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Niniejszy podręcznik został stworzony w ramach projektu Schoolmates koordynowanego przez Arcigay
wraz z partnerami: austriackim Wiener Antidiskriminierungsstelle Für Gleichgeschlechtliche Lebensweisen
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Zadaniem podręcznika jest dostarczenie informacji, pomysłów i praktycznych narzędzi nauczycielom
oraz pozostałym pracownikom szkół tak, aby byli oni w stanie zapobiegać i reagować na przemoc w
szkołach. Szczególnym, ale nie jedynym przedmiotem naszej uwagi, będzie przemoc wywołana homofobią
(przemoc skierowana przeciwko uczniom, którzy są lub uchodzą za osoby homoseksualne). Przemoc, o
której mowa w niniejszej broszurze, to przemoc stosowana przez osoby uważane za silniejsze wobec osób
postrzeganych jako słabsze i dlatego ta broszura tyczy również przemocy wywołanej rasizmem, antysemityzmem czy seksizmem. Nie ma znaczenia motyw, jakim kieruje się sprawca – czy będą to uprzedzenia
względem osób homoseksualnych, czy o innym kolorze skóry, czy innego wyznania: mechanizm prowadzący do znęcania się sprawcy nad ofiarą jest taki sam.

Wprowadzenie

Dlaczego potrzebny jest podręcznik dotyczący zjawiska
przemocy wobec osób homoseksualnych w szkołach?

Przemoc w szkołach występuje w całej Europie. Ofiarami padają uczniowie
należący do mniejszości, grup społecznie stygmatyzowanych lub mający indywidualne cechy, które mogą być powodem odrzucenia (np. nadwaga, błędy wymowy, niepełnosprawność, itp.). W naszym projekcie badaliśmy przemoc w szkołach
względem gejów i lesbijek. Wyniki badań przeprowadzonych w ramach naszego
projektu wskazują, że w roku szkolnym 2006/2007 ponad połowa ankietowanych
uczniów była świadkiem znęcania się, którego ofiarą był ich kolega/koleżanka o
orientacji homoseksualnej lub biseksualnej.
Homofobia jest w Polsce zjawiskiem powszechnym. Język potoczny zawiera
wiele obraźliwych określeń odnoszących się do osób homoseksualnych. Używaniu tych określeń towarzyszą często groźby i przemoc fizyczna. Takie zachowania
krzywdzą nie tylko osoby o orientacji homoseksualnej. Wrażliwi lub nieśmiali
chłopcy, wysportowane i przebojowe dziewczynki oraz inne osoby wychylające
się poza ramy stereotypowego i społecznie akceptowanego pojęcia „męskości”
lub „kobiecości” są często postrzegane jako homoseksualne i z tego powodu
prześladowane. Również osoby mające gejów lub lesbijki w rodzinie czy też w
kręgu przyjaciół stają się często ofiarą przemocy i wykluczenia. Także w języku
potocznym lekceważące określenia osób homoseksualnych, takie jak „pedał” czy
„lesba” są często używane jako epitety i przekleństwa, mające na celu zranienie
drugiej osoby niezależnie od jej orientacji seksualnej (prawdziwej lub domniemanej). To, że określenia te nie mają na celu zidentyfikowania orientacji seksualnej,
nie zmniejsza ich szkodliwości. Wzmacniają one negatywny wizerunek homoseksualności, ponieważ sam fakt nazwania kogoś gejem lub lesbijką jest uważany za
obraźliwy.
Okres dorastania jest wiekiem, w którym tożsamość seksualna w pełni się rozwija. Młodzi ludzie szukają wiedzy o sobie, eksperymentują, są niezwykle ciekawi
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wszystkiego, co wiąże się ze sferą seksualną i budowaniem relacji
z drugą osobą. W przeciwieństwie do swoich heteroseksualnych
rówieśników, homoseksualni nastolatkowie napotykają trudności
w znalezieniu informacji na temat swojej seksualności oraz pozytywnych wzorców do naśladowania. Istnieje też mnóstwo stereotypów i uprzedzeń, z którymi muszą się zmierzyć. Są narażeni na
wrogie reakcje otoczenia, stereotypizację oraz ignorowanie ich
problemów.
Bezradność wobec ataków, na które nastolatkowie o orientacji homoseksualnej są narażeni w szkole, może prowadzić do
obniżenia ich samooceny, zaburzenia relacji społecznych oraz do
lęku o własne bezpieczeństwo. Efektem jest najczęściej spadek
motywacji do nauki, a w skrajniejszych przypadkach wagarowanie, ucieczki z domu lub nawet podejmowanie prób
samobójczych.
Ignorowanie tematu homoseksualności i związanych z nią
problemów oraz lęk dorosłych przed poruszaniem tego tematu
pogłębia samotność i poczucie bycia innym, które i tak towarzyszy młodym gejom i lesbijkom. Prowadzi to do powstania błędnego koła: homoseksualny nastolatek, będący ofiarą przemocy,
nie będzie szukał pomocy u dorosłych ani nie będzie zgłaszał
takich incydentów nauczycielom lub personelowi szkolnemu, a
izolacja sprawi, że stanie się jeszcze łatwiejszym celem dla sprawców.
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Dlaczego potrzebny jest podręcznik skierowany do nauczycieli?

Pracownicy szkół (nauczyciele i pozostały personel) mogą zapobiegać
przemocy, reagując na nią. Znęcanie się nad kimkolwiek jest niesprawiedliwością. Uderza w godność i bezpieczeństwo uczniów, a ignorowanie
tego zjawiska jest przyzwoleniem na nie: brak reakcji na przemoc oznacza
zgodę na tego typu zachowania i zezwolenie na ich kontynuację.
Szkoła jest dla młodych osób głównym wzorcem wartości społecznych,
dlatego właśnie w tym środowisku należy przede wszystkim zapobiegać
wykluczeniu i izolacji oraz wzmacniać więzi społeczne. Szkoła jest naturalnym środowiskiem dla promowania różnorodności jako wartości społecznej i źródła rozwoju osobistego.
Niniejszy podręcznik jest adresowany do osób pracujących w gimnazjach i liceach, zainteresowanych ograniczeniem wpływu uprzedzeń
i stereotypów, ludzi promujących szacunek dla różnorodności, a przede
wszystkim pragnących, by szkoła była bezpiecznym i gościnnym miejscem
dla każdego.
W podręczniku tym staramy się zaprezentować wskazówki i praktyczne
narzędzia mające na celu:
• uczynienie ze szkoły bezpiecznego i otwartego miejsca, sprzyjającego wymianie doświadczeń, stwarzającego atmosferę szacunku dla
wszystkich, w tym osób o orientacji homoseksualnej, które często
stają się celem psychologicznej i fizycznej przemocy;
• podniesienie świadomości personelu szkolnego na temat przemocy
jako takiej oraz w szczególności przemocy mającej homofobiczne
podstawy, wzrost umiejętności personelu szkolnego w zakresie rozpoznawania, zapobiegania i przeciwstawiania się przemocy;
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l udzielenie informacji na temat kwestii związanych z homoseksualnością oraz na temat wpływu, jaki kwestie te mają na
relacje nastolatków z rodziną i rówieśnikami;
Ten krótki i miejmy nadzieję przystępnie napisany podręcznik
podzielony został na następujące części:
pojęcia: w pierwszej części wyjaśnimy podstawowe terminy związane z tożsamością seksualną, które bywają czasem
mylone; zostanie również przedstawione słownictwo, które
pomoże lepiej zrozumieć zjawisko znęcania się i homofobii;
podamy szczegółowe informacje dotyczące zjawiska homofobicznego znęcania się w szkołach zaczerpnięte zarówno
z przypadków, które zostały opisane w mediach, jak i wniosków badawczych wynikających z raportu naszego projektu
Schoolmates;
zaproponujemy kilka praktycznych rozwiązań mających na
celu aktywne zapobieganie, rozpoznawanie i przeciwstawianie się znęcaniu oraz uprzedzeniom leżącym u podstaw tego
zjawiska.
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POJĘCIA

