycznej “.
Tab. 9. Typ wydarzenia. Możesz wybrać więcej niż jedną odpowiedź (n = 190)
60%
52,1%

50%
40%
30%
20%
10%
0%

18,4%

14,2%
1,1%

1,1%

0,5%

1,1%

usiłowanie zabójstwa

14,2%

przemoc fizyczna
(np. bicie, kopanie, popychanie)

1,1%

4,2%

3,2%

2,1%

3,2%

52,1%

obraźliwe wyzwiska i inne formy
przemocy werbalnej

urazy spowodowane użyciem broni
lub innego niebezpiecznego narzędzia
(np. kija, kastetu, noża i broni palnej itp.)

3,2%

wandalizm lub niszczenie mienia

2,1%

pościg

0,5%

gwałt

18,4%

groźba użycia przemocy fizycznej

4,2%

molestowanie seksualne obejmujące
naruszenie nietykalności cielesnej
(np. dotykanie wbrew twojej woli)

3,2%

inna odpowiedź

W oparciu o opisy powyższych kategorii i opisy wydarzeń z ankiet
wszystkie akty przemocy zostały podzielone na 6 kategorii:
↳Zabójstwo - napaść na osobę, czego skutkiem jest śmierć
tej osoby.
↳Skrajna przemoc fizyczna - atak na osobę, który potencjalnie może powodować jej śmierć lub uszkodzenie ciała,
atak na posiadłości lub budynki, który może spowodować
utratę życia osób znajdujących się wewnątrz, gwałt lub
próba gwałtu i przemoc seksualna.
↳Napaść - ataki na osobę, które nie stanowią zagrożenia dla jej życia lub zdrowia, także z powodu obrony lub
ucieczki tej osoby przed sprawcą.
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↳Zniszczenie mienia - zniszczenie własności prywatnej
ofiary, jak również własności publicznej (np. graffiti).
↳Podpalenie.
↳Groźby i przemoc psychiczna - ustne i pisemne groźby
przy bezpośrednim lub pośrednim użyciu przemocy, molestowanie, prześladowanie (stalking), szantaż, ograniczenie
wolności, zniesławienie.
Tabela nr 10, zamieszczona niżej, zawiera kategorie opisanych wydarzeń przedstawione w procentach. Nie odnotowaliśmy żadnego przypadku zabójstwa, a podpalenie zgłoszono tylko w jednym
przypadku, tzn. podpalenia instalacji “Tęcza” na Placu Zbawiciela
w Warszawie podczas obchodów Dnia Niepodległości (11.11.2013).
Przypadki, w których respondenci zaznaczyli kilka przestępstw,
zostały zaklasyfikowane jako najpoważniejsze, tzn. akty przemocy łączące jednoczesne zniesławienie, groźby, zniszczenie mienia
i użycie broni palnej zostały określone jako “skrajne formy przemocy fizycznej”, ponieważ pozostałe kategorie w tabeli nie zawierały elementu ryzyka utraty życia lub zdrowia. Podobnie przypadki
zniszczenia mienia ofiary zostały zakwalifikowane jako zniszczenie mienia, nawet jeśli towarzyszyły im groźby użycia przemocy.
Tab. 10. Rodzaje przemocy (n = 120)
70%

68,3%

60%
50%
40%
30%
20%

16,7%

10%

11,7%

0%
16,7%

skrajne formy przemocy fizycznej

11,7%

napaść

2,5%

zniszczenie mienia

2,5%

0,8%

0,8%
68,3%

podpalenie
groźby i przemoc psychologiczna
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↳Zabójstwo.
Ten typ przestępstwa nie pojawił się w danych dostarczonych
przez respondentów.
↳Skrajne formy przemocy fizycznej.
Dane zawarte w ankiecie opisują 20 przypadków skrajnej przemocy fizycznej. W siedmiu przypadkach (35%) był tylko jeden
sprawca przestępstwa, natomiast także w siedmiu przypadkach
(35%) nie było żadnych świadków zdarzenia.
↳Napaść.
Dane zebrane w badaniu ujawniły 14 przypadków przestępstw
zakwalifikowanych jako napaść. W trzech przypadkach (21%) był
tylko jeden sprawca przestępstwa, natomiast w czterech przypadkach (29%) nie było żadnych świadków zdarzenia
↳Zniszczenie mienia.
Zebrane dane wskazały 3 przypadki przestępstw określonych jako
zniszczenie mienia. W trzech przypadkach (21%) był tylko jeden
sprawca przestępstwa, natomiast w czterech przypadkach (29%)
nie było żadnych świadków zdarzenia.
↳Podpalenie.
Dane zawierają jeden przepadek przestępstwa, które można zaklasyfikować jako podpalenie.
Świadek zgłaszający przestępstwo nie wiedział, ilu sprawców go
dokonało, jednak media wskazywały na grupę osób jako sprawcę
wydarzenia. Liczba świadków także nie jest znana.
↳Groźby lub przemoc psychiczna.
Dane zawierają 82 przypadki przestępstw sklasyfikowanych jako
groźby lub przemoc psychiczna. W 34 przypadkach (41%) był tylko jeden sprawca przestępstwa. W 20 przypadkach (23%) nie było
żadnych świadków zdarzenia.
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2.1.2 Ogólne tendencje w zakresie wszystkich
rodzajów przestępstw

Możliwość zaznaczenia przez respondenta różnych kategorii dotyczących typu sprawców uniemożliwia poddanie uzyskanych
danych dogłębnej analizie, choć oczywiste jest, że większość przestępstw z nienawiści popełniana jest przez osoby nieznane ofierze
(35%). Na drugim miejscu w kategorii sprawców w ilości popełnianych przestępstw znajduje się grupa określona mianem “inne osoby znane ofierze” (21%), a następnie domniemani członkowie “grup
nienawiści” (12,5%).
Tabele poniżej przedstawiają częstotliwość występowania przestępstw według wymienionych kategorii.
Tab. 3. Tożsamość seksualna a rodzaj przestępstwa
Tożsamość seksualna a rodzaj przestępstwa
Mężczyzna

Kobieta

Transmężczyzna

Transkobieta

Osoba
transpłciowa

Osoba
Interseksualna

10

9

1

0

0

0

napaść

8

6

0

0

0

0

zniszczenie mienia

0

2

0

0

1

0

podpalenie

0

1

0

0

0

0

48

27

2

2

0

3

skrajne formy
przemocy fizycznej

groźby i przemoc
psychologiczna

Tab. 4. Orientacja seksualna a rodzaj przestępstwa
Orientacja seksualna a rodzaj przestępstwa

skrajne formy
przemocy fizycznej
napaść

Gej

Lesbijka

Osoba biseksualna

Osoba
Heteroseksualna

Brak danych

11

7

2

0

0

7

4

3

0

0

14

zniszczenie mienia

0

1

1

0

1

podpalenie

0

1

0

0

0

40

27

12

1

2

groźby i przemoc
psychologiczna

Tab. 5. Wiek a rodzaj przestępstwa
Wiek a rodzaj przestępstwa
13-18

19-25

25-34

11

4

4

napaść

6

5

1

zniszczenie mienia

2

1

0

podpalenie

1

0

0

50

21

7

skrajne formy przemocy fizycznej

groźby i przemoc psychologiczna

Tab. 6. Zaangażowanie w życie społeczności LGBTI a rodzaj przestępstwa
Zaangażowanie w życie społeczności LGBTI a rodzaj przestępstwa
Zaangażowanie

Brak zaangażowanie

15

5

napaść

9

5

zniszczenie mienia

1

2

podpalenie

0

1

60

22

skrajne formy przemocy fizycznej

groźby i przemoc psychologiczna
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Tab. 7. Miejsce zamieszkania a rodzaj przestępstwa
Miejsce zamieszkania a rodzaj przestępstw
Duże miasto

Małe miasto

Wieś

Nie dotyczy

13

5

1

0

napaść

8

5

1

0

zniszczenie mienia

1

1

0

1

podpalenie

0

1

0

0

47

21

6

8

skrajne formy przemocy
fizycznej

groźby i przemoc
psychologiczna

Tab. 8. Pora dnia a rodzaj przestępstwa
Pora dnia a rodzaj przestępstw
Poranek

Popołudnie

Wieczór

Noc

skrajne formy przemocy
fizycznej

5

4

4

7

napaść

3

4

4

3

zniszczenie mienia

9

3

0

0

podpalenie

1

0

0

0

19

32

22

9

groźby i przemoc
psychologiczna
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Tab. 9. Miejsce zdarzenia a rodzaj przestępstwa
Miejsce zdarzenia a rodzaj przestępstw
W domu

Obok
domu

W szkole

W pracy

Bar
LGBTI
i okolice

Posterunek
policji

Inne
miejsce

Internet

skrajne formy
przemocy fizycznej

3

3

6

1

0

1

6

0

napaść

2

3

5

1

1

0

2

0

zniszczenie mienia

0

0

1

0

0

0

2

0

podpalenie

0

0

1

0

0

0

0

0

groźby i przemoc
psychologiczna

5

7

24

2

1

0

31
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Tab. 10. Obrażenia cielesne a rodzaj przestępstwa
Obrażanie cielesne a rodzaj przestępstwa
Tak

Nie

20

0

napaść

0

13

zniszczenie mienia

0

3

groźby i przemoc psychologiczna

0

72

skrajne formy przemocy fizycznej

Zaobserwowano korelację pomiędzy wiekiem ofiary a rodzajem
przemocy, która ją dotknęła, tzn. osoby w wieku 13-18 (młodzież
szkolna) częściej spotykają się z groźbami i przemocą psychologiczną, w tym z szantażem, stalkingiem i ograniczeniem wolności (np. przez rodziców). Tab. 11 i Tab. 12 pokazują częstotliwość
zdarzeń, do których doszło według podziału na kategorie związane z miejscem popełnienia przestępstwa i grupą wiekową ofiary.
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Tab. 11. Rodzaj przestępstwa a miejsce zamieszkania (n=110)
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Tab. 12. Rodzaj przestępstwa a grupa wiekowa (n=113)
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Zwykle sprawcami przestępstwa było od 2 do 4 osób (46,6%)
lub 1 osoba (37,5%). W kilku przypadkach ofiary określiły liczbę
sprawców jako wyższą niż 10 (3,3%) – często były to akty prześladowania przez większość kolegów z klasy przyjmujące formę
drwin i szyderstw.
Znaki rozpoznawcze sprawców zauważono w pięciu przypadkach – opisano je jako tatuaże lub ogolone na łyso głowy. Poddaliśmy także analizie relację sprawcy z ofiarą według kategorii
popełnionego przestępstwa. Większość przestępstw zostało popełnionych przez osoby nieznane ofierze (34,2%) lub kolegów/
znajomych ofiary (20,8%). W ostatniej kategorii - “inne znane ci
osoby” - znaleźli się koledzy ze szkoły/uczelni, znajomi z sąsiedztwa lub z pracy. Nie stwierdzono istotnych korelacji pomiędzy różnymi kategoriami sprawców w stosunku do popełnionych
przez nich przestępstw.
Tab. 13. Kim byli sprawcy przestępstwa? Możesz wybrać więcej niż jedną
odpowiedź (n = 120)
50%
40%

34,2%

30%
20%
10%

12,5%

0%

20,8%

15%
3,3%

0,8%

12,5% Członkowie grup nienawiści (np. NOP, ONR) i inni

4,2%

0,8%

4,2%

4,2%

Nauczyciel lub inny pracownik szkoły

15%

Oficjalni lub nieoficjalni przywódcy danej wspólnoty 0,8%

3,3%

Rodzice/rodzina

4,2%

0,8%

Aktualny partner

34,2% Nieznajomy

Przełożony lub pracodawca
Ktoś inny

20,8% Inny znajomy. Kto?