Tożsamość seksualna
Na tożsamość seksualną składają się następujące czynniki:
płeć biologiczna: biologiczna przynależność do płci wyznaczanej przez
chromosomy (XY – męskie, XX – żeńskie);
identyfikacja płciowa – podstawowa samoidentyfikacja z płcią męską lub
żeńską, tj. sam fakt poczucia przynależności do którejś z płci;
rola płciowa – zestaw oczekiwań kulturowo przypisywanych osobom płci
męskiej i żeńskiej; innymi słowy – zachowań i cech, których oczekuje się
od mężczyzn i kobiet. Rola płciowa jest definiowana społecznie i kulturowo, tak więc jest różna w różnych społeczeństwach i czasach.
orientacja seksualna – emocjonalne i erotyczne zainteresowanie innymi
osobami płci przeciwnej lub tej samej. Aby podkreślić aspekt emocjonalny i psychiczny towarzyszący wchodzeniu w relacje seksualne, czyli fakt,
że geje i lesbijki zakochują się i chcą tworzyć związki, często używa się
terminu orientacja psychoseksualna.
W procesie rozwoju ludzie wykształcają różne podejście do własnej
identyfikacji płciowej. Kiedy własne poczucie płci nie pokrywa się z płcią
biologiczną (czyli ktoś czuje, że ma inną płeć niż rozpoznawana u niego/
niej przez otoczenie), niektórzy mogą identyfikować się jako osoby:
transpłciowe – oznacza to osobę identyfikującą się z przeciwną płcią
biologiczną. Osoby transpłciowe wyrażają swoją identyfikację ubraniem i
zachowaniem.
Transpłciowość nie łączy się z orientacją seksualną - osoby transpłciowe
mogą być orientacji hetero-, homo- lub biseksualnej.
transseksualne – oznacza to osobę, której identyfikacja płciowa tak mocschoolmates
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no odbiega od płci biologicznej, że powoduje chęć przeprowadzenia
procedury zmiany płci.
Należy rozpatrywać transseksualizm oddzielnie od orientacji seksualnej – osoby transseksualne mogą być każdej orientacji. Zdarzają
się przypadki, że osoba niegdyś postrzegana jako heteroseksualny
mężczyzna, czujący się kobietą, może po przejściu zmiany płci być
lesbijką. Podobnie osoba niegdyś postrzegana jako heteroseksualna
kobieta, czująca się mężczyzną może po przejściu zmiany płci być
gejem, jednak najczęściej osoby transseksualne określają się jako
heteroseksualne.
transwestytyczne – oznacza to osobę noszącą ubrania typowe dla
przeciwnej płci.
Transwescytyzm nie łączy się z orientacją seksualną - osoba transwestytyczna może być hetero-, homo- lub biseksualna. Nie należy
mylić transwestytów z artystami, którzy udają osoby płci przeciwnej
– w ich przypadku stroje przypisane przeciwnej płci są tylko częścią
przedstawienia.
Orientacja psychoseksualna jest opisywana jako kontinuum
pomiędzy pełną heteroseksualnością z jednej strony i pełną homoseksualnością z drugiej.
Wyróżniamy trzy orientacje:
heteroseksualną, czyli utrzymujące się emocjonalne i seksualne
zainteresowanie osobami przeciwnej płci;
homoseksualną, czyli utrzymujące się emocjonalne i seksualne
zainteresowanie osobami tej samej płci.
biseksualną, czyli utrzymujące się emocjonalne i seksualne zainteresowanie osobami obu płci.
Homoseksualność, podobnie jak biseksualność i heteroseksualność
jest jednym z czynników definiujących tożsamość człowieka. Nie jest
kwestią wyboru.
Badania wykazały, że populacja osób o orientacji innej niż heteroseksualna waha się pomiędzy 5 a 10% populacji.
Orientacja seksualna jest jednym ze składników seksualności człowieka. Żadna z możliwych orientacji (hetero-, homo- lub bi-) nie jest
zaburzeniem. Orientacja homoseksualna nie jest też żadnego rodzaju chorobą i zgodnie ze stanowiskiem medycyny i psychologii jest
traktowana jako jeden z wariantów ludzkiej seksualności.
W różnych krajach i w różnych epokach osoby homoseksualne były
10 • Pojęcia
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prześladowane – mordowane, zamykane w obozach koncentracyjnych,
więzione lub hospitalizowane. Także w dzisiejszych czasach mówi się o
„terapii naprawczej” – która ma być próbą zmiany orientacji z homoseksualnej na heteroseksualną. Wbrew tym twierdzeniom żadnej z nich
nie udało się wytworzyć rzeczywistego heteroseksualnego pożądania
w „pacjentach”. Mimo to wiele środowisk zaleca podobne metody jako
środek stłumienia seksualności osób o orientacji homoseksualnej. W taki
sposób „pacjenci” nie zmieniają się wprawdzie w osoby heteroseksualne,
ale uczą się nie wyrażać swojej orientacji – nie wykazywać zachowań
homoseksualnych.
W kwestii terapii naprawczych należy podkreślić iż:
• Badania naukowe nigdy nie udowodniły skuteczności tych metod.
Istnieją za to relacje osób, które po przejściu terapii naprawczej
nie zmieniły orientacji seksualnej, zostały natomiast skrzywdzone
emocjonalnie lub psychologicznie (obniżona samoocena, wahania
nastroju, itp.) oraz najgroźniejsze efekty takich terapii: samobójstwa
pacjentów po lub w trakcie takiej terapii – u osób podejmujących
tego typu terapię wzmocniono brak akceptacji swojej orientacji, rozbudzono nadzieję na jej zmianę, a ta zmiana okazała się niemożliwa.
Doprowadzało to pacjentów do depresji z samobójstwem włącznie.
• Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) oraz wszystkie międzynarodowe stowarzyszenia zawodowe psychologów i psychoterapeutów
(m.in. Amerykańskie Towarzystwo Psychologiczne i Amerykańskie
Towarzystwo Psychiatryczne) definiują homoseksualność jako naturalny wariant ludzkiej seksualności;
• Nawet jeśli terapia ingerująca w orientację seksualną jest reklamowana nie jako terapia mająca na celu zmianę orientacji, ale jako sposób na stłumienie pożądania emocjonalnego i seksualnego skutkujące unikaniem zachowań homoseksualnych, nadal pozostaje wysoce
nieetyczną procedurą: jej celem jest odcięcie osób homoseksualnych
od jednej z najważniejszych kwestii w życiu każdego człowieka – miłości, czułości i seksualności;
• Zdarza się, że osoby homoseksualne wychowane we wrogim środowisku internalizują homofobię (patrz definicja na następnej stronie)
do takiego stopnia, że mogą cierpieć na zaburzenia psychologiczne.
Należy zaznaczyć, że zaburzenia te nie są spowodowane orientacją
homoseksualną, tylko stresem środowiskowym. Etyczne wsparcie,
udzielane osobom homoseksualnym przez terapeutów, ma na celu
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osiągnięcie przez nie samoakceptacji, wyzbycie się zinternalizowanej
homofobii i umożliwienie im rozwoju.
LGBT – skrót od lesbijki, geje, osoby biseksualne i transpłciowe używany
w odniesieniu do kwestii dotyczących lesbijek, gejów, osób biseksualnych i
transpłciowych.
Powyższe definicje dotyczą jedynie najczęściej występujących zjawisk;
kwestie definicji własnej tożsamości seksualnej czy orientacji psychoseksualnej nie zawsze są jasne i oczywiste. Niektórzy są zdania, że tyle identyfikacji, ile ludzi na świecie.

Coming out

Coming out - Wyrażenie „coming out of the closet” [dosłownie: wyjście z
szafy] oznacza ujawnienie przed innymi swojej homoseksualności.
Osoba homoseksualna nie chce ukrywać swojej orientacji i udawać przed
swoją rodziną lub znajomymi kogoś, kim nie jest i decyduje się na powiedzenie innym, że jest gejem lub lesbijką lub że jest w związku z osobą tej
samej płci.
Nie należy mylić zwrotu coming out z wyrażeniem outing, oznaczającym
publiczne ujawnienie orientacji seksualnej innej osoby.
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Stereotypy, uprzedzenia i dyskryminacja
Te trzy terminy są ze sobą blisko powiązane.
Stereotyp – ze starożytnej greki sztywny – utrwalone przekonanie lub
sąd o jakiejś grupie społecznej zawierający w sobie ocenę (pozytywną
lub negatywną), charakteryzujący się uproszczeniem, odpornością na
zmiany i małą trafnością – stereotypy nie odpowiadają rzeczywistości,
choć posługujący się nimi człowiek najczęściej jest przekonany o ich
trafności.
Bez stereotypów jednak nasze funkcjonowanie nie byłoby możliwe
– dostarczają one bowiem wzorców zachowań w sytuacjach, w których
nie można skorzystać z doświadczenia. Posługiwanie się stereotypami
w sytuacjach, kiedy możemy zweryfikować nasze przekonania o świecie
prowadzi jednak do dyskryminacji i najczęściej do krzywdzenia innych
ludzi.
Uprzedzenie – z łac. prae (przed) iudicium (osąd) – powzięta z góry
niechęć do innych tylko dlatego, że należą do jakiejś grupy społecznej.
Dyskryminacja – odmienne traktowanie, najczęściej gorsze, osoby lub
grupy ludzi ze względu na to, że przynależą (faktycznie bądź tak się
zakłada) do konkretnej grupy społecznej.
Podłożem dyskryminacji może być płeć, rasa, pochodzenie etniczne,
religia lub wyznanie, orientacja seksualna, wiek, wygląd, niepełnosprawność poglądy polityczne itp.
Bezpośredni kontakt oraz wymiana doświadczeń mogą pomóc w osłabieniu stereotypów. Zdarza się, że osoby homoseksualne nie decydują
się na ujawnienie swojej orientacji seksualnej z obawy przed dyskryminacją, przez co ich krewni i przyjaciele sądzą, że nie znają żadnych gejów
i lesbijek. W wyniku tego w swoich poglądach opierają się wyłącznie na
stereotypowych obrazach środowiska osób LGBT przekazywanych w
mediach i społeczeństwie.
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Homofobia

Homofobia – uprzedzenie względem osób homoseksualnych lub osób będących w związkach z osobami tej samej płci.
Z góry powzięta niechęć do gejów i lesbijek, oparta wyłącznie na negatywnym stereotypowym wyobrażeniu na temat osób homoseksualnych.
Ciągłe przebywanie wśród osób uprzedzonych do gejów i lesbijek może
prowadzić u osób homo- i biseksualnych do reakcji psychologicznej nazywanej:
zinternalizowaną homofobią. Jest to zestaw negatywnych ocen, postaw i
zachowań wobec osób homoseksualnych i homoseksualności, uwewnętrzniony przez osoby homoseksualne.
Zwykle jest zjawiskiem nieświadomym; powoduje zamknięcie się w sobie
i zachowania dyskryminujące skierowane przez osoby homoseksualne
przeciwko samym sobie i innym osobom homoseksualnym. Zinternalizowana homofobia może prowadzić do zaprzeczenia własnej seksualności i
autodestrukcyjnych postaw lub zachowań (niska samoocena, pesymistyczne
oczekiwania, depresja itp.).
Stopień internalizacji homofobii można zmniejszać, minimalizując wpływ
zewnętrznych czynników stresogennych (środowisko, strategie adaptacyjne
itp.); osoby homoseksualne mające dostęp do pozytywnych czynników w
zakresie tworzenia własnej identyfikacji (wsparcie ze strony rodziny i przyjaciół, pozytywne wzorce zachowań itp.) nie wytwarzają zinternalizowanej
homofobii.