Ofiary i świadkowie udzielali też odpowiedzi na pytanie, czy
i dlaczego uważają, że działania przestępcy były motywowane
uprzedzeniami. W większości przypadków ta motywacja została udowodniona w udzielonych odpowiedziach poprzez wymienienie przykładów sposobu działania przestępcy oraz opisanie
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okoliczności zdarzenia. Motywacja sprawców obejmowała szeroki wachlarz czynników: oprócz orientacji seksualnej, tożsamości płciowej, społecznej roli płciowej i jej wyrażania wskazywano
także na religię, rasę lub pochodzenie etniczne i narodowość. Respondenci wielokrotnie zaznaczyli w swoich odpowiedziach trzy
ostatnie kategorie, jednak podane przez nich opisy wydarzeń nie
potwierdzały, że przestępstwa były rzeczywiście motywowane
nienawiścią sprawcy wobec tych czynników. Ofiary uzasadniały
wybór kategorii motywacji religijnej lub nacjonalistycznej tym,
że sprawca dał wyraz swoim radykalnie katolickim lub nacjonalistycznym poglądom. Prawdopodobnie ta sytuacja wynika z braku
zrozumienia przez badanych kategorii cech chronionych i motywacji z nienawiści, dlatego zaznaczone kategorie, które nie znalazły uzasadnienia w opisach zdarzeń, nie były brane pod uwagę
przy opracowywaniu danych.
Tab. 14 demonstruje jak często występowała wymieniona wyżej
motywacja, natomiast Tab. 15 pokazuje okoliczności wydarzenia,
które traktowane są jako dowód istnienia motywacji homo- lub
transfobicznej.
Tab. 14. Czy uważasz, że wydarzenie miało cokolwiek wspólnego z cechami ofiary lub z faktem podejrzewania przez sprawcę istnienia takich
cech u ofiary? Możesz zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź (n = 134)
90%
80%

81,3%
81,3% Orientacja seksualna

70%

10,1% Tożsamość płciowa

60%
50%

6,5%

Sposób wyrażania płci

2,2%

Płeć

40%
30%
20%
10%
0%

10,1%

6,5%

2,2%
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Tab. 15. Dlaczego według ciebie wydarzenie miało związek z cechami, które
zaznaczyłeś? Możesz zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź (n = 130)
60%
50%

47,7%

40%

34,6%

30%
20%
10%

4,6%

0%

2,3%

5,4%

47,7%

Sformułowania i formy językowe użyte przez sprawcę

4,6%

Znaki/symbole pozostawione na miejscu przestępstwa

2,3%

Sprawcy wiedzieli/podejrzewali, że ofiara jest osobą LGBT

34,6%

Poprzednie groźby i zdarzenia

5,4%

Miejsce wydarzenia

5,4%

Inna odpowiedź

5,4%

Możliwość zaznaczenia więcej niż jednej odpowiedzi pozwoliła
na bardziej szczegółowe opracowanie danych dotyczących sposobu działania przestępców i okoliczności zdarzenia. Użyte przez
sprawców wyrażenia językowe były w większości przypadków negatywnie nacechowane i zawierały typowe obraźliwe wyzwiska
i stereotypizujące określenia: „pedał”, „homoś”, „lesba”, „dziwka”,
„nigdy nie byłaś z mężczyzną”, „zboczeńcy”, „zakaz wstępu gejom” i dodatkowo obelżywe napisy pozostawione przez sprawców
na ścianach czy murach w miejscu, gdzie doszło do przestępstwa.
Osoby, które zaznaczały kategorię „miejsce wydarzenia” wspominały typowe miejsca spotkań osób LGBTI (lokale itp.). Kategoria
„inne” oznaczała np. atak na symbol LGBTI (instalację „Tęcza” na
Placu Zbawiciela) albo fakt, że do incydentu doszło w czasie Parady Równości lub innego publicznego wydarzenia związanego ze
społecznością LGBTI.
Dwaj mężczyźni użyli obraźliwego języka w stosunku do mnie
i mojej partnerki. Zawołali: „Lesby, wiecie, co Hitler by z wami
zrobił?”

A312, kobieta, 30 lat
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Wracałem właśnie do domu, kiedy 3 młode osoby w moim wieku przechodząc obok zaczęły krzyczeć: „wy pedały, powinno się
was spalić jak Żydów w Auschwitz”. Zaczęli mnie szarpać i pluć”.

A353, mężczyzna, 27 lat

Brutalne pobicie przez 3 “wysportowanych”, łysych mężczyzn.
Brak reakcji ze strony policji, pomimo monitoringu o wysokiej
jakości obrazu zainstalowanego w okolicy.

A249, mężczyzna, 20 lat

Dochodziłem już prawie do klatki schodowej. Nagle przede mną
pojawił się samochód. Miałem właśnie skręcić w lewo na moją
ulicę i wejść na klatkę schodową. Kiedy skręciłem i obróciłem
głowę, zobaczyłem trzech agresywnych dresiarzy uzbrojonych
w noże. Zacząłem biec zostawiając za sobą klatkę schodową
i gubiąc po drodze kilka cennych przedmiotów.

A396, mężczyzna, 18 lat

Grozili, że zamkną mnie w szpitalu psychiatrycznym, w pokoju bez klamek. Nazwali mnie „pieprzoną lesbą”, mówili, że dla
osób z moją orientacją seksualną nie ma miejsca na tym świecie. Dużo więcej wyzwisk, w końcu przepychanie i szarpanie.

A 336, kobieta, 15

2.2 Charakterystyka ankietowanej grupy
respondentów

Przeanalizowaliśmy 120 ankiet zebranych od marca do grudnia
2013 roku. Spośród 209 ankiet odrzuciliśmy 89 podejrzewając,
że są fałszywe lub wypełnione kilkakrotnie przez tę samą osobę lub że opisany incydent miał miejsce przed 2013 r. Odrzuciliśmy również ankiety, które opisywały zdarzenia niekwalifikujące
się do analizy jako przestępstwo z nienawiści, ponieważ opisane
wydarzenia nie stanowiły wykroczenia ani przestępstwa według
polskiego prawa lub nie mogły być zakwalifikowane jako przestępstwa motywowane nienawiścią wynikającą z rzeczywistej lub
domniemanej orientacji seksualnej lub tożsamości płciowej ofiar.
16 ankiet zostało wypełnionych przez świadków zdarzeń, natomiast 104 ankiety przez ofiary. Dane z kwestionariuszy porównywano w celu wyeliminowania wielokrotnego opisu tego samego
zdarzenia.
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Tożsamość sześciu osób została opisana jako trans, zaś trzy
osoby określiły swoją tożsamość jako interseksualną. Ofiary przestępstw były przeważnie nietranspłciowe, czyli cisgender (n = 111).
Cispłciowość jest terminem opisującym powiązane typy tożsamości płciowej, w obrębie których samo-postrzeganiu płci przez
daną osobą odpowiada płeć nadana tej osobie przy narodzeniu.
Szczegółowe wyniki badania przedstawiono w tabeli 16. Tabela 17
przedstawia dystrybucję orientacji seksualnej wśród ofiar. Większość ofiar to osoby homoseksualne (n = 98).
80% respondentów to osoby młode w wieku od 13 do 34 lat, co
jest związane z faktem, że ankieta przeprowadzona była w Internecie (a także za pomocą aplikacji na telefon). Badania wykazują4, że z Internetu korzystają głównie osoby młode, tj. uczniowie
i studenci. Poza tym statystycznie rzecz biorąc, im starsza jest
dana osoba, tym mniej prawdopodobne jest to, że osoba ta ujawni swoją orientację seksualną oraz że będzie aktywnie uczestniczyć w życiu społecznym, na przykład poprzez próby nawiązania
kontaktu z innymi osobami LGBTI lub obecność w miejscach spotkań, w których ogłaszano prowadzone badanie. Średni wiek ofiar
to 18,58 lat (po wykluczeniu osób o nieustalonym wieku). Rozkład
częstotliwości pokazuje tabela 3. W dalszej części raportu ankiety
będą analizowane w oparciu o podział według trzech grup wiekowych: 13 – 18 lat, 19 – 25 lat oraz 26 – 34 lata.
Tab. 16. Jak ofiara określa swoją tożsamość płciową? (n = 120)

60%

55%

50%
40%

37,5%

55%

Mężczyzna

37,5%

Kobieta

2,5%

Transmężczyzna

1,7%

Transkobieta

0,8%

Osoba transpłciowa

2,5%

Osoba interseksualna

30%
20%
10%
0%

2,5%

1,7%

0,8%

2,5%

4 Korzystanie z Internetu, Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej,
Warszawa, sierpień 2011.
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Tab. 17. Jak ofiara określa swoją orientację seksualną? (n = 120)

70%
60%

58,3%

58,3%

Gej

34,1%

Lesbijka

15%

Osoba biseksualna

0,8%

Osoba heteroseksualna

2,5%

Nie wiem

50%
40%

34,1%

30%
20%

15%

10%

Tab. 18. Wiek ofiary w czasie, gdy zdarzenie miało miejsce (n = 113)
0%

60%

2,5%

0,8%

70%
58,3%

50%

58,3%

13-18

40%

25,8%

19-25

10%

26-34

30%

25,8%

20%
10%

10%

0%

2.2.3 Kontakt ze społecznością LGBTI oraz stopień
ujawnienia orientacji seksualnej.

Kwestionariusz miał także na celu zebranie informacji, jak często i w jaki sposób ofiary uczestniczą w życiu społeczności LGBTI.
Analiza wykazała, że 70,8% respondentów bierze aktywny udział
w życiu społecznym tej grupy: w większości przypadków poprzez
sporadyczny udział w imprezach lub wydarzeniach (25%) lub przez
chodzenie do klubów i innych miejsc spotkań LGBTI (18,3%).
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Tab. 19. W jaki sposób ofiara uczestniczy w życiu społecznym LGBTI? Możesz zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź. (n = 120)
29,2%

30%
25%
20%

18,3%
12,5%

16,7%

14,2%

10%

0%
12,5%

Aktywizacja LGBT lub praca dla organizacji pozarządowej LGBT

16,7% Regularne uczestnictwo w wydarzeniach LGBT
18,3% Regularne wizyty w klubach lub innych miejscach spotkań LGBT
25%

Uczetnictwo w niektórych wydarzeniach

14,2%

Wzięcie udziału w przynajmniej jednej demonstracji LGBT
lub przynajmniej wizyta w klubie LGBT

29,2%

Brak zaangażowania w sprawy LGBT

Następne pytanie dotyczyło stopnia ujawnienia orientacji seksualnej, czyli tego komu (jakie osoby lub grupy) jest znana orientacja
seksualna i/lub tożsamość płciowa ofiary. Siedem ankietowanych
osób wybrało odpowiedź “nie wiem”, a tylko jedna zadeklarowała, że nikt nie wie o jej/jego orientacji seksualnej. W większości przypadków osoby są ujawnione przed swoimi “przyjaciółmi
i bliskimi znajomymi” i “przyjaciółmi LGBTI” (odpowiednio 73,3%
i 55%). Badani mogli wybrać więcej niż jedną odpowiedź na to
pytanie. Tab. 5 przedstawia odpowiedzi w postaci wartości wyrażonych w procentach. Te dane nie odzwierciedlają całkowitego
poziomu ujawnienia orientacji w danej kategorii z powodu braku
pytań filtrujących. Badani nie byli pytani o posiadanie siostry/brata przed odpowiedzeniem na pytanie, czy dokonali coming outu
przed rodzeństwem. Innym przykładem jest zagadnienie coming
outu w pracy, tutaj również brakowało pytania filtrującego, czy
badana osoba była w ogóle zatrudniona. Biorąc pod uwagę niską
średnią wieku badanych możemy podejrzewać, że wielu z nich nigdy nie posiadało pracy. Podobnie z powodu braku pytania filtrującego o posiadanie rodzeństwa, nie możemy porównać danych
z tej kategorii z kategorią “przyjaciół i bliskich znajomych”, gdyż
prawdopodobnie wszyscy badani mają przyjaciół.
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Tab. 20. Kto wie o orientacji seksualnej/tożsamości płciowej ofiary? Możesz zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź. (n = 120)
80%
73,3%

70%
60%

55%

50%
40%
30%
20%

34,2%
26,7%

25%

cała rodzina

25%

Przynajmniej jedno z rodziców

15%

Rodzeństwa

73,3%

Przyjaciele i bliscy znajomi

55%

Przyjaciele LGBT

26,7%

Koledzy z pracy

0,8%

Nikt nie wie

5,8%

inna odpowiedź

15%

10%
0%

34,2%

0,8%

5,8%

2.4 Przestępstwa motywowane uprzedzeniami
Wszystkie incydenty opisane przez ankietowanych wydarzyły
się w 2013 roku. Charakterystyka zjawiska w oparciu o miejsce
zdarzenia została przedstawiona w Tab. 6. Jak wynika z danych
zebranych w tabeli, w większości przypadków akty przemocy
miały miejsce w szkole (30,8%) lub w innym miejscu publicznym
(33,3%). Te liczby są porównywalne z wynikami innych badań na
temat przemocy motywowanej orientacją seksualną i tożsamością płciową ofiar. Raport z 2012 r. wskazuje szkołę jako miejsce,
gdzie przemoc występuje w 32,4% przypadków, a miejsca publiczne w 57,3% przypadków (w badaniu z 2012 r. liczba odpowiedzi wskazujących na miejsca publiczne była wyższa).
Dodatkowo, jak wynika z tabel 7 i 8, większość przypadków
przemocy odnotowano w miastach wojewódzkich (57,5%) w godzinach popołudniowych (35,8%) i wieczornych (25%). Nie określa
to jednak rzeczywistego poziomu zagrożenia zależnego od wielkości miasta zamieszkania, ponieważ dane zgromadzone w raporcie na temat sytuacji społecznej osób LGBTI5 ujawniają, że

5 Sytuacja społeczna osób LGBT. Raport za lata 2010 i 2011. Red. Mirosława
Makuchowska i Michał Pawlęga. KPH, Warszawa 2013.
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prawie 30% osób LGBTI migruje do większych miast, a ponad 40%
mieszka w miastach o populacji przekraczającej liczbę 500 000
mieszkańców. Można zatem założyć, że badanie miało mniejszą
szansę dotarcia do osób, którzy mieszkają w mniejszych miastach
i na wsi, ponieważ ci ludzie mniej aktywnie uczestniczą w życiu społeczności LGBTI i częściej nie ujawniają swojej orientacji
(wśród osób, które dokonały coming outu, odsetek osób homoseksualnych, którzy ujawnili swoją orientację i którzy mieszkają
w miastach o populacji ponad 1 mln mieszkańców wynosi 73,6%).
W 10 przypadkach respondenci wybrali odpowiedź „nie dotyczy”
na pytanie o miejsce zdarzenia, jako że miało ono miejsce np.
w Internecie.
Tab. 21. Gdzie miało miejsce zdarzenie? (n = 120)
35%

33,3%
30,8%

30%
25%
20%
15%
10%

8,3%

10,8%
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Tab. 22. W jakim mieście doszło do zdarzenia? (n = 110)
70%
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57,5% Miasto wojewódzkie