Znęcanie się

ZNĘCANIE SIĘ – Termin „znęcanie się” (bullying) obejmuje utrzymującą się
przemoc psychologiczną, słowną lub fizyczną. Przemoc taką stosuje osoba, bądź osoby silniejsze lub postrzegane jako silniejsze (pod kątem siły
fizycznej, statusu społecznego lub ekonomicznego itp.) niż obiekt przemocy
(zwykle jedna osoba; w rzadkich przypadkach prześladowanie może dotykać
więcej niż jednej osoby).
Nierzadko nie dostrzega się rozmiaru problemu, myląc prześladowanie
ze zwykłymi konfliktami w grupie rówieśniczej. Znęcanie się charakteryzują
jednak następujące czynniki:
• zamiar wyrządzenia krzywdy;
• brak współczucia, które wyznaczałoby granice agresywnego zachowania;
• ciągłość i częstość w czasie występowania epizodów przemocy;
14 • Pojęcia
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• nierówność siły (rzeczywista lub domniemana) pomiędzy prześladującym a prześladowanym.
W sytuacji konfliktu, nawet w przypadku, gdy eskaluje on do agresji, nie
występują powyższe czynniki. Strony zwykłego konfliktu:
• nie przekraczają pewnych granic, by narzucić innym swoją wolę;
• mogą wytłumaczyć podłoże konfliktu i racjonalizować swoje postawy;
• mogą przeprosić i zaakceptować kompromis korzystny dla obu stron;
• mogą pogodzić się i negocjować wspólnie korzystne rozwiązania;
• mogą przerwać i zakończyć sytuację konfliktową
Trzy strony, które zwykle biorą udział w prześladowaniu, to:
• osoba lub osoby prześladujące;
• osoba prześladowana (rzadko więcej niż jedna);
• świadkowie.
Każda skuteczna strategia zapobiegania prześladowaniom musi zaangażować udział wszystkich trzech stron.
Prześladowanie homofobiczne – prześladowanie motywowane uprzedzeniami wobec osób homoseksualnych.
Przemoc psychologiczna, werbalna lub fizyczna skierowana przeciwko
danej osobie z powodu jej orientacji seksualnej, rzeczywistej lub domniemanej. Z tego powodu prześladowanie homofobiczne to nie tylko problem gejów, lesbijek i osób biseksualnych!  

Skutki znęcania się:
Skutki znęcania się mogą przybierać rozmaite nasilenie, przyjmując
formy takie jak:
• obniżenie samooceny
• brak pewności siebie
• rozkojarzenie i napięcie nerwowe
• zaburzenia koncentracji
• słabe wyniki w nauce
• regularne wagary
• tendencja do unikania potencjalnie dyskryminujących i niebezpiecznych środowisk (takich jak np. drużyny sportowe), co prowadzi do stawiania sobie samemu ograniczeń i do samo-wykluczania się z grona
rówieśników.
schoolmates
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Do najbardziej dramatycznych konsekwencji należą:
• agresywne zachowania
• depresja
• autoagresja i samouszkodzenia
• agorafobia i lęki społeczne
• ataki paniki
• zaburzenia psychosomatyczne
• próby samobójcze i samobójstwa
Niektóre dane z literatury naukowej:
• 20% osób bi- i homoseksualnych dokonywało w okresie
dorastania prób samobójczych więcej niż raz (Rivers, 1996)
• Prawdopodobieństwo próby samobójczej jest 6 razy wyższe u bi- i homoseksualnych nastolatków niż u ich heteroseksualnych rówieśników (Teacher, 2003)
• Bi- i homoseksualni nastolatkowie stanowią ponad połowę
wszystkich przypadków samobójstw wśród nastolatków
(Teacher, 2003)
• Uwewnętrzniona homofobia jest ściśle związana z występowaniem zachowań ryzykownych (Warwick & Douglas,
2001).
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2.

Prawdziwe historie

  

Przypadki szczególnie okrutnego prześladowania przykuwają uwagę krajowych mediów. Poniżej przedstawiamy kilka przykładów wystąpienia tego zjawiska i reakcje opinii publicznej.
• Włochy: Społeczeństwem najbardziej wstrząsnęła historia chłopca, którego prasa opisała pod imieniem
Matteo, by chronić prywatność jego rodziny. Matteo, uczeń turyńskiego technikum, popełnił samobójstwo w
kwietniu 2007 roku. Koledzy z klasy bezustannie prześladowali go i wyzywali, ponieważ uważali go za geja.
Matka wspomina go jako dobre dziecko i dobrego ucznia, który nigdy nie podnosił głosu i nie wdawał się w
bójki. Dyrektorka szkoły oznajmiła, że „chłopcy w tym wieku zwykle nie rozumieją bardziej wrażliwych kolegów, ale w tym przypadku nie mieliśmy do czynienia z prześladowaniem ani celowym krzywdzeniem – to były
zwykłe głupie żarty, bez okrutnych zamiarów”. Nim Matteo wyskoczył z okna, napisał list pożegnalny, w którym
wyjaśnił, że czuł się nieakceptowany przez kolegów z klasy, którzy uważali, że był inny.
Należy zaznaczyć, że z początku w gazetach i programach telewizyjnych dotyczących tej sprawy nie wspominano o homofobii. Oficjalna wersja głosiła, że Matteo był prześladowany przez kolegów, ponieważ miał dobre
stopnie i „był kujonem”. Prawdziwe przyczyny prześladowania wyszły na jaw dopiero po pewnym czasie.
Opinia publiczna odnosi się dwojako do tragicznych wydarzeń spowodowanych homofobią:
• kiedy młoda osoba pada ofiarą prześladowania o podłożu homofobicznym, dziennikarze opisujący wypadek
zwykle ukrywają jego prawdziwą przyczynę – być może nie chcą łączyć ofiary z tematem postrzeganym przez
niektórych jako wstydliwy, niehonorowy i niegodny współczucia. W taki sposób zaniża się częstość występowania tego typu zdarzeń oraz powagę sytuacji zarówno w szkołach, jak i w społeczeństwie.
• jeśli w opisie zdarzenia wspomina się o motywie homofobii, uwaga dziennikarzy i czytelników często skupia
się na orientacji seksualnej ofiary, nierzadko w kontekście heteroseksualności – jeśli ofiara nie była lesbijką lub
gejem, przedstawia się to jako krzyczącą niesprawiedliwość: „dręczyli, bo myśleli, że jest gejem, a on przecież
nie był!”. Takie podejście wspiera postrzeganie homofobii nie jako nieusprawiedliwionej przemocy samej w
sobie, a jedynie wtedy, gdy dotyka ona osób heteroseksualnych.
Znacząca jest tu również reakcja dyrektorki, która nawet w obliczu tragedii nie chciała przyznać, że w jej szkole
problemem było prześladowanie i homofobia – zachowania uczniów opisywała jako „normalne głupie żarty”.  

schoolmates
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• Polska: W Polsce jaskrawym przykładem tego, do czego może prowadzić znęcanie się, była historia
licealistki, 14-letniej Ani z Gdańska, która popełniła samobójstwo, pod tym jak koledzy rozebrali ją i symulowali gwałt, kręcąc wszystko kamerą w komórce. Stało się to na oczach całej klasy i nikt nie zagregował. Ta
tragedia dobitnie pokazuje, jak ważna jest również oddziaływanie na potencjalnych świadków zdarzenia
przy zapobieganiu znęcaniu się.
Poniżej prezentujemy kilka prawdziwych opisów znęcania się nad uczniami i uczennicami, którego powodem była niechęć do osób homoseksualnych. Dane te zostały zebrane podczas badania ankietowego
na próbie 1002 osób. Wyniki tego badania zostały opisane szczegółowo w publikacji „Sytuacja społeczna
osób biseksualnych i homoseksualnych. Raport za lata 2005 i 2006” pod redakcją Marty Abramowicz wydanego przez Kampanię Przeciw Homofobii i Lambdę Warszawa. Zgodnie z zebranymi przez nas danymi,
blisko 80% ankietowanych ukrywa swoją orientację seksualną w szkole lub na uczelni. Najczęstszym
powodem jest lęk przed prześladowaniem i odrzuceniem – również przez nauczycieli.

A23: 3 lata temu w szkole doświadczyłam wielu przykrości z powodu mojej orientacji seksualnej (wyśmiewanie, szykanowanie, pobicie, szarpanie), przez co straciłam jakiekolwiek zaufanie do ludzi i nie mówię już o tym
nikomu, jeśli nie muszę.
A96: Działo się to w szkole podczas przerw między lekcjami. Kiedy szedłem korytarzem zaczepiano mnie, szarpano i popychano. Dochodziło również do „macanek” – zatrzymywano mnie siłą i podszczypywano, kładziono
również dłonie na moje krocze.
A167: Takich sytuacji [kiedy respondentka była ofiarą przemocy fizycznej] było wiele. Jedna sytuacja była w
szkole, kiedy to zostałam wyzywana przez chłopaka wiele razy ode mnie silniejszego. Wyzwiska były m.in. takie:
„jakby Hitler żył, ty i twoja dupa byłybyście dawno w komorze”, potem zostałam rzucona o ścianę. Wszystko na
oczach nauczycieli i innych uczniów, a sytuacje podobne powtarzały się często.
A574: Dlaczego ukrywam swoją orientację w szkole? Ponieważ boję się szykan i obelg, nietolerancji i niezrozumienia. Często wyśmiewają się nauczyciele, jak i uczniowie z homoseksualizmu. Zawsze się z nimi spieram,
jednak nie jestem na tyle odważna, by sama się do niego przyznać. Myślę, że są ludzie którym w szkole by nic
nie przeszkadzało, ale jeśli nie mam pewności co do ich reakcji, wole milczeć.
A671: Dlaczego ukrywam swoją orientację w szkole? Boję się bycia napiętnowanym przez uczniów (szczególnie
męskiej części szkoły, w moim przekonaniu bardziej nietolerancyjnej, bardziej wulgarnej i bardziej skłonnej do
przemocy fizycznej i psychicznej). Spędzam w tej szkole 6 godzin dziennie, więc nie wyobrażam sobie, żebym
miał się czuć tam beznadziejnie cały czas, biorąc również pod uwagę fakt, że już teraz praktycznie w każdym
tygodniu słyszę co najmniej jeden tekst homofobiczny.
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3. Badanie w ramach projektu schoolmates  
Wstęp
Przed przejściem do omówienia wyników międzynarodowego badania na temat
prześladowań na tle homofobicznym, przeprowadzonego wśród uczniów w ramach
projektu Schoolmates, trzeba zaznaczyć, że nie są to badania ilościowe – przedstawione tu dane nie są liczbowym odwzorowaniem zjawiska homofobicznych prześladowań (ile razy występuje w ciągu roku, kto jest ofiarą, kto prześladowcą itp.), ponieważ niemożliwe jest zebranie miarodajnych danych ilościowych.
Niniejsza ankieta ma na celu analizę postrzegania - przez uczniów, nauczycieli i
innych pracowników szkół, czyli przez osoby, które mogą dostrzec i zapobiec występowaniu tego zjawiska - prześladowań na tle homofobicznym.
Cały raport dostępny jest na stronie internetowej projektu: http://www.arcigay.
it/schoolmates  

     Dane liczbowe
Ankietę przeprowadzono w formie kwestionariusza, wywiadów swobodnych i
zogniskowanych wywiadów grupowych w następujących krajach – Włochy (Bolonia i
Modena), Austria (Wiedeń), Polska (Warszawa) i Hiszpania (Madryt).
Zebrano 1469 kwestionariuszy.
W badaniu wyróżniono trzy grupy badawcze – uczniów, nauczycieli oraz pozostały
personel szkolny. W badaniu wystąpiła nadreprezentacja kobiet.
Tabela 1: Całkowita suma zebranych ankiet w zależności od kraju

n
n

n
schoolmates

Austria

Włochy

Polska

Mężczyźni

Kobiety

Brak danych

Uczniowie

Nauczyciele

1097

289

Pozostali pracownicy
szkół (PPS)

620

526

437

926

Hiszpania

260

152

1.469

W SUMIE

17

76

W SUMIE

1.469

Brak
danych
7

W SUMIE
1.469
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Bezpieczeństwo
Podstawową kwestią poruszaną w trakcie badań było bezpieczeństwo
uczniów o orientacji homoseksualnej w szkołach. W ankiecie znalazły się
m.in. dwa pytania bezpośrednio odnoszące się do tej kwestii: „Czy myślisz,
że uczniowie, którzy są gejami, czują się bezpiecznie w Twojej szkole?”
„Czy myślisz, że uczennice, które są lesbijkami, czują się bezpiecznie w
Twojej szkole?”.
Choć wyniki w poszczególnych krajach różnią się, można jednak stwierdzić, że około 40% respondentów uważa szkołę za miejsce „bezpieczne”
lub „bardzo bezpieczne” – najczęściej odpowiadali tak respondenci z
Włoch, natomiast w Austrii i Hiszpanii najrzadziej - przypuszczalnie z
powodu większej wiedzy i świadomości respondentów, nie zaś ze względu na wyższy poziom homofobii, ponieważ w pytaniach, które badają
kwestie bezpieczeństwa uczniów i uczennic homoseksualnych w sposób
pośredni, odpowiedzi polskich respondentów wskazują, że szkoła nie jest
bezpiecznym miejscem dla gejów i lesbijek. Odpowiedzi na to pytanie
prezentuje Tabela 2.
Tabela 2: Rozkład odpowiedzi na pytania: Czy myślisz, że uczniowie, którzy są gejami, czują się bezpiecznie w Twojej
szkole?; Czy myślisz, że uczennice, które są lesbijkami, czują się bezpiecznie w Twojej szkole?
W sumie
uczniowie

geje

lesbijki

Przeciętnie bezpiecznie

31,4

31,1

W ogóle nie czują się bezpiecznie

12,3

Bardzo bezpiecznie
Mało bezpiecznie

Trudno powiedzieć
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9,4

23,2
23,7

Austria
uczniowie

geje

lesbijki

geje

lesbijki

22,4

22,8

45,6

42,2

11,0

9,0

13,4

10,2

19,1

23,6

10,2
26,2

Włochy
uczniowie

13,9
29,9

13,3
20,5
32,3

7,2

19,0
19,2

Polska
uczniowie

geje

lesbijki

geje

lesbijki

33,5

35,7

22,1

25,3

8,3

12,2

12,0

11,8

13,5

17,1

22,3

9,7

19,4

Hiszpania
uczniowie

13,9
16,7

21,4
14,3
20,2

5,3

36,6
23,7

schoolmates

4,7

27,3
30,7

Język homofobii
Jak wspomniano wyżej, słowa „pedał”, „ciota”, „lesba” oraz rozmaite ich synonimy
są używane na co dzień i wykorzystywane po to, aby obrażać gejów i lesbijki, jak i
osoby, które nie są homoseksualne, ale chce się je w ten sposób poniżyć. W ankiecie
sprawdzaliśmy, jak bardzo rozpowszechnione w szkołach jest używanie tego typu
słownictwa. Wyniki prezentuje Tabela 3.
Tabela 3: Rozkład odpowiedzi na pytania: Jak często w ciągu ostatniego roku szkolnego w Twojej szkole słyszałeś/
słyszałaś, żeby ktoś mówił do chłopaka lub o nim, używając określeń „Ty pedale!”, „Cioto!”, „cwel”, „pedzio” i tym
podobnych?; Jak często ostatniego roku szkolnego w Twojej szkole słyszałeś/słyszałaś, żeby ktoś mówił do dziewczyny
lub o niej, używając określeń „Ty lesbo!”, „lesbija” i tym podobnych?
W sumie

Bardzo często
Często

Czasami
Rzadko
Nigdy

pedał,
ciota

lesba

23,5

pedał,
ciota

lesba

7,2

22,2

6,2

30,5

23,2

13,1

2,6

23,2

18,8

19,2

40,8

21,0

Austria

8,3

1,3

16,5

15,1

29,8

51,0

26,5

Włochy

pedał,
ciota

lesba

31,4

10,1

18,1

33,0

15,1
27,5
7,8

4,1

25,2
27,5

Polska

Hiszpania

pedał,
ciota

lesba

pedał,
ciota

lesba

13,8

5,0

22,4

7,2

34,2

23,0

26,5

2,7

27,7

11,2

12,7

46,9

19,2

3,9

3,3

30,3

28,3

20,4

27,6

33,6

Więcej niż 1/3 respondentów stwierdza, że bardzo często lub często słyszy w
szkole obraźliwe uwagi pod adresem mężczyzn homoseksualnych lub uważanych
za homoseksualnych. Odsetek obraźliwych uwag pod adresem lesbijek jest wyraźnie niższy niż pod adresem gejów.
W Włoszech i Polsce odsetek respondentów, którzy często lub zawsze stykają się z
homofobicznymi uwagami pod adresem homoseksualnych mężczyzn, jest znacząco wyższy niż w próbie ogólnej – ponad 45%, przy czym określenia te najczęściej
słyszane są w polskich szkołach.
Dalsza analiza kontekstu, w jakim używane są powyższe określenia wykazała, że
takim słownictwem posługują się przede wszystkim uczniowie płci męskiej. Uczniowie płci męskiej stanowią jednocześnie grupę najbardziej narażoną na homofobiczne prześladowania i najczęściej są ich świadkami. Na drugim miejscu znajdują się
uczennice – grupa ta rzadziej używa homofobicznego języka, lecz i tak w stopniu
istotnym statystycznie.
schoolmates
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Tabela 4: Rozkład odpowiedzi na pytanie: Kto używał tych słów? (pedał, pedzio, cwel, lesba, lesbija)?
W sumie

Austria

Włochy

Polska

Hiszpania

Uczniowie

95,0

93,7

96,5

96,5

91,9

Nauczyciele

3,2

2,9

4,9

1,3

1,6

Uczennice

56,2

Nauczycielki

55,5

0,8

Pozostali pracownicy szkół

0,4

1,8

Pozostałe pracownice szkół
Inni

62,2
1,0

1,3

2,2

0,4

1,9

1,1

3,5

48,9
1,8
2,2
1,8
-

52,4
-

1,6
3,2

Szczególnie niepokojący jest przypadek Włoch, gdzie według 4.9% respondentów również nauczyciele płci męskiej używają homofobicznego języka lub wyrażają się w sposób obelżywy o osobach o orientacji homoseksualnej.
Homofobiczne uwagi w ustach nauczycieli utwierdzają prześladowców w przekonaniu o słuszności przemocy
wobec kolegów i koleżanek.
Tabela 5: Rozkład odpowiedzi na pytanie: Kiedy użyto tych słów?
W sumie

Austria

Włochy

Polska

Hiszpania

Podczas lekcji

33,8

38,0

25,8

47,6

19,7

Poza zajęciami szkolnymi
– na terenie szkoły

50,0

34,0

77,5

49,8

18,9

Podczas przerwy

Poza zajęciami szkolnymi
– poza terenem szkoły

80,4
41,7

93,5
47,4

60,5
30,8

88,0
51,1

83,6
39,3

When and where are homophobic expression mostly used?
W sumie

Austria

Włochy

Polska

Hiszpania

W klasie

57,0

64,3

49,8

61,4

45,0

W toalecie lub
przebieralni

28,4

19,0

32,8

38,6

30,3

Na korytarzu

Podczas w-fu (zajęć
sportowych)