40%

27,5% Inne miasto

30%

6,7%

27,5%

Na wsi

20%
10%

6,7%

0%

Tab. 23. O jakiej porze dnia miał miejsce opisywany incydent? (n = 120)
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2.5 Konsekwencje wydarzenia i reakcje ofiary

Osoby, które ucierpiały z powodu skrajnych form przemocy fizycznej w 95% przypadków odniosły obrażenia cielesne. Niemniej
jednak tylko 6 spośród nich (31,5%) szukało pomocy medycznej.
Wśród tych 6 osób 2 zostały potraktowane w niewłaściwy sposób
przez pracowników służb zdrowia, którzy wygłosili negatywne
i złośliwe komentarze na temat ich orientacji seksualnej.
Ofiary i świadkowie przestępstw opisali, w jaki sposób doświadczone akty przemocy wpłynęły na życie ofiary. 67,2% respondentów określiło konsekwencje zdarzenia jako negatywne.
Odpowiadając na pytanie wielokrotnego wyboru, osoby te wskazały dziedziny życia, na które miał wpływ incydent. Zamieszczona tu analiza częstotliwości nie obejmuje przypadków, w których
świadkowie nie wiedzieli, czy zdarzenie miało wpływ na życie
ofiary. Najczęściej udzielaną odpowiedzią było stwierdzenie, że
przestępstwo miało negatywny wpływ na życie osobiste i społeczne ofiary. Osoby, które zaznaczyły kategorię “inne” wyjaśniały,
że przestępstwo wywarło negatywny wpływ na ich samopoczucie
i samoocenę. W osobnym pytaniu dotyczącym samopoczucia aż
86,7% przyznało, że incydent miał wpływ na ten obszar ich życia.
Tab. 24. Czy wydarzenie miało negatywny wpływ na życie ofiary? Możesz
zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź. (n = 115)

60%
50%

47,2%

Negatywny wpływ
na życie osobiste i społeczne

5,6%

Negatywny wpływ na pracę

7,2%

Negatywny wpływ na rodzinę

4%

Negatywny wpływ
na społeczność LGBT

3,2%

Inna odpowiedź

32,8%

Żadne z powyższych

47,2%

40%
32,8%

30%
20%
10%
0%

5,6%

7,2%

4%

3,2%
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Ofiary szukały wsparcia w 69,1% przypadków, najczęściej u bliskich przyjaciół (49%) i psychologów (21,6%). Respondenci mogli
zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź. W analizie nie brano pod
uwagę przypadków, w których świadek nie wiedział, czy ofiara
szukała wsparcia.
Tab. 25. Czy ofiara szukała wsparcia po wydarzeniu u wymienionych

osób/instytucji? Możesz zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź. (n = 103)

60%
49%

50%
40%

21,6%

Psycholog

49%

Bliscy przyjaciele

12,7%

Rodzina

5,9%

NGO

10,8%

Inna osoba lub instytucja

30%
20%
10%

21,6%
12,7%
5,9%

10,8%

0%

Tylko siedmiu osobom spośród 83, które szukały wsparcia,
nie okazano zrozumienia. Trzy razy miało to miejsce w gabinecie psychologa, a dwa razy w szkole: w rozmowie z dyrektorem
i z nauczycielem.
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4. REAKCJA POLSKIEJ POLICJI
I PRZEDSTAWICIELI ORGANÓW ŚCIGANIA
NA ZGŁASZANE HOMOFONICZNE
I TRANSFOBICZNE PRZESTĘPSTWA
Z NIENAWIŚCI
Ze względu na fakt, że polskie prawo karne nie zawiera definicji
przestępstwa z nienawiści i nie obejmuje przestępstw z nienawiści
popełnianych ze względu na orientację seksualną lub tożsamość
płciową ofiary, taka motywacja nie stanowi w praktyce okoliczności obciążającej. Przestępstwa popełnione na tle homofobicznym
i transfobicznym nie są klasyfikowane jako przestępstwa z nienawiści, ale jako “zwykłe” przestępstwa. Dlatego przedstawiciele
organów ścigania nie zwracają szczególnej uwagi na możliwość
wystąpienia motywacji tego rodzaju. Opinia rządu6 w sprawie
propozycji zmian do Kodeksu karnego (poselski projekt ustawy
o zmianie ustawy o Kodeksie karnym, nr druku sejmowego 383)
w celu m.in. uwzględnienia homofobii i transfobii jako motywów
popełniania przestępstwa z nienawiści wydana, mówi, że nie ma
potrzeby, aby takie zmiany wprowadzić, bowiem sędziowie mają
możliwość uznania motywów homofobicznych za okoliczność
obciążającą, zgodnie z Art. 53 § 2 Kodeksu karnego:
“Wymierzając karę, sąd uwzględnia w szczególności motywację i sposób zachowania się sprawcy, popełnienie przestępstwa
wspólnie z nieletnim, rodzaj i stopień naruszenia ciążących na
6 http://orka.sejm.gov.pl/Druki7ka.nsf/0/2AB2AC6864B5DD72C1257A67004A6F74/%24File/383-s.pdf
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sprawcy obowiązków, rodzaj i rozmiar ujemnych następstw przestępstwa, właściwości i warunki osobiste sprawcy, sposób życia
przed popełnieniem przestępstwa i zachowanie się po jego popełnieniu, a zwłaszcza staranie o naprawienie szkody lub zadośćuczynienie w innej formie społecznemu poczuciu sprawiedliwości,
a także zachowanie się pokrzywdzonego.”
Jednak ani KPH, ani Ministerstwo Sprawiedliwości nie znają ani
jednego przypadku, w którym Art. 53 § 2 zostałby zastosowany przez sąd w odniesieniu do przestępstwa motywowanego
homofobią lub transfobią. Podsumowując, homofobiczna i transfobiczna motywacja przestępstwa nie jest uznawana przez przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości.
Odsetek osób zgłaszających przestępstwo z nienawiści na policję
był również niski - tylko 8 ofiar udało się na posterunek policji, co
oznacza, że aż 92,3% incydentów pozostało nieudokumentowanych
(z analizy wykluczono 16 przypadków, kiedy świadek nie był pewien, czy ofiara zgłosiła incydent). Tylko jeden ze zgłoszonych incydentów zakończył się postępowaniem w sądzie.
Wśród osób, które zgłosiły zdarzenie na policję, 4 spotkały się
z pozytywną lub neutralną i profesjonalną reakcją policjantów,
natomiast w 4 pozostałych przypadkach opisywany incydent został zlekceważony albo ofiara stała się obiektem drwin ze strony
policjantów.
Zapytaliśmy również, czy ofiary zgłosiły przestępstwo do innych
organów lub instytucji. Tylko 2 osoby zaznaczyły odpowiedź “organizacja pozarządowa” - nikt za to nie zgłosił przestępstwa do
Rzecznika Praw Obywatelskich lub jakiejkolwiek innej instytucji.
Strach przed wtórną wiktymizacją lub przed kolejnym atakiem
przestępców był często podawany jako powód nieszukania pomocy medycznej lub niezgłaszania incydentu policji lub innym
instytucjom. Większość ofiar jest przekonana, że policja nie dysponuje skutecznymi środkami ścigania i pociągnięcia sprawców
do odpowiedzialności, i że niechętnie podejmuje takie działania.
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Bałem się, że policja ich przesłucha, a potem wypuści i że oni
będą chcieli się na mnie zemścić za podanie ich na policję.

A402, mężczyzna, 18 lat

Obawiam się, że to by nic nie dało. A nawet, jeśli tak, to byłaby
to długa i bezcelowa walka. A gdyby policjant nas uderzył?

A403, mężczyzna, 17 lat

Bo kiedy składamy zgłoszenie, policjanci mówią nam, że nic się
nie da zrobić, że musielibyśmy złożyć sprawę w sądzie, co pociąga za sobą koszty, a bez tego oni nie mogą nic zrobić bez
względu na wszystko. Bałem się też potencjalnej reakcji po
zgłoszeniu na policję.

A420, mężczyzna, 22 lata

Ponieważ uważam, że w przypadku obrażania, wyzywania,
gróźb pobicia i ogólnie wszystkiego, co dotyczy ataków na LGBTI, policja starałaby się zrobić najmniej jak to tylko możliwe
w odniesieniu do tych sytuacji.

A319, kobieta, 19 lat

Takie przypadki w tym mieście są powszechne. Policja działa
w taki sposób, że można jeszcze skończyć z podbitym okiem.
Nie ma sensu niczego zgłaszać na policję.

A331, mężczyzna, 19 lat
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5. SŁOWNICZEK POJĘĆ

Rzecznictwo

Proces celowego wpływania na osoby, które są odpowiedzialne
za wdrażanie decyzji politycznych. Termin ten jest rozumiany
w kontekście pracy wykonywanej przez określoną organizację
oraz w kontekście jej podstawowego celu.

Wskaźniki uprzedzeń

Kryteria wprowadzone, aby pomóc pracownikom organów ścigania w ustaleniu, czy dane przestępstwo powinno zostać zaklasyfikowane jako przestępstwo z uprzedzeń/nienawiści. Kryteria te
nie są kompleksowe, a każdy przypadek musi zostać rozpatrzony
w oparciu o poszczególne fakty i okoliczności.
Zastosowano następujące wskaźniki uprzedzeń:
Wskaźnik uprzedzeń

Pytania mogące pomóc w ustaleniu
obecności wskaźnika uprzedzeń

Percepcja ofiary

Czy ofiara postrzega incydent jako
akt motywowany przez uprzedzenia?
Należy pamiętać, że ofiara nie zawsze
rozumie, że doświadczyła przemocy
na tle uprzedzeniowym. Ofiary często
szukają innych przyczyn aktu przemocy, ponieważ ich orientacja seksualna, tożsamość płciowa lub sposób
wyrażania płci stanowią aspekty własnej osobowości, których zmiana nie
jest możliwa.
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Percepcja świadka

Czy świadek postrzega incydent
jako motywowany uprzedzeniami?
Percepcja ofiary może różnić się od
percepcji świadka. Należy wziąć pod
uwagę oba punkty widzenia.
Czy podejrzany i ofiara różnią się
pod względem orientacji seksualnej,
tożsamości płciowej lub sposobu
wyrażania płci?
Czy ofiara niedawno przeprowadziła
się do okolicy, w której miało miejsce
zdarzenie?

Różnica między podejrzanym a ofiarą pod względem
wyznania religijnego, rasy,
pochodzenia etnicznego/
narodowego, płci, orientacji
seksualnej itp.

Czy ofiara była w chwili zdarzenia
zaangażowana w czynności związane
z życiem społeczności LGBTI?
Czy ofiara, choć nie jest członkiem
społeczności LGBTI, należy do grupy
aktywistów, która wspiera członków
społeczności LGBTI, lub czy przebywała w towarzystwie członka społeczności LGBTI?
Czy ofiara jest spokrewniona lub
związana z członkiem społeczności
LGBTI (np. jako małżonek lub członek
rodziny)?
Czy orientacja seksualna lub tożsamość płciowa ofiary jest publicznie
znana?
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Czy ofiara znajdowała się miejscu
(lub w pobliżu miejsca) kojarzonym
z LGBTI lub uczęszczanym przez
członków społeczności LGBTI (tj. bar
lub miejsce spotkań LGBTI)?

Miejsce i/lub czas

Czy incydent zdarzył się w pobliżu
miejsca związanego z grupą sprawcy
(np. w pobliżu siedziby organizacji
ekstremistycznych) lub w miejscu,
gdzie często dochodzi do przestępstw z nienawiści?
Czy zdarzenie miało miejsce w dniu
o szczególnym znaczeniu dla społeczności LGBTI (np. w dniu odbywania się Parady Równości)?

Użyty język i słownictwo,
w tym formy pisemne,
graffiti, widoczne znaki
i symbole utworzone przez
podejrzanego

Czy podejrzany wygłaszał komentarze, formułował pisemnie wypowiedzi lub wykonywał gesty, które
odnosiły się do pochodzenia lub
osoby ofiary?
Czy na miejscu zdarzenia pozostawiono rysunki, znaki, symbole lub
graffiti?
Czy podejrzany miał widoczne znaki
(tatuaż, ubrania, fryzura), wskazujące na jego/jej potencjalną przynależność do określonej grupy nienawistnej wobec społeczności LGBTI?
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Zorganizowane grupy motywowane nienawiścią

Czy na miejscu przestępstwa pozostawiono rekwizyty lub przedmioty
sugerujące, że przestępstwo było
dziełem paramilitarnych lub radykalnych organizacji nacjonalistycznych?
Czy istnieją dowody, że takie grupy
działają aktywnie w tej okolicy?
Czy jakaś zorganizowana grupa motywowana nienawiścią przyznała się
do popełnienia tego przestępstwa?
Czy istnieje historia podobnych wypadków w tej okolicy?

Historia poprzednich
przestępstw/incydentówna
tle uprzedzeniowym

W przypadku ataków na
mienie

Czy ofiara otrzymała wcześniej prześladowcze maile lub telefony albo
doświadczyła przemocy werbalnej
dotyczącej swojej orientacji seksualnej, tożsamości płciowej lub sposobu
wyrażania płci?
Czy ofiara była poddana szantażowi,
że jego/jej orientację seksualną, tożsamość płciową lub sposób wyrażania płci zostanie upubliczniony (np.
tożsamość ofiary jako osoby LGBTI)?

Czy atakowane/zniszczone mienie
znajduje się w strukturze lub lokalizacji należącej do społeczności LGBTI
(np. w miejscu spotkań/barze LGBTI)?
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Czy sprawca posiada historię poprzednich incydentów/przestępstw
o podobnym modus operandi oraz
z udziałem innych ofiar tej samej
rasy, religii, pochodzenia etnicznego/
narodowego, niepełnosprawności lub
orientacji seksualnej?

Charakterystyka sprawcy

Czy sprawca ma historię zachowań
motywowanych nienawiścią?
Czy sprawca jest członkiem lub jest
związany z członkami zorganizowanych/mniej zorganizowanych grup
nienawiści?
Czy sprawca w sprawozdaniu po
aresztowaniu lub w czasie popełniania przestępstwa zdawał sobie sprawę, że ofiara jest członkiem społeczności LGBTI?

Stopień natężenia przemocy

Czy stopień natężenia przemocy zastosowanej wobec ofiary był wyjątkowo intensywny?

Motywacja uprzedzeniowa

Przestępstwo lub incydent z nienawiści albo przestępstwo lub
incydent na tle uprzedzeń może zostać dokonane na podstawie
jednego z następujących motywów: rasy/pochodzenia etnicznego, religii/wiary, narodowości, wieku, niepełnosprawności, płci,
orientacji seksualnej, tożsamości płciowej lub z innych powodów.

Pozyskiwanie danych

Zbieranie danych zakłada rozstrzyganie o tym, które informacje są potrzebne oraz tworzenie środków do pozyskania tych informacji. Poszukiwanie faktów i monitorowanie są częścią tego
procesu. Metody pozyskiwania danych pozwalają na korzystanie
z szerokiej gamy narzędzi, takich jak ankiety, wywiady, kwestionariusze itp.
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Dokumentacja

Termin „dokumentacja” może mieć różne znaczenia w zależności od kontekstu geograficznego lub od dziedziny, w której jest
przeprowadzana. Ważne jest, aby podkreślić, że dokumentacja
jest to proces składający się z kilku etapów, które mogą się różnić w zależności od jej celu. Ogólnie rzecz ujmując dokumentacja jest procesem organizowania i klasyfikacji zebranych danych
w taki sposób, aby były one dostępne krótko- i długoterminowo. Oznacza to kategoryzację zgromadzonych danych według
określonych kryteriów (np. profilu ofiar/sprawców, kategorii zdarzenia, wskaźników uprzedzeń), co sprawia, że dane stają się dostępne, co z kolei stwarza możliwość ich analizy. Analiza danych
obejmuje opracowanie statystyk, wykresów i diagramów tak, aby
wyniki były bardziej przejrzyste. Dobra dokumentacja jest podstawą dobrej sprawozdawczości i rozpowszechniania danych do
podmiotów (władz państwowych, instytucji europejskich/międzynarodowych, instytucji praw człowieka itp.), które następnie
mogą podjąć odpowiednie działanie. Dobra dokumentacja może
być również wykorzystywana do tworzenia skutecznych narzędzi
działania lobbingowego, które kształtują zmieniające się postawy
poprzez edukację, artykuły, plakaty itp.

Przestępstwa z nienawiści (lub przestępstwa na tle
uprzedzeniowym)

Przestępstwa z nienawiści są to czyny zabronione motywowane
uprzedzeniami wobec poszczególnych grup społecznych. Takie
przestępstwo może wynikać między innymi z uprzedzeń dotyczących płci, tożsamości płciowej, orientacji seksualnej, pochodzenia
etnicznego, wyznania, wieku lub niepełnosprawności.
Przestępstwo z nienawiści zawiera dwa odrębne elementy:
↳Jest to czyn, który stanowi przestępstwo na mocy prawa
karnego, niezależnie od motywacji sprawcy;
↳W trakcie popełnienia przestępstwa, sprawca działa na
podstawie uprzedzeń lub negatywnego stosunku do
osoby poszkodowanej.
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Sprawca przestępstwa z nienawiści wybiera ofiarę na podstawie jej
przynależności lub rzekomej przynależności do określonej grupy
społecznej. W sytuacjach, gdy przestępstwo polega na zniszczeniu mienia, jest ono popełniane ze względu na związek danego
mienia z grupą ofiary i może obejmować takie cele jak: miejsca
kultu religijnego, domy kultury, pojazdy lub domy rodzinne.
Poszczególne terminy dotyczące przestępstw z nienawiści są
używane w następującym rozumieniu:
Kategoria

1. Zabójstwo

Podkategoria

Opis
Każdy atak na osobę, który powoduje
utratę życia.
Każdy atak na osobę, który może potencjalnie doprowadzić do odniesienia przez
nią poważnych obrażeń fizycznych.
Każdy atak na nieruchomość, na przykład przez podpalenie lub użycie bomb
benzynowych, podczas którego istnieje
ryzyko śmierci dla ludzi znajdujących
się wewnątrz, na przykład jeśli budynek
jest zamieszkany lub wypełniony ludźmi
w chwili ataku.

2. Skrajne
formy przemocy
fizycznej

Podkładanie bomby, w tym bomby przesłanej w listach. Ta kategoria obejmuje
wszelkie urządzenia, zarówno te, które
zostały zdetonowane, jak i te, których
wybuchowi zapobiegnięto, a więc sytuacje stanowiące zagrożenie dla życia.
Obejmuje ona również każde urządzenie, które miało być sprawne i skuteczne
w zamierzeniu sprawcy, ale które w wyniku śledztwa okazało się nieprawidłowo
skonstruowane i niezdolne do spowodowania wybuchu.
Porwanie.

Strzelanie z broni.

Atak z bronią w ręku lub atak przy użyciu
jakiegokolwiek innego przedmiotu, który
może spowodować krzywdę fizyczną.
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Akt przemocy seksualnej może zostać popełniony przez partnera ofiary
(zarówno w związku małżeńskim, jak
i poza nim), poprzedniego partnera,
członka rodziny lub współmieszkańca.
Gwałt7.
Napaść seksualna8.

3. Napaść
seksualna

Wykorzystywanie seksualne przez opiekuna lub specjalistę, którego zadaniem
jest niesienie pomocy ofierze, czyli kontakt seksualny jakiegokolwiek rodzaju
pomiędzy osobą wykonującą zawód
publiczny (lekarzem, terapeutą, opiekunem, nauczycielem, księdzem, profesorem, policjantem, prawnikiem itp.),
a klientem/pacjentem tej osoby.
Molestowanie seksualne, w tym czynienie sugestii seksualnych wbrew woli
danej osoby, prośby o przysługi seksualne i inne werbalne lub fizyczne zachowania o charakterze seksualnym.
Wszelki fizyczny atak na osobę lub grupę
osób, który nie stanowi bezpośredniego
zagrożenia dla ich życia i nie ma poważnego charakteru. Termin obejmuje także
napaść niższego stopnia.

4. Napaść

Próba napaści, która nie powiodła się
z powodu podjęcia przez ofiarę prób samoobrony albo w przypadku, gdy ofiara
uciekła.
Rzucanie przedmiotów w osobę lub grupę osób, w tym także sytuacje, w których
rzucony przedmiot chybił celu.

8
Gwałt definiuje się jako wymuszenie stosunku płciowego, w tym stosunku waginalnego, analnego i oralnego. Sprawca może dokonać penetracji za
pomocą części ciała lub przedmiotu. Ofiara gwałtu może być zmuszona do
stosunku za pomocą gróźb lub środków fizycznych. Każdy może być ofiarą
gwałtu: kobiety, mężczyźni, dzieci, osoby heteroseksualne i LGBTI.

Napaść seksualną definiuje się jako niechciany kontakt seksualny, który
jest bliski gwałtu lub próby gwałtu. Kategoria obejmuje seksualny dotyk.
9
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5. Zniszczenie
mienia

Każdy atak na własność prywatną
o charakterze materialnym, który nie
zagraża życiu ofiary. Kategoria obejmuje również malowanie obraźliwych haseł
i symboli lub umieszczanie naklejek czy
plakatów na przedmiocie stanowiącym
własność ofiary, w tym tworzenie graffiti
lub uszkodzenie mienia, gdy wydaje się,
że własność prywatna została specjalnie obrana za cel ataku ze względu na
fakt, że istnieje związek lub domniemany związek między właścicielem mienia
a społecznością LGBTI.
Zniszczenie samochodu lub innej osobistej własności należącej do członków
społeczności LGBTI, kiedy jest oczywiste, że padli ofiarą przestępstwa z powodu tej przynależności.

6. Podpalenie

7. Groźby
i przemoc
psychologiczna

Podpalenie nieruchomości, przy którym
nie występuje zagrożenie dla życia, np.
wtedy, gdy budynek jest niezamieszkany w czasie wystąpienia ataku.
Nieudane próby, np. próby podpalenia, w trakcie których ogień nie zajmie
obiektu lub podpalacz przerwie swój
czyn, ponieważ ktoś/coś przeszkodzi
mu w dokończeniu popełnianego aktu.
Każda jasno sformułowana i konkretna
groźba, zarówna ustna, jak i pisemna.
Jeśli groźba nie jest jasno sformułowana lub konkretna, incydent należy
zaklasyfikować jako Obraźliwe Zachowanie.
Każda ‚bomba’, która okaże się być
atrapą. Ta kategoria obejmuje wszystkie
przedmioty, które zostały zaprojektowane w taki sposób, aby wyglądać na
prawdziwe urządzenie, ale zamiarem
sprawcy nie było stworzenie działającej
bomby, tzn. np. nie zawierała ona materiału wybuchowego.
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Stalking, w tym powtarzający się niepożądany kontakt (telefony, emaile, listy,
nagłe zjawianie się w czyjejś obecności
etc.), śledzenie lub oczekiwanie na daną
osobę, groźby składane jednostce lub
jej rodzinie.
Szantaż o ujawnieniu ogółowi publicznemu lub członkom rodziny czy znajomym, że dana osoba należy do społeczności LGBTI.
Ograniczenie wolności (np. zamykanie
osoby w pomieszczeniu).
Zniesławienie, tj. wyoutowanie tożsamości osoby LGBTI.
Znęcanie się, dręczenie (np. w szkole,
w miejscu pracy).

Incydenty motywowane nienawiścią (mowa
nienawiści)

Czyn, który zawiera elementy uprzedzeń w postaci zachowań
opisanych powyżej, ale który nie stanowi przestępstwa w świetle prawa określa się jako “incydent motywowany nienawiścią”.
Termin ten opisuje czyny motywowane uprzedzeniami począwszy od tych, które są jedynie obraźliwe, a skończywszy na tych,
które stanowią czyny karalne, mimo iż przestępstwo nie zostało udowodnione. Chociaż incydenty motywowane nienawiścią nie
zawsze zawierają element przestępstwa, takie incydenty często
poprzedzają, towarzyszą lub dostarczają kontekstu przestępstwu
z nienawiści.
Mowa nienawiści jest formą ekspresji werbalnej, która jest motywowana przez wrogość wobec grupy lub osoby z powodu jej
przynależności do tej grupy, a także formą, która manifestuje taką
wrogość lub do niej nawołuje. Ponieważ mowa nienawiści może nawoływać do przestępstwa z nienawiści lub mu towarzyszyć, te dwa
pojęcia są ze sobą powiązane. W kodeksach poszczególnych państw
występują znaczne różnice, co do prawnych ograniczeń i zakazów
definiowanych form werbalnych o nienawistnym charakterze.
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Terminy związane z opisem incydentów motywowanych nienawiścią zostały tu użyte w następującym rozumieniu:
Obraźliwe
zachowanie

Mowa
nienawiści

Przemoc werbalna skierowana przeciwko jednostce, zarówno w spotkaniu twarzą
w twarz, jak i w rozmowie telefonicznej czy
nagrana na sekretarkę. Ta kategoria obejmuje przemoc werbalną omylnie skierowaną
przeciwko lub usłyszaną niechcący przez
osoby, które nie są członkami społeczności
LGBTI.

Przemoc w formie pisemnej skierowana przeciwko jednostce (w tym e-maile, wiadomości
tekstowe wysłane przez telefony komórkowe
i na portalach społecznościowych takich jak
Facebook czy Twitter, oraz listy kierowane
do osoby, czyli te napisane i wysłane do lub
traktujące o konkretnej osobie). Ta kategoria
obejmuje także pisemne obraźliwe komentarze na temat społeczności lub osób LGBTI,
które są adresowane do indywidualnych osób,
niezależnie od tego czy są one członkami
społeczności LGBTI. Istnieje rozróżnienie
pomiędzy listem indywidualnym, a maową
wysyłką obraźliwych ulotek, emaili lub innych
publikacji, które należy zaklasyfikować do
odrębnej kategorii „Literatura”.

Przemoc w formie ustnej lub pisemnej nieskierowana przeciwko konkretnej jednostce
(np. ogólne homofobiczne i transfobiczne komentarze nieadresowane do nikogo
w szczególności), włączając w to komentarze
publikowane w Internecie i mediach społecznościowych.
Publiczna mowa nienawiści używana np.
przez polityków.