80,6
27,8
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80,4
21,0

89,1
29,1

76,2
45,3

59,6
15,6

Tak więc wyraźnie widać, że homofobiczne uwagi padają przede
wszystkim w miejscach pozbawionych bezpośredniej kontroli
dorosłych.
Warto zauważyć, że polscy respondenci znacząco częściej zgłaszali, że obraźliwe w stosunku do
gejów i lesbijek określenia padają
podczas lekcji, czyli w obecności
nauczycieli.
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Wykluczenie
Prześladowanie może przybierać wiele form, w tym przemocy psychologicznej, takiej jak wykluczenie i izolacja. Jak można było się spodziewać, podobne
zachowania są rzadsze niż homofobiczne obelgi, lecz nie należy pomijać ich
znaczenia. Także w tym przypadku wykluczenie i izolacja dotykają najczęściej
uczniów będących lub podejrzewanych o orientację homoseksualną; rzadziej
zdarza się to wśród uczennic.
Takie zachowania widzą przede wszystkim uczennice i uczniowie, a kadra
nauczycielskiej i pozostali pracownicy szkół rzadko dostrzegają tego typu zjawiska.
Tabela 7: Rozkład odpowiedzi na pytania: Czy w ciągu ostatniego roku szkolnego w swojej szkole, miałaś/miałeś
wrażenie, że jakaś uczennica/uczeń jest osamotniona/y lub wykluczana/y ponieważ jest lub inni podejrzewają, że jest
lesbijką/gejem?
%

W sumie

Bardzo często

Ofiara płci męskiej

Ofiara płci żeńskiej

4,2

1,4

2,7

Często

Czasami

11,8

Nigdy

63,9

Rzadko

1,5
4,6

17,4

17,7
74,8

Ofiara płci męskiej
valid %

Bardzo często
Często

Czasami
Rzadko
Nigdy

Ofiara płci żeńskiej

Austria

Włochy

Polska

Hiszpania

Austria

Włochy

Polska

Hiszpania

3,6

3,0

4,6

9,7

1,5

0,9

1,5

2,6

1,7

1,2

5,8

6,2

6,8

10,7

20,5

20,0

76,4

62,1

55,6

31,7

11,6
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22,9

13,5

32,4

1,1
3,9
6,9

86,6

0,5
3,9

16,5
78,2

2,3
5,8

17,4
73,0

4,6
7,2

65,1
20,4
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Prześladowanie z użyciem przemocy
Przyjrzyjmy się teraz temu, co zwykle określa się mianem prześladowania – akty przemocy werbalnej lub fizycznej. Dane przytoczone w tym dziale potwierdzają większość stwierdzeń przytoczonych wyżej i mogą być pomocne w określaniu zakresu świadomości dotyczącej tego zjawiska wśród
uczniów, kadry nauczycielskiej i pozostałych pracowników szkół.
Po pierwsze prawie połowa respondentów stwierdziła, że w poprzednim roku szkolnym była
świadkiem co najmniej jednego przypadku użycia przemocy wobec ucznia będącego gejem lub
uważanego za geja. Odsetek ten jest znacząco mniejszy w przypadku uczennic będących lesbijkami
lub uważanych za lesbijki. Różnice te występują we wszystkich czterech próbach.
Tabela 8: Rozkład odpowiedzi na pytanie: Czy w ciągu ostatniego roku szkolnego w swojej szkole,
miałaś/miałeś wrażenie, że jakiś uczeń/ jakaś uczennica jest poniżany/a lub wyszydzany/a (np.
padają obraźliwe komentarze i żarty na jego/jej temat) atakowany/a fizycznie (np. popychany/a,
bity/a, napastowany/a seksualnie) ponieważ jest lub inni podejrzewają, że jest gejem/ lesbijką?
%
Bardzo często
Często

W sumie
geje

lesbijki

6,7

1,6

3,3

Czasami

15,0

Nigdy

53,8

Rzadko

21,2

Ofiara płci męskiej
%

1,2

Bardzo często

5,8

17,1
74,3

Ofiara płci żeńskiej

Austria Włochy Polska Hiszpania Austria Włochy Polska Hiszpania
1,5

2,5

5,0

9,9

0,3

0,5

1,9

5,9

Czasami

11,3

13,6

16,2

32,2

4,6

4,4

5,0

15,8

Nigdy

61,9

53,9

50,4

27,0

75,0

43,4

Często

Rzadko

4,9

20,4

7,6

22,4

8,1

20,4

8,6

22,4

1,5

11,9
81,7

1,2

19,9
74,1

2,7

15,4

1,3

33,6

W Hiszpanii przypadki stosowania języka homofobii, obelżywych napisów na ławkach i wykluczania są o wiele
niższe niż w pozostałych próbach narodowych, jednak odsetek stosowania przemocy wydaje się być w tym kraju
wyższy. Również różnice procentowe pomiędzy przypadkami prześladowań uczniów i uczennic są niższe niż w
innych krajach.
Także i w tym przypadku percepcja zdarzeń przez środowisko uczniowskie i osoby dorosłe różni się znacząco
– młodzież o wiele częściej widzi przypadki prześladowań.
Na podstawie tych ustaleń można dojść do dwóch powiązanych ze sobą wniosków:
• Społeczność uczniów i pracowników szkół to dwa odrębne środowiska, które komunikują się tylko w pewnym
obszarze;
• Młodzież i dorośli mają inne definicje i wyznaczniki zjawiska prześladowania – ku naszemu zaskoczeniu definicja prześladowania używana przez młodzież jest bardziej obszerna i złożona niż ta używana przez dorosłych.
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Kim są sprawcy przemocy na tle orientacji seksualnej? Tendencje są podobne do tych zaobserwowanych w części raportu dotyczącej homofobicznych
obelg – sprawcami przemocy są głównie uczniowie. W drugiej kolejności są
to uczennice. Także tu trzeba zaznaczyć, że w przypadku 3.3% respondentów
homofobię okazywali nauczyciele, natomiast w 2% - nauczycielki.
Może się wydawać, że liczby te nie mają istotnego znaczenia, jednak biorąc
pod uwagę rolę kadry nauczycielskiej – tworzenie środowiska, w którym
społeczność uczniowska jest bezpieczna i szanowana, nie zaś powodowanie
uczucia zagrożenia i odsunięcia – nabierają one szczególnej wagi.
Tabela 9: Rozkład odpowiedzi na pytanie: Kto poniżał, wyszydzał i/lub atakował te osoby?
Austria Włochy

Polska

Hiszpania

Uczniowie

93,9

95,7

97,7

94,6

Nauczyciele

4,9

2,9

3,8

-

Uczennice

Nauczycielki

Pozostali pracownicy szkół

Pozostałe pracownice szkół
Inni

56,5
2,0
2,4
0,4
2,4
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54,1
1,4
1,4
1,9

45,8

58,6

3,1

1,8

-

1,8

-

0,8

-

1,8

%

W sumie

Uczniowie

95,3

Nauczyciele

3,3

Uczennice

Nauczycielki

Pozostali pracownicy
szkół (obu płci)
Inni

54,1
2,0
1,3
0,4
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Sprzeciw wobec przemocy
Czy w przypadku przemocy na tle orientacji seksualnej następuje interwencja? Kto interweniuje? Podobnie jak w innych
badań dotyczących przemocy, również i z naszych wynika, że w
większości przypadków agresji wobec gejów i lesbijek nie dochodzi do interwencji. 46% badanych rzadko lub nigdy nie udało się
zaobserwować interwencji uczniów, nauczycieli ani innych pracowników szkół w przypadkach prześladowania. Do powyższej
grupy należy także dołączyć 16% respondentów niezdolnych do
udzielenia odpowiedzi na to pytanie.
Tabela 10: Rozkład odpowiedzi na pytanie: Czy ktoś interweniował, stawał w obronie osób
poniżanych i/lub atakowanych (oprócz ciebie, jeśli to robiłaś/robiłeś)?
%

Bardzo często
Często

W sumie

Austria

Włochy

Polska

Hiszpania

7,3

11,0

5,2

5,5

4,5

23,5

22,4

10,8

Czasami

20,8

Nigdy

21,6

Rzadko

Nie wiem

16,1

9,8

-

21,7

25,0

15,4

20,3

19,7

18,9

24,5

8,7

24,5

42,5

14,5

27,8

19,7

21,7

4,7

21,8
10,0

Na tle międzynarodowej próby szczególnie źle wypadają Włochy, gdzie żadna z badanych osób nie zarejestrowała interwencji
w każdym z obserwowanych przypadków przemocy wobec osób
homoseksualnych. Na drugim końcu skali znajduje się Hiszpania,
gdzie ¼ respondentów twierdzi, że zaobserwowała interwencję
w każdym z obserwowanych przypadków prześladowania. Kto
zwykle interweniuje w przypadku homofobicznej agresji? Tak w
środowisku uczniowskim, jak i wśród pracowników szkół, kobiety
przerywają starcia częściej niż mężczyźni, ma to związek również
z tym, że jest więcej kobiet zatrudnionych w szkołach niż mężczyzn. Włochy odbiegają od ogólnej tendencji przebadanych krajów europejskich – w pozostałych krajach młodzież interweniuje
nieco częściej niż nauczyciele, lecz w przypadku Włoch rozbieżność jest szczególnie duża: uczniowie interweniują nawet częściej
niż nauczycielki.
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Tabela 11: Rozkład odpowiedzi na pytanie: Jeśli widziałeś/
widziałaś, że ktoś interweniował, wyjaśnij, kim były te osoby?
%