Literatura
i Muzyka

Masowo produkowana obraźliwa literatura
lub muzyka, która jest wysyłana do więcej
niż jednego odbiorcy. Do tej kategorii zalicza
się masowe wysyłki, nie pojedyncze przypadki „hate mail”, które należy zaklasyfikować jako Obraźliwe Zachowanie lub Groźby
(w zależności od zawartej w nich treści).
Literatura, która jest obraźliwa sama w sobie, bez względu na to, czy odbiorca należy
do społeczności LGBTI.
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Incydenty
dyskryminacji

Wszelkie formy incydentów dyskryminacji,
które nie są uznane za przestępstwo w rozumieniu Kodeksu karnego.

Monitorowanie

Szerokie pojęcie określające aktywne zbieranie, weryfikację i wykorzystanie informacji przez dłuższy okres czasu w celu rozwiązania problemów z zakresu ochrony praw człowieka. Monitoring
praw człowieka obejmuje obserwację i gromadzenie danych o incydentach i zdarzeniach (wybory, badania medyczne, demonstracje itp.); ma charakter czasowy, jako że zazwyczaj jest prowadzony
przez dłuższy okres. W kontekście przestępstw z nienawiści celem monitorowania jest udokumentowanie przemocy motywowanej nienawiścią i zwrócenie uwagi władz krajowych lub organizacji
międzynarodowych na przypadki łamania powszechnie uznanych
praw człowieka. Ostatecznym celem monitoringu jest zebranie
wystarczającej ilości dowodów dokumentujących przestępstwa
z nienawiści, aby przekonać władze i opinię publiczną, że musi
nastąpić jakaś zmiana dla poprawy sytuacji. Monitorowanie odbywa się również w celu zagwarantowania, że władze przestrzegają prawa, wytycznych i umów. Monitorowanie umożliwia również
śledzenie zmieniających się w czasie tendencji i trendów.

Rejestrowanie incydentów z nienawiści

W kontekście incydentów nienawiści rejestrowanie oznacza, że
policja lub organizacje pozarządowe prowadzą dziennik albo inną
formę zapisu wszystkich przestępstw/incydentów z nienawiści,
których ludzie doświadczyli i które zgłosili. Rejestrowanie polega na zapisie kluczowych informacji, które odnoszą się do tych
incydentów, takich jak kiedy do nich doszło i co się dokładnie
wydarzyło.

Zgłaszanie przez osoby trzecie

Celem gromadzenia sprawozdań zdawanych przez osoby trzecie jest
zwiększenie ilości zgłaszanych przestępstw z nienawiści i zwiększenie przepływu informacji pomiędzy różnymi społecznościami,
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których członkowie padają ofiarą przestępstw i incydentów motywowanych nienawiścią. Można osiągnąć ten cel poprzez utworzenie i udostępnienie społeczeństwu numeru kontaktowego
i punktu pomocy innego niż komisariat policji. Istnieje również
wiele inicjatyw, które wspierają ofiary i świadków, zachęcając ich
do zgłaszania incydentów i przestępstw motywowanych nienawiścią. Są to:
↘Systemy samo-zgłaszania, które umożliwiają ofierze złożenie
bezpośrednich zeznań na temat przestępstwa/incydentu, bez
konieczności rozmowy z policją.

↘Wspierane systemy zgłaszania z udziałem osoby trzeciej, takiej jak organizacja, która dobrowolnego podejmuje się zapisania szczegółów incydentu lub przestępstwa oraz zdania
raportu na policji.

Percepcja ofiary

Percepcja ofiary (lub świadka) jest definiującym czynnikiem
w określaniu, czy wydarzenie powinno stać się przedmiotem dochodzenia jako incydent z nienawiści. Jeśli policjant poczyni założenie o braku motywacji jako przyczyny zdarzenia, nie powinien
z tego powodu zaniechać zgłoszenia przestępstwa jako incydentu
z nienawiści, jeśli ofiara lub świadek dostrzegają takie przesłanki. Ofiarą homofobicznego i transfobicznego przestępstwa lub
incydentu z nienawiści nie musi być członek społeczności LGBTI. Na przykład mężczyzna heteroseksualny, który zostanie ofiarą
ataków przemocy werbalnej wychodząc z baru dla gejów, może
również postrzegać to zdarzenie jako motywowane homofobią,
chociaż nie jest gejem. Decydującym czynnikiem jest postrzeganie incydentu przez ofiarę lub świadka.

Wiktymizacja wielokrotna

Osoba, która staje się ofiarą przestępstwa lub incydentu z nienawiści, mogła już być wielokrotnie ofiarą w przeszłości. Poprzednie
incydenty mogły nie zostać zgłoszone policji z różnych powodów,
tak więc, gdy zdarzenie jest zgłaszane, może to być kulminacją
długiego procesu wiktymizacji.
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Wiktymizacja wtórna

Wtórna wiktymizacja następuje wtedy, gdy osoba, która jest ofiarą
przestępstwa z nienawiści, dostrzega brak zaangażowania i zrozumienia ze strony policji, co może skutkować wtórną wiktymizacją. To, czy poszkodowana osoba w rzeczywistości spotyka się
z takim traktowaniem przez policję jest bez znaczenia, ponieważ
osobista reakcja ofiary jest oparta na jej bezpośredniej percepcji.

Ofiara homofobicznego lub transfobicznego
przestępstwa/incydentu z nienawiści

Ofiarą przestępstwa/incydentu z nienawiści jest osoba, która doświadczyła zdarzenia, które może, ale nie musi, stanowić
przestępstwa w świetle prawa i które jest postrzegane przez pokrzywdzoną osobę lub przez inną osobę, jako motywowane
uprzedzeniem lub nienawiścią w stosunku do orientacji seksualnej,
tożsamości płciowej lub sposobu wyrażania płci ofiary. Percepcja
ofiary lub innej osoby jest czynnikiem definiującym w określaniu
homofobicznych i transfobicznych incydentów z nienawiści.
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OPISY WYBRANYCH ZDARZEŃ
Styczeń 2013
Homoseksualny mężczyzna mieszkający ze swoją matką oraz
jej konkubentem, był przez partnera matki regularnie nękany z powodu swojej orientacji seksualnej. Napastnik kierował
pod jego adresem wyzwiska oraz groźby. Stosował przemoc
fizyczną – po pobiciu jednej z sióstr nękanego mężczyzny, domownicy zawiadomili policję, jednak sprawa została umorzona. Matka chłopaka nie reagowała na zachowanie partnera,
a nawet broniła oprawcy swoich dzieci. Wielokrotnie wzywani na interwencję funkcjonariusze policji nie podejmowali
żadnych kroków w celu ochrony ofiar prześladowania, tłumacząc się brakiem możliwości działania. Mężczyzna obawiał się
o swoje bezpieczeństwo, ale czuł się całkowicie bezradny.
31-letnia kobieta z niewielkiej miejscowości była szantażowana
przez matkę swojej partnerki. Ta dowiedziała się o romansie
córki po przeczytaniu wymienianych przez kobiety SMS-ów zawierających intymne treści oraz informacje dotyczące sytuacji
rodzinnej drugiej z kobiet. Zabroniła swojej córce kontaktowania się z partnerką w jakikolwiek sposób, a jej samej zagroziła
wyjawieniem prywatnych informacji oraz powiadomieniem rodziców i pracodawcy o romansie. Nękana czuła się zagrożona.
Cierpiała z powodu braku kontaktu z bliską jej osobą, utrudniło
jej to wyleczenie się z depresji. Zwróciła się po pomoc do psychologa oraz po poradę prawną do Kampanii Przeciw Homofobii.
Z obawy przed publicznym ujawnieniem intymnych informacji
o niej samej nie podjęła żadnych kroków w związku z szantażem.
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Pracownicy jednej z ogólnopolskich organizacji przeciwdziałających dyskryminacji ze względu na orientację seksualną i tożsamość płciową regularnie dostawali maile z wyzwiskami
i groźbami. Nadawca podpisywał się jako przedstawiciel stowarzyszenia Polaków o prawicowych poglądach i zapowiadał
m.in. „śmierć działaczom”, grożąc zastrzeleniem ich na zgromadzeniu publicznym. Groźby negatywnie wpłynęły na poczucie bezpieczeństwa osób pracujących w organizacji, które
zaczęły odczuwać lęk przed wyjściem na ulicę. W związku
z groźbami Kampania Przeciw Homofobii zawiadomiła prokuraturę o możliwości popełnienia przestępstwa.
17-letni chłopak mieszkający w województwie pomorskim był nękany przez ojca i braci z powodu swojej orientacji seksualnej i bliskiego związku z przyjacielem. Bracia szykanowali go, a rodzice
kontrolowali jego zachowania, w tym wyjścia z domu. Rodzina
chłopaka groziła również jego partnerowi. Mężczyźni czuli się
zagrożeni, nie wiedzieli, do kogo zwrócić się o pomoc. Psycholog
w szkole, do której uczęszcza chłopak, odmówił jej udzielenia.
Chłopak – z powodu niedającej się znieść sytuacji rodzinnej
– rozważał wyprowadzenie się z domu i zwrócił się o poradę
w tej sprawie.
18-letni licealista z województw pomorskiego był przez trzy lata
fizycznie i psychicznie nękany przez uczniów swojej szkoły.
Szkolni koledzy popychali go, opluwali, grozili i atakowali fizycznie. „Byłem szykanowany, poniżany i niejednokrotnie mi
grożono” – mówił. Mimo wielokrotnych interwencji u psychologa i pedagoga szkolnego oraz dyrekcji szkoły, sprawcy pozostawali bezkarni. Chłopak nosił się z zamiarem pójścia do sądu,
ale nie znał danych wszystkich osób, które go prześladowały.
Był także ofiarą cyberprzemocy: „musiałem skasować swoje
konta na różnych portalach, bo ciągle mnie tam szykanowano”.
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Luty 2013
Nieznany sprawca zniszczył homofobicznym napisem elewację
budynku, w którym mieszka Rafalala, jedna z najbardziej znanych osób transpłciowych w Polsce – aktorka, performerka,
pisarka. Na elewacji budynku, tuż pod oknami kobiety, ktoś
napisał czarnym sprayem słowo „pedał” i wskazał strzałką na
okno. Sprawa została zgłoszona na policję.
Pracownicy Kampanii Przeciw Homofobii, jednej z ogólnopolskich organizacji działających na rzecz osób LGBT (lesbijek,
gejów, osób biseksualnych i transpłciowych), dostawali mailowo groźby, m.in. z informacją o możliwości podłożenia bomby w siedzibie organizacji. Groźba ta znacząco wpłynęła na
ich poczucie bezpieczeństwa: pracownicy/pracownice bali się
przebywać w biurze, nie byli w stanie skoncentrować się na
pracy. Działacze/działaczki organizacji złożyli zawiadomienie
o możliwości popełnienia przestępstwa. Umotywowano je dodatkowo faktem, że podobną wiadomość zawierającą groźby
otrzymała równocześnie jedna z działaczek organizacji oraz
członkowie/członkinie innych warszawskich organizacji społecznych działających na rzecz osób LGBT.
Znana osoba transpłciowa, Jej Perfekcyjność, została napadnięta
w swoim mieszkaniu na Ochocie. Imprezę, w której uczestniczyły osoby homoseksualne, przerwało sześciu młodych mężczyzn. Sprawcy mieli twarze zasłonięte szalikami. Wtargnęli do
mieszkania przewracając właścicielkę w drzwiach i pobili gości wykrzykując przy tym obraźliwe hasła. Zdarzenie trwało
około 20-30 sekund. Kilka osób doznało obrażeń, a właścicielka mieszkania miała opuchniętą twarz. Natychmiast wezwano
policję, jednak podjęte wówczas poszukiwania nie przyniosły
rezultatu. Następnego dnia sprawa została zgłoszona na komendzie. Przesłuchano świadków zdarzenia.
Na Uniwersytecie Gdańskim odwołano panel dyskusyjny o związkach partnerskich. Powodem odwołania spotkania było – jak
twierdzili organizatorzy – możliwy fizyczny atak na osoby biorące w nim udział i niemożność zapewnienia bezpieczeństwa
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gościom i uczestnikom. Tydzień wcześniej o odwołanie spotkania zaapelowała do Rektora uczelni Młodzież Wszechpolska
pisząc, że uczestnicy i uczestniczki panelu „wspierają propagandę homoseksualną”. Spotkanie odwołał jednak nie rektor,
a sami organizatorzy – Akademickie Centrum Kultury” Uniwersytetu Gdańskiego i Dyskusyjny Klub Filmowy uczelni „Miłość
Blondynki”.
Uczestniczyć w panelu mieli m.in. Marta Abramowicz (Stowarzyszenie na rzecz Osób LGBT „Tolerado”), dr Katarzyna Bojarska
(Uniwersytet Gdański), Robert Biedroń (poseł na Sejm RP, wówczas z ramienia Ruchu Palikota, teraz: Twojego Ruchu) oraz Radomir Szumełda (działacz Platformy Obywatelskiej).
Homoseksualna kobieta doświadczała wieloletnich prześladowań ze strony swojego męża, z którym nie mieszka i nie chce
utrzymywać kontaktu. Była przez niego upokarzana, bita oraz
gwałcona. Poszkodowana musiała już wielokrotnie zmieniać
miejsce zamieszkania ze względu na ciągłe zagrożenie ze
strony oprawcy. Otoczenie nie reagowało na prośby o pomoc.
Sąsiedzi bali się mężczyzny, bo już wcześniej wchodził w konflikt z prawem. Zgłaszając problem na policji, kobieta spotkała
się z lekceważącym traktowaniem, a kuratorzy sądowi i sąd,
w którym prowadzona jest jej sprawa, wymuszał na niej przyznawanie się do bycia lesbijką.
Oprawca wciąż gnębi ją obraźliwymi SMS-ami, nawiązującymi do
jej homoseksualności. Kobieta jest w złym stanie psychicznym:
czuje się zastraszona, odarta z godności.

Marzec 2013
Członkini jednej z ogólnopolskich organizacji przeciwdziałających dyskryminacji ze względu na orientację seksualną i tożsamość płciową dostawała maile z pogróżkami. Straszono ją,
że „jest na celowniku faszystów” ze względu na swoją działalność antydyskryminacyjną i sugerowano wynajęcie ochrony. Inne maile zawierały informacje o możliwości podłożenia
bomby w miejscu spotkań aktywistów i aktywistek, z którymi
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pracowała. Działaczka złożyła w tej sprawie zawiadomienie
o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, motywując je obawami o swoje bezpieczeństwo.
Dwudziestoletni gej szedł wieczorem przez centrum Krakowa.
Trzech nieznanych mu łysych mężczyzn, noszących emblematy ruchów nacjonalistycznych napadło na niego i wyzywając od
„pedałów” i „pederastów” uderzyło, rzuciło o ziemię i skopało. Mężczyznę napadnięto w miejscu publicznym, przy wielu
świadkach, ale żadna z tych osób nie zareagowała. Sprawcy
uciekli. Chłopak miał stłuczone żebra i wiele siniaków. Pojechał
do szpitala, gdzie czuł się ignorowany: jego pobicie nie zostało
potraktowane poważnie. Podobnie policja, kiedy zgłaszał wydarzenie, zbagatelizowała zajście.
Nauczycielki z gimnazjum w województwie pomorskim przez rok
znęcały się nad nastoletnią dziewczyną po tym, jak ta ujawniła swoją orientację seksualną. Ujawniły orientację seksualną dziewczyny reszcie kadry szkolnej, rozsiewały plotki o niej
i wstawiały uwagi za złe sprawowanie. Wychowawczyni obniżyła dziewczynie ocenę z zachowania i wielokrotnie powtarzała, że musi natychmiast zaprzestać takich zachowań jak
trzymanie swojej dziewczyny za rękę. Nawet po interwencji rodziców, którzy w pełni akceptowali orientację seksualną
córki, sytuacja nie poprawiała się. Wychowawczyni wielokrotnie wzywała do szkoły rodziców drugiej dziewczyny, których
przekonała o niebezpieczeństwach związanych z homoseksualizmem. Namówiła ich do wymuszenia na córce zerwania kontaktów z partnerką.
Ze względu na niedostateczną ocenę z zachowania dziewczyna
nie dostała się do wymarzonego liceum. Rodzice odwoływali
się od oceny wychowawczyni do dyrekcji, jednak ta utrzymała ją w mocy.
Młody mężczyzna, wracający autobusem z imprezy klubowej w Krakowie, był znieważany przez współpasażerkę. Ta uznała, że wraca z gejowskiego klubu i zaczęła z tego powodu krzyczeć i go
obrażać.
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Nastoletni chłopak mieszkający na wsi w województwie górnośląskim został dotkliwie pobity przez swoich rodziców, którzy zaczęli podejrzewać, że jest gejem. Nazywali do „pedałem”.
Mimo obrażeń cielesnych, nie udał się do lekarza ani psychologa. Miejscowa policja zbagatelizowała incydent.
Dwaj młodzi mężczyźni zostali zaczepieni na ulicy przez kilka
osób, ponieważ trzymali się za ręce. Napastnicy obrażali ich
nazywając „pierdolonymi chujasami” i grozili przemocą fizyczną. Dwaj świadkowie wydarzenia nie zainterweniowali, ponieważ sami bali się pobicia.
Siedemnastoletnia dziewczyna z województwa łódzkiego została zamknięta przez rodziców w domu wbrew swojej woli po
tym, jak dowiedzieli się, że ma partnerkę. Zabrano jej telefon,
komputer, portfel oraz zdjęcia jej dziewczyny. Rodzice trzymali córkę w zamknięciu nazywając „lesbą”, „zboczeńcem”
i „dziwką”.
Para lesbijek wracała późnym wieczorem do swojego mieszkania
w Łodzi, kiedy nieznani im kobieta i mężczyzna zaczepili je na
ulicy i zaczęli wyzywać. Dziewczyny chciały uciec, jednak zagrodzono im drogę. Kobieta i mężczyzna zaczęli je szarpać,
rzucili na ziemię i zaczęli kopać nazywając przy tym „głupimi
lesbami”. Uratował je świadek, który z dużej odległości krzyknął, aby sprawcy przestali, bo dzwoni na policję. Sprawcy uciekli, pozostawiając dziewczyny posiniaczone i przestraszone.
Nie zgłosiły się jednak po pomoc medyczną, ponieważ bały
się, że w drodze do szpitala sprawcy ponownie je dopadną.
Przez tygodnie bały się wychodzić z domu, przez co nie zgłosiły też wydarzenia na policję.
Mężczyzna był wielokrotnie znieważany przez swoją sąsiadkę,
która nazywała go „pedałem” i rozsiewała plotki w miejscach
publicznych – w tym w instytucjach administracji publicznej. Poszkodowany skierował sprawę do sądu, jednak ten
umorzył sprawę z powodu przedawnienia. Mężczyzna starał się o kasację wyroku w Sądzie Najwyższym, rozważał też
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skierowania sprawy do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu.
W publicznej szkole średniej, w małej miejscowości w województwie dolnośląskim nauczyciel religii poświęcił kilka lekcji
rozmowom na temat orientacji seksualnej, w szczególności homoseksualności. Mówił m.in. o przyczynach tej, jego zdaniem,
choroby i zaburzenia, o skuteczności leczenia, o zagrożeniach,
jakie wypływają z obcowania z osobami nieheteroseksualnymi. W lekcjach tych uczestniczyła m.in. 19-letnia lesbijka, która w ich wyniku chciała przestać chodzić do szkoły. Koledzy
i koleżanki z klasy, którym wcześniej nie przeszkadzała orientacja seksualna dziewczyny, zaczęli przekonywać ją, że to faza
i że powinna „spróbować czegoś innego” oraz „zwalczać swoje skłonności”. Dziewczyna jest przekonana, że «wygłaszanie przez nauczycieli i pedagogów bzdur („bo inaczej tego nie
mogę nazwać”) takich jak „homoseksualizm to choroba” powinno być karane. Takie homofobiczne wykłady źle wpływają
na nieukształtowane jeszcze poglądy młodych ludzi ».

Kwiecień 2013
Obchody pierwszych urodzin Stowarzyszenia „Tęczówka” w Katowicach, organizacji działającej na rzecz osób LGBT, zakłóciło kilkudziesięciu członków Obozu Narodowo-Radykalnego
i pseudokibiców Górnośląskiego Klubu Sportowego. Urodziny
zostały zorganizowane w jednym z katowickich barów. W trakcie trwania prezentacji opowiadającej o działalności stowarzyszenia narodowcy i kibice zaczęli krzyczeć i skandować hasła:
„Chłopak, dziewczyna to normalna rodzina”. Przedstawiciele
Tęczówki wezwali policję, która spisała kilka najgłośniej zachowujących się osób.
Grupa narodowców wtargnęła na festiwal filmów LGBT odbywający
się w kinie Kosmos w Katowicach. Mężczyźni zrywali tęczowe
flagi, zaatakowali stoisko Stowarzyszenia „Tęczówka” i unieruchomili rower prezesowi Stowarzyszenia przywiązując go łańcuchem do barierki. Wykrzykiwali też obraźliwe hasła w stronę
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uczestników festiwalu. Były to te same osoby, które kilka tygodni
wcześniej przeszkodziły w imprezie urodzinowej „Tęczówki”, odbywającej się w jednym z katowickich barów. Napastnicy opuścili
kino w momencie, gdy ochroniarz zagroził wezwaniem policji.

Maj 2013
Osiemnastoletnia lesbijka spędzała majówkę ze swoją partnerką
i znajomymi w małej miejscowości w województwie pomorskim. Niektórzy z nich wiedzieli o związku dziewczyn. Kiedy
brat jednej z obecnych tam koleżanek dziewczyny – będąc już
pod wpływem alkoholu – dowiedział się, że te są lesbijkami,
napadł na nie, zaczął wyzywać i grozić im. Dziewczyna uciekła
z miejsca zdarzenia. Kilka osób, które były przy tym obecne,
zareagowało na wydarzenie śmiechem.
22-letni gej spędzał wieczór w jednym z ogródków piwnych przy
Starym Rynku w Krakowie, kiedy zaczepiło go sześciu nieznanych mężczyzn. Zaczęli go obrażać i krzyczeć, że jest pedałem,
ciotą. Grozili, że go pobiją. Podeszli do stolika przy którym siedział, zaczęli go szarpać i zepchnęli z krzesła. Mężczyzna zerwał się z ziemi i zaczął uciekać, sprawcy natomiast chwycili
krzesło i ruszyli za nim. Nie doznał obrażeń, ale nie zgłosił
wydarzenia na policję. Uznał, że funkcjonariusze nie zajmą się
sprawą, ponieważ nie zna on sprawców.
Rodzice 16-letniego geja z małej miejscowości w województwie
podlaskim przetrzymywali go w domu wbrew jego woli. Nie
pozwalali mu wychodzić, nakładali kolejne nakazy. Kiedy zagroził pójściem na policję, ojciec uderzył go pięścią w twarz.
Chłopak odniósł obrażenia, nie mógł jednak iść do lekarza,
ponieważ rodzice na to nie pozwolili.
Późnym wieczorem 18-letni biseksualny mężczyzna mieszkający
w Będzinie udał się do sklepu, gdzie zauważył, że obserwuje go znany mu z widzenia chłopak. Kiedy wyszedł ze sklepu, mężczyzna ten poszedł za nim, uderzył w twarz, zrzucił
czapkę i próbował wepchnąć do samochodu. Po chwili świadek
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zdarzenia zaczął odciągać napastnika od samochodu, dzięki
czemu napadnięty mężczyzna mógł uciec. Napastnik zaczął go
gonić. Przez cały czas krzyczał za nim „pedale!”. Mimo licznych siniaków mężczyzna nie udał się po pomoc medyczną.
Bał się również wyjść z domu i zgłosić zdarzenie policji, ponieważ przewidywał, że byłby tam ponownie nękany.
Jeden z uczniów uczęszczających do poznańskiego gimnazjum,
14-letni biseksualny chłopak, od wielu miesięcy spotykał się na
korytarzach szkolnych z przemocą psychiczną – wyzwiskami,
groźbami i szantażem, za każdym razem, kiedy napotkał bez
obecności nauczycieli grupę chłopców ze starszej klasy. Inni
uczniowie nie reagowali. Napastnicy niejednokrotnie wymuszali na nim oddanie pieniędzy lub przyniesienie papierosów,
wyzywali od „pedałów”, „cweli”, „lachociągów”, grozili pobiciem. Zdarzyło się, że szarpali go i uderzyli w niego drzwiami.
Kiedy wracał do domu ze szkoły wykrzykiwali za nim „chłopak, dziewczyna – normalna rodzina” i „pedały do gazu”. Na
ścianach bloku, w którym mieszkał, umieszczali graffiti z jego
imieniem lub numerem mieszkania i dopiskiem „pedał”. Mimo
kilkukrotnego posiniaczenia nie zgłosił nikomu zdarzenia i nie
szukał wsparcia w obawie przed zemstą oprawców.
18-letni gej jechał ze swoim partnerem autobusem, kiedy nieznany im mężczyzna podszedł do nich, zapytał „który w tym
związku jest kobietą” i uderzył partnera pięścią w twarz. Kierowca autobusu pozwolił napastnikowi spokojnie odejść, inni
podróżni nie zareagowali, mimo że chłopakowi polała się
krew z nosa. Poszkodowani nie zgłosili wydarzenia na policję
w obawie przed złym traktowaniem ze strony funkcjonariuszy.
„A może i policjant by nas uderzył?” – obawiali się.
Na tabliczce do biura poselskiego Roberta Biedronia pojawił się
wulgarny napis. Nieznani sprawcy napisali na niej słowo „pedał” w ten sposób, że przykryło ono imię i nazwisko polityka.
Sprawa została zgłoszona na policję. Poseł Biedroń postanowił jednak nie zmywać napisu z tabliczki. Swoją decyzję argumentował faktem, że takie ataki zdarzały się bardzo często
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i zmywanie obraźliwych haseł za każdym razem nie przynosi
żadnych efektów. Biedroń chciał także wyrazić w ten sposób
swój sprzeciw wobec problemu nienawiści oraz homofobii.
Nie było to pierwsze tego typu zdarzenie wobec posła. Podobne
ataki miały już miejsce w Gdyni, kiedy to na budynku, w którym mieści się biuro poselskie Biedronia nieznani sprawcy
przyczepiali i wulgarne naklejki. Robert Biedroń jest pierwszym posłem w historii Sejmu RP, który jawnie deklaruje orientację homoseksualną.
Nieznani członkowie środowisk narodowych próbowali zakłócić
przebieg debaty dotyczącej związków partnerskich, odbywającej się na Uniwersytecie Gdańskim. W trakcie panelu na sali
można było słyszeć buczenie, gwizdanie i wykrzykiwanie haseł „zakaz pedałowania”. Udział w debacie wzięli, m.in. poseł
Robert Biedroń, z Ruchu Palikota i Radomir Szumełda, działacz
PO. Spotkanie było otwarte dla studentów i osób z zewnątrz.
Był to drugi termin tego spotkania, ponieważ pierwszy został
odwołany z powodu obawy o bezpieczeństwo uczestników,
a także domagała się tego Młodzież Wszechpolska. Podobny
akt miał także miejsce na Uniwersytecie Warszawskim podczas
wykładu Magdaleny Środy. Grupa ok. 50 zamaskowanych osób
wtargnęła do Audytorium Maximum Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie prof. Środa miała wygłosić wykład pt. “Moralność
życia publicznego”. Agresorzy mieli na twarzach maski konia,
małpy i klauna wyrwali drzwi do sali, po czym tańczyli i krzyczeli: “Raz sierpem, raz młotem czerwoną hołotę”. Doszło do
przepychanek z ochroną, następnie interweniowała policja.
Nikt nie został ranny.
Młody homoseksualny mężczyzna mieszkający na wsi w województwie dolnośląskim został pobity przez swoich rodziców,
czego skutkiem były poważne rany. Powodem był coming-out chłopaka. Mężczyzna był przetrzymywany w domu, a jego
działania – kontrolowane. Nie wiedział, co może zrobić w swojej sytuacji. Po pomoc do Kampanii Przeciw Homofobii zgłosił
się w jego imieniu jego przyjaciel.
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Rodzice jednej z kobiet pochodzących z Podlasia nakazali jej i jej
partnerce niemalże natychmiastowe opuszczenia mieszkania,
które zajmowały. Nie akceptowali bowiem związku małżeńskiego, które niedługo wcześniej zawarły kobiety. Matka jednej z nich, wbrew woli kobiet, powiadomiła o fakcie zwarcia
małżeństwa rodziców małżonki swojej córki, a ci powiadomili
parę, że ma opuścić mieszkanie w niespełna trzy dni. Kobiety
zgłosiły się do Kampanii Przeciw Homofobii w poszukiwaniu
pomocy.