W sumie

Uczniowie

40,4

Nauczyciele

43,8

Uczennice

Nauczycielki

Pozostali pracownicy szkół

Pozostałe pracownice szkół
Inni

58,8
51,3
6,3
5,0
7,1

Bardzo rzadko zdarza się, by ktokolwiek chciał interweniować w obliczu przemocy. Najczęściej sprzeciwiają się temu uczennice, następne w kolejności są nauczycielki, najrzadziej zaś
interweniują nauczyciele. Co powoduje te rozbieżności?
Można przedstawić rozmaite teorie na temat przyczyn takich zachowań: z jednej strony
istnieje jasny podział czasu i przestrzeni zajmowanych w szkołach przez młodzież i dorosłych
– podział ten został wspomniany w poprzednich częściach raportu.
Ponieważ większość przypadków prześladowania na tle orientacji seksualnej następuje pod
nieobecność osób dorosłych, jasne jest, że w większości z nich nie nastąpi interwencja pracowników szkół.
Z drugiej strony możliwe jest, że w przypadku interwencji nauczycieli lub innych pracowników szkół następuje bezpośrednia konfrontacja między dorosłym a osobą prześladującą, która
ma miejsce poza grupą uczniowską. Może to spowodować rozwiązanie sprawy w konkretnym
przypadku i obniżyć konfliktowość wśród młodzieży, ale także przekazać uczniom, że w ich
szkole brak jest jasnych wytycznych co do przeciwdziałania dręczeniu oraz usystematyzowanych działań na rzecz bezpieczeństwa młodzieży.
Wreszcie relatywnie niski odsetek zaobserwowanych interwencji, szczególnie przeprowadzonych przez dorosłych, może mieć źródło w braku wyszkolenia pracowników szkół - brak
konkretnych umiejętności przeciwdziałania dręczeniu sprawia, że personel szkolny interweniuje tylko w przypadkach klasyfikowanych jako drobne wykroczenia dyscyplinarne, które mają
miejsce w czasie przerw, na korytarzach, boiskach itp.  
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Wnioski
Na podstawie zebranych danych można wysnuć następujące wnioski:
• uczniowie płci męskiej częściej bywają ofiarami, sprawcami i
świadkami zdarzenia. Jednocześnie uznają szkołę za miejsce dość
bezpieczne dla uczniów i uczennic o orientacji homoseksualnej.
Wskazuje to na brak zrozumienia wpływu wywieranego przez akty
przemocy, których byli ofiarą, sprawcą lub świadkiem. Wobec tego
strategia zapobiegania przemocy powinna być skierowana przede
wszystkim do uczniów płci męskiej.
• większość przypadków przemocy ma miejsce w sytuacjach kiedy nie
ma w pobliżu osób dorosłych lub w miejscach, w których obowiązki
i odpowiedzialność nauczycieli nie są dostatecznie jasno określone.
Efektywna strategia zapobiegania znęcaniu się musi wobec tego
zapewnić zastosowanie usystematyzowanych działań na rzecz
zapewnienia młodzieży bezpieczeństwa, poprzez jasne określenie
obowiązków personelu szkolnego i wypracowanie procedur, które
będą używane w przypadku zaobserwowania aktów przemocy.
• pozostali pracownicy szkół (inni niż nauczyciele) są świadkami najmniejszej liczby przypadków prześladowania oraz najrzadziej zdarza
im się je zauważać i interweniować, chociaż są jedynymi osobami
dorosłymi stale obecnymi w miejscach, w których one następują. W
instytucjonalnej strategii zapobiegania i przerywania prześladowań
nie można zapomnieć o uwzględnieniu tych pracowników – należy
wypracowywać program podniesienia u nich świadomości problemu, włączać ich w działania i motywować przy pomocy ukierunkowanych szkoleń.  
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4. Narzędzia

Kilka pomysłów:
1. Homofobia to rodzaj uprzedzenia, tak poważnego jak rasizm, antysemityzm i
inne przejawy nienawiści. Brak interwencji oznacza przyzwolenie. Jeśli usłyszysz
takie wyrażenia jak „brudny czarnuch” czy „chciwy Żyd”, czy pomijasz je milczeniem?
2. Przemoc (czy to fizyczna czy słowna) nie uderza jedynie w ofiarę. Nazywając
kogoś „brudnym czarnuchem”, „pedałem” czy „lesbą”, obrażasz nie tylko tą
osobę, ale kogokolwiek, kto jest czarny lub homoseksualny. Pewne słowa lub
czyny, jeśli nie zostaną od razu napiętnowane, mogą mieć negatywny skutek na
znacznie większą skalę niż mogłoby się wydawać.   
3. Pomyśl o słowach, których używa się na określenie osób homoseksualnych:
ich znaczenie jest zazwyczaj obraźliwe, poniżające, ośmieszające i najczęściej
skupia się na samym akcie seksualnym, a nie na innych aspektach tożsamości
seksualnej (uczucia, miłość itp.). Jaki efekt mogą mieć takie słowa na rozwój
psychiki nieheteroseksualnego/nej nastolatka/nastolatki, którzy często je słyszą
(bezpośrednio lub pośrednio)?  
4. Homofobia nie jest skierowana tylko przeciwko lesbijkom, gejom, osobom biseksualnym i transgenderowym (LGBT): pośród waszych studentów czy znajomych mogą być ludzie mający homoseksualnych członków rodziny lub przyjaciół, którzy mogą poczuć się dotknięci takimi uwagami. Ponadto zachowania
homofobiczne często kierowane są wobec ludzi, którzy odstają od stereotypu
męskości lub kobiecości (z powodu specyficznego ubioru, sposobu mówienia,
gestów lub upodobań) i tym samym postrzega się ich jako osoby homoseksualne, choć nimi nie są.   
6. Homofobiczny język i postawa tworzą klimat, w którym łatwo rozwinąć się
mogą dyskryminacja i przemoc.  
7. Zadaj sobie pytania:
• czy w mojej szkole promowane jest wychowywanie w duchu szacunku dla
różnorodnych stylów życia, wartości i opinii?
• czy w programie działania mojej szkoły przewidziana jest możliwość dyskutowania z uczniami na temat homoseksualności? Czy o takich możliwościach
informuje się uczniów i ich rodziców?
• czy w mojej szkole jest prowadzona edukacja seksualna, w ramach której nauczyciele otrzymywaliby wskazówki, o tym jak postępować, gdy uczeń/uczennica poprosi o informacje na temat homoseksualności? Jak będzie chciał/a
schoolmates
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komuś powiedzieć, że jest gejem albo lesbijką?
• czy w mojej szkole personel przygotowany jest na przeciwstawianie się przemocy?
• czy moja szkoła posiada program działania przeciw przemocy
wspierany przez działania nauczycieli i pozostałego personelu?
• co mogę zrobić, by zachęcić do rozwinięcia takich działań i polityki?  
8. Co zrobiłbyś/zrobiłabyś w następujących sytuacjach:
• 14-latka mówi Ci: Moja mama żyje z inną kobietą. Inne dzieci naśmiewają się ze mnie, bo nie jestem taka jak one.
• 18-letni uczeń mówi Ci: Gram w piłkę z Markiem w drużynie szkolnej. W zeszłym tygodniu dowidzieliśmy się, że jest gejem. To sprawia, że czuję się nieswojo, bo po treningach zawsze wszyscy razem
bierzemy prysznic. Chciałbym, by odszedł z drużyny.
• Rodzic 17-letniego ucznia mówi Ci: Nie chcę, by namawiano mojego syna do uczestnictwa w kółku teatralnym, bo inni chłopcy się z
niego śmieją. Powinien nauczyć się, jak nie odstawać od rówieśników.’
• Jeden z Twoich współpracowników mówi Ci: Słyszałem, jak jeden
z nauczycieli zwraca się do grupy uczniów mówiąc na nich „pedały”.
Myślę, że tylko żartował, ale zaniepokoiło mnie to. Czy myślisz, że
powinienem zareagować, czy może traktuję sprawę zbyt poważnie?’
• Rodzic przychodzi do szkoły i mówi: Moja córka powiedziała mi,
że wspomniał Pan/Pani podczas lekcji o homoseksualności. Nie
zgadzam się na to, by moje dzieci o tym uczono.
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Kilka prostych ćwiczeń:
Podczas rozmów z kimś na temat tożsamości seksualnej, możesz
albo rozmawiać z poziomu obserwatora albo spróbować zrozumieć rozmówcę i współodczuwać z nim. Poniższe ćwiczenie pomoże Ci zrozumieć, co geje i lesbijki czują na co dzień. Oto jak możesz
poćwiczyć umiejętność porozumiewania się z innymi w zakresie
tego tematu:
Czy podczas rozmowy z kimś, kto nie powiedział Ci jeszcze,
jaką ma orientację przyjmujesz, iż dana osoba jest heteroseksualna czy bierzesz pod uwagę fakt, że może nie jest?
Zwróć za każdym razem szczególną uwagę na usłyszane
lub przeczytane obraźliwe słowa dotyczące osób homoseksualnych i zapisz je, by wiedzieć, jak często jesteś na nie
narażony/a: jaki wywierają one efekt na ludziach, do których
są skierowane lub na osobach homoseksualnych, które je
słyszą?
Przez kilka dni staraj się nie używać zwrotów, które w jakikolwiek sposób odnoszą się do Twojej orientacji seksualnej: nie
wspominaj o swoim partnerze/swojej partnerce ani nawet
o fakcie, że z kimś jesteś, nie mów o swojej rodzinie, nie rób
uwag na temat atrakcyjności innych osób, nie mów o swoich
emocjonalnych i seksualnych doświadczeniach w związkach.
Postaraj się zapamiętać swoje reakcje.
Spróbuj czytać książkę o gejach i lesbijkach w miejscu
publicznym. Zwróć uwagę na reakcje innych ludzi i na swoje
uczucia z tym związane.
Wyobraź sobie, że jesteś gejem, lesbijką lub osobą transgenderową: czy powiedziałbyś o tym swoim rodzicom? Czy
powiedziałbyś komuś innemu? Jakich rekcji byś oczekiwał?
Wyobraź sobie, że Twój syn/córka mówi Ci, że jest osobą homoseksualną: jak byś się poczuł? Jak byś zareagował? Z kim
byś o tym porozmawiał?
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Jak zapobiegać przemocy

Edukacja
Przemoc, w szczególności znęcanie się to zachowanie, które wymaga zaangażowania jednej lub więcej osób, które same siebie postrzegają jako mające władzę i
używają przemocy wobec innych, słabszych jednostek. Swoje zachowanie prześladowcy usprawiedliwiają, najczęściej zrzucając winę na ofiarę: to dlatego bo ona jest
Romką, on jest gejem, ona jest gruba, itd.