Czerwiec 2013
18-letnia lesbijka wróciła do swojego liceum w Łodzi, aby odebrać
wyniki matur. Na jej widok grupa młodzieży zaczęła wykrzykiwać: „idź sobie, lesbo”, „zakaz pedałowania”, „zobaczysz, co
ci zrobimy, jak się spotkamy po drugiej stronie barykady”, „ta
szkoła tego nie toleruje”. Na korytarzu byli obecni nauczyciele,
jednak żaden z nich nie zareagował na zajście.
17-letnia dziewczyna z województwa lubuskiego została napadnięta, kiedy weszła do swojej szkoły podczas trwania godziny
lekcyjnej. Dwóch uczniów starszej klasy zaczepiło ją, a następnie zaczęło bić po twarzy, aż upadła. Nazywali ją „ciotą”
i grozili, że „nauczą ją normalnej orientacji”, a także, że „skończy jeszcze gorzej, jeżeli jeszcze raz zobaczą ją z dziewczyną”.
Ofiara wróciła do domu z siniakami i otarciami, bała się powiedzieć o wydarzeniu komukolwiek.
W internetowym serwisie Youtube pojawiło się nagranie przedstawiające spalenie przez zamaskowane osoby plakatów akcji społecznej Kampanii Przeciw Homofobii „Rodzice, odważcie
się mówić” oraz tablicy informacyjnej Biura Poselskiego Anny
Grodzkiej w Krakowie. Sprawa została niezwłocznie zgłoszona na policję. O zdarzeniu poinformowano także Rzeczniczkę
Praw Obywatelskich oraz Pełnomocniczkę Rządu ds. Równego
Traktowania. Posłanka Anna Grodzka oświadczyła, że niepokoi się o bezpieczeństwo swoje i swoich współpracowników.
Wkrótce po zgłoszeniu nagranie zostało na pewien czas usunięte, potem jednak znów można je było obejrzeć w serwisie.
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Warszawską siedzibę jednej z organizacji działających na rzecz osób
LGBT zaatakowali w nocy wandale. Nieznani sprawcy uszkodzili
dzwonek do drzwi wejściowych, nalepkę na drzwiach, a wycieraczkę oblali płynem przypominającym mocz. Zdarzenie było
bezpośrednim następstwem maili zawierających homofobiczne
treści, jakie otrzymywali pracownicy i pracownice stowarzyszenia.
Z tego powodu organizacja złożyła na policji wniosek o objęcie siedziby dodatkowym monitoringiem i złożyła w prokuraturze zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.
O zdarzeniu poinformowano także Rzeczniczkę Praw Obywatelskich oraz Pełnomocniczkę Rządu ds. Równego Traktowania.
Pracownicy jednej z ogólnopolskich organizacji przeciwdziałających dyskryminacji ze względu na orientację seksualną i tożsamość płciową byli nękani obraźliwymi mailami zawierającymi
treści homofobiczne oraz groźby. Wiadomości przychodziły od
tego samego nadawcy, co skłoniło działaczy i działaczki do
złożenia zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Tekst jednej z nich zawierał określenia „kretyni”, „ścierwa”,
a także bezpośrednią zapowiedź pobicia członków i członkiń
organizacji, wśród których znajdowały się osoby homoseksualne oraz z nimi kojarzone. Zdarzenia wywołały w pracownikach
lęk. O zdarzeniu poinformowano Rzeczniczkę Praw Obywatelskich oraz Pełnomocniczkę Rządu ds. Równego Traktowania.

Lipiec 2013
Para nastoletnich lesbijek szła rano jedną z gliwickich ulic trzymając się za ręce, kiedy czterech mężczyzn zaczęło wykrzykiwać
za nimi obelgi („ej, wylizałabyś jej cipkę, co?”, „ja pierdolę, lesbijki!”) i grozić im użyciem przemocy. Dziewczyny uciekły. Ulica była pełna przechodniów – żadna z osób nie zareagowała.
Homoseksualny student został pobity przez czterech nieznanych
mu mężczyzn. Zdarzenie miało miejsce wieczorem, w centrum
Poznania. Powodem ataku był prawdopodobnie wygląd pobitego chłopaka i jego znajomego. Żaden z przechodniów oraz
kierowców przejeżdżających samochodów nie zareagował. Napadniętemu mężczyźnie udało się uciec i wezwać pogotowie.
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Pomimo obrażeń, których doznał (rozcięta warga, obity nos
i szczęka, skopana głowa) policja nie wszczęła postępowania
i nie rozpoczęła poszukiwania sprawców. Napadnięty mężczyzna nie znał tożsamości napastników, nie mógł zatem wnieść
do sądu skargi z oskarżenia prywatnego. Czuje się bezsilny
w związku z tym, że prawo nie dało mu żadnej drogi dochodzenia sprawiedliwości za doznaną krzywdę.
Dwie dwudziestoletnie kobiety wracały nocą do domu ulicami Łodzi, kiedy nieznani im kobieta i mężczyzna zaczęli krzyczeć, że
„idą lesby”. Sprawcy złapali kobiety, zaczęli je szarpać, rzucili
na ziemię i skopali. Dziewczynom udało się uciec. Mimo licznych obrażeń, siniaków i otarć nie zgłosiły wydarzenia na policję, ani nie poszły do lekarza – przez kolejne dni bały się wyjść
z domu.
Trzydziestoletnia biseksualna kobieta i jej partnerka zostały napadnięte przez trzech nieznanych mężczyzn. Zdarzenie miało miejsce za dnia w parku miejskim w Warszawie. Mężczyźni
znieważali je i pytali „czy wiecie, lesby, co by Hitler z wami zrobił?”. Oprócz pary kobiet i sprawców w okolicy nie było nikogo,
kto mógłby zainterweniować. Kobiety, przestraszone, uciekły.
Nie zgłosiły wydarzenia na policji, za powód podając, że wiedzą, iż nie ma skutecznego środka prawnego, którym mogłyby
się posłużyć i że policja „nic by z tą sprawą nie zrobiła”.
22-letni gej z Krakowa czekał wieczorem na autobus do domu,
kiedy podeszło do niego trzech nieznanych mężczyzn. Zwracali
się do niego „pedale”, „cwelu” i mówili, że ma „pedalskie ciuszki”. Znieważali go i grozili. Pięć osób, które oprócz chłopaka
stały na przystanku, nie zareagowało. Mężczyzna nie zgłosił
wydarzenia na policję, ponieważ nie wierzy w jej skuteczność.
21-letni gej wracał nocą wraz ze swoim znajomym z Dworca PKS
w Lublinie. Kiedy przechodzili obok bramy jednej z kamienic,
nieznany mężczyzna zaczął do nich wołać i krzyczeć, że są
„pedałami”. Przestraszeni mężczyźni szli dalej, a kiedy zorientowali się, że napastnik idzie za nimi i krzyczy grożąc im, zaczęli uciekać. Napastnik zaprzestał pościgu, kiedy mężczyźni
wbiegli w ulicę.
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Kurator jednego z wrocławskich muzeów został brutalnie pobity
na jednym z osiedli. Napastnicy – najprawdopodobniej kibice
Śląska Wrocław – bijąc go, krzyczeli: „Mów, że nie jesteś z Antify!”. Wyzywali go od „pedałów” i okładali pięściami. Mężczyzna nie zdążył uciec ze względu na chorobę – stwardnienie
rozsiane. Z powodu poniesionych obrażeń trafił na kilka dni
do szpitala. Za pobitym wstawił się jego pracodawca, zareagowali także ludzie związani z wrocławską kulturą, apelując
w liście otwartym do władz klubu Śląsk, by publicznie odcięły się od występków swoich kibiców. Zarząd klubu stwierdził
w odpowiedzi, że może reagować tylko na terenie stadionu.
Zareagowała też Kampania Przeciw Homofobii, pytając w liście
prezydenta miasta Rafała Dutkiewicza, jaki sposób zamierza
przeciwdziałać kibolskiej agresji. „Nie chcę całe życie się chować – mówi mężczyzna. – Czas zacząć o tym mówić głośno”.
Sprawę umorzono z powodu niewykrycia sprawców.
17-letni chłopak mieszkający w województwie podlaskim był
prześladowany przez rodzinę z powodu swojej homoseksualności. Po tym, jak jego siostra dowiedziała się, że jest gejem,
zachowania rodziców i rodzeństwa stały się nie do zniesienia.
Ataki przybierały różne formy – od wyzwisk po groźby użycia
siły. Rodzice śledzili go, grozili wyrzuceniem z domu i pobiciem, oskarżali o „działanie na szkodę rodziny”, konfiskowali osobiste przedmioty, jak komórka czy komputer, wyłączali
prąd. Księża, do których zwrócili się rodzice, próbowali wyleczyć go z homoseksualizmu, zakazano mu także kontaktu z partnerem. Nastolatek szukał pomocy w Miejskim oraz
Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, kontaktował się także
z Rzecznikiem Praw Dziecka w Warszawie. Nie uzyskał jednak
żadnej konkretnej pomocy. Tymczasem w związku z wyjazdami chłopaka rodzice wnieśli przeciwko niemu sprawę o próbę
ucieczki z domu. Funkcjonariusze policji powiedzieli mu, że nie
ma „żadnych praw, tylko obowiązek posłuszeństwa rodzicom”.
Chłopak był w stresie i ciągłym poczuciu zagrożenia. Zauważył
u siebie objawy depresji: „jestem na skraju wyczerpania i mam
poczucie kompletnego osamotnienia” – pisał.
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Sierpień 2013
21-letnia transpłciowa lesbijka i jej partnerka zostały napadnięte
na ulicy Poznania przez nieznaną grupę ludzi. Ci najpierw obrzucili je wyzwiskami, po czym podbiegli do kobiet i grozili im
użyciem przemocy fizycznej. Kobiety nie zgłosiły nikomu wydarzenia w obawie, że nikt nie zajmie się sprawą.
Mieszkający w Lublinie chłopak został pobity przez czterech nieznanych mu mężczyzn. Był przez nich m.in. kopany. Napastnikom udało się uciec, a on sam trafił do szpitala ze złamaną
szczęką. Jego bliscy boją się o jego zdrowie i życie, a także
o to, czy po traumatycznym zdarzeniu będzie mógł wrócić do
normalnego życia.
W Krakowie w okolicy klubu gejowskiego trzej nieznani sprawcy
dotkliwie pobili dwóch mężczyzn. Do incydentu doszło o drugiej w nocy, kiedy zaatakowani mężczyźni wychodzili z klubu
przy ul. Dietla. Napastnicy zaatakowali jednego z nich uderzając go w twarz, co spowodowało, że stracił przytomność. Drugi z mężczyzn, mimo prób obronienia się, został zaatakowany
nożem w okolice szyi, otrzymał także kilka ciosów w brzuch.
Został on przewieziony do szpitala, gdzie rany zszyto. Obu
pobitym napastnicy zabrali telefony komórkowe oraz drobne
pieniądze. Zdarzenie zostało zgłoszone na policję. Ta wykluczyła jednak motyw przestępstwa z nienawiści na tle orientacji seksualnej, wszczęto jedynie śledztwo w sprawie rozboju
z użyciem niebezpiecznego narzędzia.
Mężczyzna posądzony o bycie gejem został pobity przez pracowników jednej z warszawskich krytych pływalni. Ratownik oraz
ochroniarz oskarżyli mężczyznę o masturbowanie się w trakcie
kąpieli pod prysznicem, obrażali słownie w obecności innych
użytkowników basenu, wyzywając od „pedałów” i używając innych wulgarnych określeń, a następnie przetrzymali siłą w budynku. Po wyjściu z pływalni mężczyznę ponownie dogonili jej
pracownicy i zaatakowali fizycznie – uderzając w głowę i ramię
oraz wielokrotnie kopiąc. Pomimo zgłoszenia sprawy, kierownictwo obiektu nie wyciągnęło wobec napastników żadnych
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konsekwencji, powołując się na brak dowodów. Co więcej,
władze ośrodka oskarżyły mężczyznę o zakłócenie spokoju oraz nieobyczajne zachowanie w miejscu publicznym. Poszkodowany złożył doniesienie na policji, a Kampania Przeciw
Homofobii skierowała w tej sprawie skargę do Rzecznika Praw
Obywatelskich.
15-letnia lesbijka była molestowana seksualnie przez pracownika
jednej z prywatnych szkół w województwie zachodniopomorskim. Sprawca podejrzewał lub wiedział o tym, że jest lesbijką.
Dziewczyna po zdarzeniu czuła się upokorzona, tym bardziej,
że na zaczepki nie zareagował świadek zdarzenia. Choć dziewczyna znalazła wsparcie wśród przyjaciół, to sytuacja odbiła
się na jej życiu osobistym i towarzyskim. Nie zgłosiła jednak
sprawy policji ani władzom szkoły.
Grupa znajomych spędzała noc w barze w Opolu. Homoseksualna
orientacja obecnego wśród nich 23-letniego mężczyzny była
wszystkim znana i akceptowana, jednak nieznany mężczyzna usłyszał fragment rozmowy i zaczął mu grozić, mówić że
„takich jak on powinno się w piecach palić lub rozstrzeliwać”.
Napastnik wziął stojącą niedaleko butelkę i zaczął nią okładać
mężczyznę po głowie. Napadnięty trafił do szpitala z licznymi
ranami głowy i uszkodzeniem karku. Znajomi mężczyzny próbowali go bronić, powstrzymać napastnika i zatrzymać go do
przyjazdu policji. Policja po przyjeździe zachowała się rzeczowo i okazała wsparcie, sprawa jest w toku.