Co może zrobić nauczyciel?
Edukacja jest niewątpliwie pierwszym efektywnym narzędziem do walki ze znęcaniem się. Ma dwa główne cele:
• informować uczniów o znęcaniu i jego efektach;
• walczyć z uprzedzeniami i stereotypami, które służą usprawiedliwianiu przemocy.
Równie ważne jest rozmawianie o rasizmie, antysemityzmie, seksizmie, islamofobii, homofobii, ksenofobii itd., zarówno na poświęconych tylko temu lekcjach, jak i
w trakcie innych zajęć.
Jeżeli chodzi o prześladowania o podłożu homofobicznym, bardzo ważne jest
zdobycie wiedzy i świadomości. Spędź trochę czasu nad przeanalizowaniem swoich
postaw i opinii odnośnie seksualności.
Zwróć uwagę na język, którego na co dzień używasz: zawsze miej na uwadze, że
przynajmniej jeden uczeń w twojej klasie nie jest heteroseksualny (statystycznie w
każdej szkole jest przynajmniej 5% osób homoseksualnych); upewnij się, że terminologia której używasz odzwierciedla tę sytuację. Używaj słów takich jak „lesbijka”,
„gej”, „osoba biseksualna”.
Jeśli definiujesz homoseksualność, podaj także definicję heteroseksualności, aby nie
sprawiać wrażenia, że istnieje reguła, której nie trzeba wyjaśniać i wyjątek wymagający
omówienia. Unikaj niesłusznych i nieprawidłowych porównań stawiających homoseksualność na równi z uzależnieniem od narkotyków czy niepełnosprawnością.
Przyjrzyj się plakatom i książkom oraz książkom, jakie znajdują się w twojej
klasie. Czy widnieją na nich osoby różnych ras, religii, orientacji? Możesz umieścić w
klasie materiały, które informują i uczą o homoseksualności. Jeśli zostaną one usunięte, skorzystaj z okazji, by przeprowadzić rozmowę o nietolerancji i dyskryminacji.
Upewnij się, że twoja biblioteka szkolna zawiera materiały poruszające tematykę
homoseksualności.
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Na zajęciach próbuj wytworzyć atmosferę pozytywnego środowiska,
gdzie uczniowie mogą czuć się bezpiecznie, mówiąc o dyskryminacji, która
ich może dotykać. Zawsze mów o wszelkich formach dyskryminacji i nie
ograniczaj się tylko do jednego przykładu. Zawsze poprawiaj błędne opinie
i informacje związane ze środowiskiem LGBT.
Spróbuj mówić o orientacji seksualnej podczas codziennych zajęć.
Zaproś ludzi na zajęcia osoby pracujące w organizacjach przeciwdziałających homofobii i wspierających gejów i lesbijki, starając się pokazać różnice
pomiędzy powszechnie panującymi stereotypami odnośnie osób homoseksualnych a rzeczywistością.
Promuj dzień różnorodności w swojej szkole, wykorzystując go jako
okazję do dyskusji na temat płci, pochodzenia, orientacji seksualnej i innych
kwestiach.
Mów w imieniu swoich uczniów – gejów lub lesbijek, którzy padają ofiarą
prześladowań.
Informuj swoich kolegów o potrzebach młodych osób homoseksualnych.
Jeżeli jesteś osobą homoseksualną, biseksualną albo transseksualną,
rozważ możliwość ujawnienia się w swojej szkole, pomyśl o ryzyku i konsekwencjach, jakie może mieć to dla ciebie. Jeśli odważysz się powiedzieć o
swojej orientacji, może to mieć pozytywny wpływ na zmianę postaw twoich
kolegów i
Jeżeli jesteś osobą heteroseksualną, wspieraj np. jawnie o tym mówiąc,
osoby ze środowiska LGBT.  
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Instytucjonalny obowiązek
Sama edukacja nie wystarczy, by zapobiegać prześladowaniom. Niezbędna jest również strategia zapobiegania angażująca szkołę na
poziomie instytucjonalnym. Wyniki ankiety wskazują, że przypadki prześladowania zdarzają się głównie w miejscach pozbawionych kontroli osób
dorosłych.
Zaproponuj, by szkoła przyjęła jasno zdefiniowaną odpowiedzialność za
bezpieczeństwo i dobry stan uczniów we wszystkich sytuacjach, wprowadzając szkolenia dla nauczycieli i pozostałych pracowników, tak by mogli
kontrolować sytuację także w chwilach i miejscach, gdzie zwykle brak
kontroli.
Są także inne, mniej bezpośrednie sposoby praktycznej walki z prześladowaniem: zaproponuj, by do obowiązków woźnych dołączono niezwłoczne usuwanie obraźliwych i dyskryminujących napisów; jeśli w
szkole nie ma pedagoga szkolnego, zaproponuj, by szkoła wyznaczyła
jedną osobę, do której uczniowie mogliby zgłaszać przypadki dręczenia i
która zapewniałaby im wsparcie; poproś, by rola ta została wprowadzona
oficjalnie i upubliczniona.  
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Jak przeciwstawić się znęcaniu: porady praktyczne
Jak przerwać przemoc
Reaguj, gdy widzisz przemoc. Ważne jest, by wszyscy świadkowie aktu przemocy mogli poświadczyć także twoją reakcję – przekaż wyraźnie, że zachowania tego typu są niedopuszczalne
i że wszyscy uczniowie będą chronieni przed aktami przemocy. Upewnij się, że wszyscy wokół
słyszą twoje słowa.
Dokładnie nazwij zachowanie prześladowcy: „Powiedziałeś właśnie coś obraźliwego (opowiedziałeś dyskryminujący dowcip), opartego na uprzedzeniach rasowych (religijnych, płciowych,
wobec niepełnosprawności, orientacji, statusu społecznego, wyglądu itp.). To stwierdzenie było
wyrazem dyskryminacji.” Nie dopuszczaj, by słowa takie, jak np. „czarnuch”, „żydek”, „pedał” albo
„lesba” zostały uznane za zwykłe złe zachowanie lub nieuprzejmość – należy podkreślić ich funkcję
dyskryminującą.
Zgeneralizuj swój negatywny osąd sytuacji: kiedy mówisz o przemocy słownej lub fizycznej,
używaj sformułowań typu „w tej szkole nie zgadzamy się na stosowanie przemocy wobec kogokolwiek”, „w tej społeczności nie używamy języka nienawiści” albo „nie dyskryminujemy innych”
- to powoduje włączenie do tego kręgu zarówno świadków, jak i reszty szkolnej społeczności.
Podkreśl wyraźnie wpływ podobnych zachowań: zaznacz, że działania motywowane nienawiścią
mają wpływ nie tylko na bezpośrednie ofiary. „Twoje słowa obrażają całą grupę społeczną i mogą
urazić innych ludzi, którzy je słyszą.”  

Rozmawiaj ze sprawcami
Możesz mieć trudności w porozumieniu się z osobą wyrażającą ekstremalne poglądy. Oto kilka rad:
Spróbuj prezentować podejście pedagogiczne, nie dyscyplinarne; nie dawaj sprawcom prześladowań do zrozumienia, że rzucasz im wyzwanie na gruncie ich poglądów, zamiast tego postaraj
się wyjaśnić skutki ich działań.
Jeśli próbują minimalizować powagę zdarzenia, mówiąc, że „tylko żartowali”, nie przyjmuj tego
wytłumaczenia. Wyjaśnij, jak używanie przemocy wpływa na ofiarę.
Wyjaśnij, że nie chcesz narzucać swoich opinii o osobach homoseksualnych, obcokrajowcach,
muzułmanach, Żydach. Wyjaśnij, że możecie o tym dyskutować. Nie wchodź w dyskusję na temat
przekonań, ale konsekwentnie sprzeciwiaj się zachowaniom o charakterze dyskryminującym.
Zaznacz, że szkoła nie będzie tolerować obraźliwego języka i żadnych form przemocy niezależnie
od przyczyn, które miałyby ja usprawiedliwiać.
Wymagaj jednoznacznej deklaracji zmiany takich zachowań, oczekując, że sprawcy przejmą
odpowiedzialność za swoje czyny.  
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Poradź im, jak radzić sobie ze frustracją, złością i
agresją:
• nie muszą przyjaźnić się ze wszystkimi, nie muszą
uważać wszystkich za miłych, nikt nie mówi im, co mają
myśleć. Muszą jednak uważać – ich przekonania są ich
sprawą, dopóki ich działania nie ranią innych;
• jeśli ktoś irytuje ich swoim zachowaniem, niech powiedzą o tym i spróbują wspólnie rozwiązać problem. Jeśli
irytują ich nie działania, ale natura innej osoby, nie mogą
oczekiwać, że dany człowiek zmieni się na ich życzenie;
• jeśli nie umieją kontrolować gniewu, powinni unikać
osoby, która ich irytuje;
• niech spróbują wczuć się w sytuację drugiej osoby – co
by sobie pomyśleli, gdyby inni traktowali ich w taki sposób?
• skłoń ich do rozważenia konsekwencji ich zachowania
– mogą zostać zawieszeni w prawach ucznia albo wyrzuceni ze szkoły, nauczyciele mogą wstawiać im złe oceny,
przez co ryzykują powtarzanie klasy, koledzy z klasy
mogą przestać ich lubić i zacząć ich unikać itp.
Postaraj się podkreślić pozytywne cechy ich charakteru
i skłaniaj do ich rozwoju. W każdym człowieku można dostrzec coś pozytywnego.