Wrzesień 2003
Mężczyzna z województwa kujawsko-pomorskiego był prześladowany przez swoich rodziców z powodu swojego związku
z parterem. Rodzice nie chcieli zaakceptować partnera syna.
Po zerwaniu przez mężczyznę kontaktu z rodziną, zatrudnili detektywów w celu odnalezienia go. W tej chwili inwigilują
obydwu mieszkających ze sobą mężczyzn. Matka wielokrotnie
groziła synowi osobiście i przez telefon – mówiła, że „zgnije w więzieniu”, wyzywała: „zapierdolę Cię”, „popamiętasz
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mnie, będziesz gnił i mieszkał w śmietniku, ty dziwko”. Rodzice próbowali go także zmusić do leczenia psychiatrycznego.
Kilkakrotnie doszło do szarpaniny między synem a ojcem, interweniowała policja.

Październik 2013
Dwie kobiety spotkały się z obraźliwym zachowaniem ze strony konduktorki pociągu, którym jechały. Zajmując pusty
przedział, jedna z dziewczyn siedziała drugiej na kolanach.
Kontrolerka, zauważywszy to, zaczęła wykrzykiwać wyzwiska
pod ich adresem. Nazwała je „lesbami”, a sytuację „obrzydliwą”. Następnie opowiedziała o sprawie swoim kolegom, którzy
zaczęli z ciekawością zaglądać do zajmowanego przez dziewczyny przedziału. Kobiety poczuły się rozgoryczone zdarzeniem i wulgarnym zachowaniem konduktorki.
Narodowcy zakłócili Coming Out Day, który odbył się w Katowicach. Grupa mężczyzn przerwała wydarzenie na około 25 minut – skandowali w tym czasie hasła „pederaści” i „zboczeńcy”,
próbowali także przerwać wydarzenie wchodząc między osoby uczestniczące w nim z transparentem „Zakaz pedałowania”.
Policjanci, którzy zabezpieczali imprezę przez długi czas nie
reagowali na zachowanie sprawców zajścia, pomimo że zdecydowanie zakłócali oni wydarzenie oraz zagrażali bezpieczeństwu uczestników. Minęło niemal pół godziny zanim policja
zaczęła spisywać agresywnych mężczyzn.
Coming Out Day, w Polsce Dzień Wychodzenia z Szafy, obchodzony jest 11 października na całym świecie. W Katowicach odbył
się po raz czwarty. Organizatorem wydarzenia było Stowarzyszenie „Tęczówka”.
Dwóch nieznanych sprawców przerwało pokaz filmu, odbywającego się w siedzibie Krytyki Politycznej, w którym uczestniczyło kilkadziesiąt osób. Mężczyźni wrzucili granaty dymne do
sali, w której odbywała się projekcja filmu. Zaraz potem zaczęli krzyczeć „bomba” i uciekli na zadymioną klatkę schodową.
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Incydent wywołał panikę wśród widzów – ludzie zaczęli uciekać popychając siebie nawzajem. Nikt nie został ranny. Częścią
spotkania miała być dyskusja o rodzinach tworzonych przez
osoby LGBT.

Listopad 2013
12-letni chłopak był szykanowany przez uczniów swojego gimnazjum. Prześladowcy – kilku kolegów z klasy – uznali go za
geja ze względu na jego schludny wygląd, kolorowe stroje oraz
dłuższe włosy. Na porządku dziennym były zaczepki słowne
„ty pedale, zrobisz mi loda” i ataki fizyczne. U dyrekcji szkoły interweniowali rodzice chłopaka, ale zachowania nękających
go uczniów nie zmieniły się. Co więcej grono pedagogiczne
zaczęło oskarżać chłopaka o „prowokowanie” szykan. Chłopak
cierpi z powodu izolacji od rówieśników, z sytuacją nie mogą
się również pogodzić jego rodzice.
Uczestnicy Marszu Niepodległości spalili „Tęczę” – instalację autorstwa Julity Wójcik, stojącą na Pl. Zbawiciela w Warszawie.
Narodowcy nie dopuścili funkcjonariuszy Straży Pożarnej do
ugaszenia płonącej instalacji – zablokowali im dostęp do ognia
i obrzucili kamieniami i flarami. Wcześniej w 2013 r. „Tęcza”
została podpalona jeszcze dwukrotnie: w styczniu i lipcu. Konstrukcja została także kilkakrotnie zdewastowana, m.in. w nocy
z 7 na 8 listopada, kiedy nieznany sprawca wyrwał część kwiatów i rozciął siatkę, na której zamocowano sztuczne kwiaty.
Sprawców nie udało się ująć.„Tęcza” powstała w ramach obchodów polskiej Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej w 2012
r., na zlecenie Instytutu Adama Mickiewicza. Instalacja szybko
stała się symbolem środowisk LGBT. 11 listopada 2013 spłonęła po raz piąty.
Pod adresem 17-letniego licealisty kierowano na szkolnych przerwach wyzwiska i obraźliwe komentarze w związku z jego homoseksualnością. Któregoś dnia, podczas powrotu do domu,
w jednej z warszawskich uliczek zatrzymali go koledzy ze
szkoły. Zaczęli od wyzwisk i okrzyków „pedały do gazu!”, po
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czym zaczęli go przewracać i kopać. Przechodnie nie reagowali
na zajście. Ofiara trafiła do szpitala z lekkim wstrząśnieniem
mózgu. Chłopak nie doniósł o wydarzeniu na policję bojąc się,
że sprawcy się zemszczą, ponieważ „policja ich nie zatrzyma”.
Przez kolejne tygodnie bał się wychodzić z domu.
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SPODOBAŁA CI SIĘ TA PUBLIKACJA?
Ponad 1 800 000 Polaków i Polek to geje, lesbijki, osoby biseksualne i transpłciowe. Kampania Przeciw Homofobii działa, aby każda z nich mogła być sobą i żyć

bez przemocy i strachu przed odrzuceniem. Dlatego prowadzimy kampanie,
przekonujemy polityków i szkolimy.

Przez 14 lat naszego działania akceptacja dla osób LGBT wzrosła od 15% do 45%.

By móc kontynuować nasze działania (i wydawać kolejne bezpłatne publikacje)
– potrzebujemy twojego wsparcia!

7 prostych sposobów wspierania ruchu LGBT
Polecaj tę książkę swoim kolegom i koleżankom – w programach szkół terapeutycznych niewiele miejsca poświęca się specyfice osób LGB. Im więcej

terapeutów i specjalistów przeczyta tę książkę, tym lepszej jakości pomoc
otrzymają osoby LGB.

Dziel się swoją wiedzą dotyczącą terapii osób LGB –wśród psychologów i terapeutów wciąż spotyka się takich, których wiedza o nieheteroseksualnej tożsamości jest znikoma. Zachęcaj do dyskusji, wnoś perspektywę klientów LGB
podczas superwizji grupowych.

Reaguj na homofobię – wyrażaj swój przeciw, kiedy słyszysz homofobiczne żarty i komentarze. Mowa nienawiści to jedna z form dyskryminacji – reaguj.

Wyrażaj publicznie swoje poparcie – równościowa zmiana nie jest możliwa bez

zaangażowania większości obywateli i obywatelek. Osoby LGB potrzebują so-

juszników i sojuszniczek.

Bierz udział w Paradzie Równości – pokaż swoje poparcie, zaproś przyjaciół,

rodzinę, współpracowników. Wiele osób myśli, że „parady są dla gejów” – pokaż, że jest inaczej.

Użycz swoich zdolności KPH – jesteśmy prężną organizacją, która od ponad 13
lat przeciwdziała homofobii. Może masz talent, zasoby, ekspertyzę, którymi
chcesz się z nami podzielić?

Zostań stałym darczyńcą KPH – aby działać potrzebujemy pieniędzy, regularnych wpłat, które umożliwią naszą codzienną pracę. W dalszej części opisuje-

my szczegółowo jak to zrobić.

www.kph.org.pl/wspieraj

Kampania Przeciw Homofobii mogłaby robić znacznie więcej, gdyby dysponowała większą ilością środków. Jesteśmy organizacją non profit, tzn. że nie zarabiamy

na naszej działalności i staramy się, aby wszystkie nasze usługi i publikacje były
zawsze bezpłatne. Jednak – aby działać – potrzebujemy środków finansowych.

Wspierając KPH możesz aktywnie przyczynić do stworzenia społeczeństwa bardziej przyjaznego i bezpiecznego dla osób LGBT!

Aby działać – potrzebujemy pieniędzy – dlatego prosimy cię o wsparcie finansowe.

Możesz to zrobić na trzy różne sposoby:
Zostając stałym darczyńcą
Przekazując jednorazową darowiznę
Przekazując nam 1% swojego podatku

Zostań stałym darczyńcą
Osoby wspierające regularnie KPH mogą zostać członkami i członkiniami wspie-

rającymi. Wsparcie regularne to wspomaganie naszych działań poprzez comiesięczne odprowadzanie ustalonej kwoty (minimum 10 zł) na rzecz KPH przy
użyciu formularza polecenia zapłaty.

Zamieszczony na następnych stronach •formularz polecenia zapłaty wypełnij

w dwóch egzemplarzach• dla banku i dla stowarzyszenia – następnie podpisz
je i prześlij bezpłatnie pocztą na nasz adres (wskazany na druku). UWAGA: pole
„Identyfikator płatności” pozostaw niewypełnione.

▶ Po otrzymaniu wypełnionych formularzy jeden egzemplarz polecenia zapła-

ty przekażemy do banku, który zweryfikuje dane i prześle nam informację
o uruchomieniu polecenia zapłaty.

▶ Po poprawnej weryfikacji bank przekazuje, co miesiąc, na konto Stowarzyszenia zadeklarowaną przez ciebie kwotę.

▶

W przypadku, gdy w danym miesiącu na twoim rachunku bankowym nie ma

środków, w miesiącu kolejnym dotacje NIE kumulują się.

▶ Aby anulować polecenie zapłaty, wystarczy tylko wysłać e-mail z informacją

o rezygnacji z polecenia zapłaty na adres: info@kph.org.pl lub złożyć rezy-

gnację w swoim banku.

▶ Polecenie zapłaty jest bezpieczną formą wsparcia, a poprawność działania
gwarantują regulacje prawne, tj. Ustawa o prawie bankowym.

Wpłać jednorazową darowiznę
Darowiznę możesz przelać na konto KPH:
Nr konta: 35 2130 0004 2001 0344 2274 0001
Volkswagen Bank Polska S.A., Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa
Kampania Przeciw Homofobii, ul. Solec 30a, 00-403 Warszawa
Darowizny (składki na członkostwo wspierające też są darowizną!) można
też odpisać od podatku dochodowego.

Przekaż nam 1% swojego podatku
▶ Możesz też wesprzeć nas finansowo, nie dokładając do tego swojej złotówki!
Wystarczy, że przekażesz KPH 1% ze swojego podatku, który tak czy inaczej
płacisz państwu.
▶
▶

Wypełnij odpowiednią rubrykę w twoim rocznym zeznaniu podatkowym

(PIT-36, PIT-37 lub PIT-28).

Po wyliczeniu, ile podatku masz do zapłacenia, w ostatnich rubrykach ze-

znania podatkowego wpisz numer KRS 0000 111 209.

▶ Zeznanie podatkowe możesz też wypełnić on-line przy pomocy DARMOWEGO PROGRAMU na stronie internetowej: www.1procent.kph.org.pl
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