Rozmawiaj z osobami prześladowanymi:
Nie staraj się zrobić z nich bezradnych ofiar. Przypomnij
im, że mają wpływ na to, co się dzieje. Zachęcaj je do
wypracowania w sobie wysokiej samooceny i szacunku
do siebie. Przypomnij, że jeśli są celem prześladowania,
nie znaczy to, że na to w jakikolwiek sposób zasługują. Ich
wartość nie zależy od tego, jak traktują ich inni.
Przypomnij im, że mają prawo do życia w bezpiecznym
środowisku i że odpowiedzialnością szkoły jest zapewnienie im go.
Zachęcaj ich do rozwoju osobistego – jeśli są celem prześladowania z powodu koloru skóry, religii, prawdziwej lub
domniemanej orientacji seksualnej itp., skłaniaj ich, aby nie
ukrywali i nie wstydzili się tego, kim są. Pamiętaj jednak, że
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musisz postarać się zapewnić im bezpieczeństwo.
Umieść sytuację w określonym kontekście (ta sytuacja nie będzie
trwać wiecznie, to tylko mała grupka ludzi, to zdarza się tylko w
szkole, itp.) aby pomóc im spojrzeć na ten problem z dystansu i
właściwej perspektywy.
Przyznaj im prawo do poczucia krzywdy i gniewu; staraj się nadać
rzeczom właściwe priorytety, ale nie minimalizuj tego, jak zostali
skrzywdzeni.
Pamiętaj, że najlepszym narzędziem przeciwko dręczeniu jest
dobra grupa przyjaciół – zachęć ich, by prosili o pomoc kolegów,
pomóż im wyjaśnić innym, przez co przechodzą osoby dyskryminowane.
Przypomnij im, że zawsze mogą na ciebie liczyć. Jasno powiedz,
że zawsze wysłuchasz opowieści o ich problemach – mówienie to
nie to samo, co skarżenie na innych.
Udziel kilku podstawowych rad:
• powinni unikać przebywania w samotności, szczególnie w
sytuacjach poza kontrolą osoby dorosłej (przerwy, przebieralnie,
toalety itp.);
• jeśli nie czują się bezpiecznie, powinni postarać się zwrócić na
siebie uwagę otaczających ich ludzi;
• powinni rozmawiać z przyjaciółmi o tym, przez co przechodzą.
Nie powinni wstydzić się proszenia o pomoc, bo nie mają powodu do wstydu;
• jeśli prześladowcy próbują ukraść albo zniszczyć należącą do
nich rzecz, nie powinni ryzykować swojego zdrowia w obronie
swojej własności. Ich bezpieczeństwo jest o wiele ważniejsze. W
miarę możliwości powinni jak najszybciej opowiedzieć o zdarzeniu osobie dorosłej.
• powinni unikać bójek – walka może pogorszyć sytuację, spowodować obrażenia albo nawet zakończyć się obwinieniem ofiary o
eskalację problemu.
Jeśli akty przemocy są drastyczne, wezwij policję.
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Jeśli uczeń lub uczennica będzie chciał(a) powiedzieć ci,
że jest gejem lub lesbijką...
Proces ujawnienia jest bardzo trudny dla każdego, szczególnie dla osób
w okresie dorastania. W takim momencie wszyscy czują się szczególnie
narażeni na atak, potrzebują więc zrozumienia i wsparcia.
Warto zaznaczyć, że wyrażenie „coming out” w tłumaczeniach na inne
języki jest często wyrażane na różne sposoby; różni ludzie wybierają
rozmaite nazwy dla tego procesu (ujawnienie, przyznanie się, deklaracja
itp.). Każde z tych wyrażeń niesie ze sobą znaczenia, na podstawie których
można wiele wywnioskować o punkcie widzenia ujawniającej się osoby.
Łatwo zgadnąć, że ktoś, kto „wyznaje”, jest w innym stanie emocjonalnym
wobec samoakceptacji niż osoba, która „oznajmia”. Należy zwracać uwagę
na dobór słów i uważnie słuchać sposobu, w jaki ludzie mówią o swojej
orientacji seksualnej, by odpowiednio zareagować.
Kiedy nastolatki pytają „kim jestem?”, raczej nie proszą o twoje zdanie
– chcą wiedzieć, czy mogą nawiązać z Tobą kontakt, czy będzie ich dalej
akceptować. Pytając „czy jestem gejem/lesbijką, jeśli tak czuję?” młodzi
ludzie nie muszą wyrażać wątpliwości na temat swojej orientacji, tylko lęk,
że ich seksualność będzie stanowić przeszkodę w wytworzeniu dobrych
relacji. Jeśli odpowiesz, że „w tym wieku nie możesz być pewna/pewien; to
może być przejściowe; jeśli podobają ci się osoby tej samej płci, to jeszcze
nie znaczy że masz orientację homoseksualną”, możesz wzmocnić ich lęk
przed tym, że z powodu tego, że urodzili się homoseksualni stracą przyjaciół i bliskich.
Także pytanie „czy mogę to zmienić?” nie wyraża chęci zmiany orientacji seksualnej, ale świadczy o lękach związanych ze społecznym brakiem
akceptacji.
Każda sytuacja jest inna i zawiera czynniki, których nie sposób zawrzeć w
standardowych odpowiedziach. Przedstawiamy tu kilka ogólnych przykładów odpowiedzi, jakich często udziela się nastolatkom ujawniającym
swoją orientację.  

Odpowiedzi niewłaściwe i bezproduktywne:
• „Przejdzie ci, to tylko faza”; „Nie przejmuj się, wielu nastolatków ma kontakty seksualne z tą samą płcią lub o tym myśli. To nie znaczy, że jesteś
gejem/lesbijką” - nawet, jeśli młody człowiek wydaje się poszukiwać potwierdzenia heteroseksualności i nerwowo reaguje na sugestie, że może
być gejem/lesbijką, a ty chcesz go uspokoić, tego typu odpowiedź nie
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jest dobrym rozwiązaniem. Wydaje się to sugerować, że jedynym sposobem na
pozbycie się lęku przed homoseksualnością jest bycie osobą heteroseksualną, co
może wzmagać lęki zamiast je zmniejszać. Jeśli spytają „czy jestem lesbijką/gejem?”, nie bierz na siebie odpowiedzialności, by udzielić im odpowiedzi – orientacji w żaden sposób nie można zdiagnozować z zewnątrz i Ty także nie jesteś
w stanie tego zrobić. Tylko sama osoba zainteresowana może określić swoją
orientację. Przekaż im, że tylko oni są w stanie to stwierdzić, a ty, bez względu na
to, jak się określą, i tak będziesz służyć im wsparciem.
„Dobrze, że mi powiedziałaś/powiedziałeś, ale nie mów o tym (rodzicom, kolegom, itp.)” - nie należy propagować postrzegania homoseksualności jako wstydliwego sekretu. Chociaż być może czasem najlepszym rozwiązaniem byłoby
nieujawnianie się przed innymi, najlepszą metodą zapewnienia tego jest pomoc
nastolatkom w obiektywnej ocenie możliwych reakcji otoczenia, by sami mogli
podjąć decyzję.
„Skąd wiesz, że jesteś gejem/lesbijką?”„Może po prostu nie spotkałaś/łeś jeszcze
właściwej osoby”, „Nie możesz mówić, że jesteś lesbijką/gejem, jeśli nie próbowałaś/probowałeś seksu z osobą przeciwnej płci” - obiekty pożądania emocjonalnego i seksualnego są jasno zdefiniowane jeszcze zanim podejmiemy aktywne
życie seksualne lub wejdziemy w związek, nierzadko zaś określają się niezależnie
od niego. Pożądanie i uczucia, jakie żywimy wobec osób tej samej, innej lub obu
płci stanowią ekspresję naszej osobowości i sterują naszymi zachowaniami, nie
zaś na odwrót. Zachęcanie zaś do spróbowania seksu z osobą płci przeciwnej po
to, aby określić swoja orientację, jest wysoce nieetyczne, gdyż sugeruje to przedmiotowe potraktowanie partnera/partnerki seksualnej interakcji.
„Jeszcze jesteś za młody/młoda na tak poważny wybór” - orientacja psychoseksualna nie jest wyborem. Osoby heteroseksualne nie wybierają obiektów
pożądania, tak samo jak osoby homo- lub biseksualne. Choć okres dojrzewania
opisywany jest jako czas chaosu emocjonalnego, właśnie wtedy kształtuje się nasza seksualność i wtedy ludzie zaczynają koncentrować się na obiektach swoich
uczuć.
„Masz teraz ważniejsze rzeczy na głowie, nie myśl o tym” - nie należy pomijać ani
minimalizować trudności związanych z poczuciem winy i lękiem przed negatywnymi konsekwencjami związanymi z orientacją psychoseksualną. Ujawnianie się
jest często złożonym i bolesnym procesem zarówno dla samych zainteresowanych, jak i dla ich otoczenia.
„Naprawdę? Nie można się domyślić!” - nawet jeśli uczniowie wyrażają lęk przed
rozpoznaniem, publiczną identyfikacją i stygmatyzacją jako osób homoseksualnych, nie powielaj stereotypów określających pewne zachowania jako typowo
homoseksualne lub typowo heteroseksualne.
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Odpowiedzi wspierające:
• „To, ze jesteś gejem/lesbijką/osobą biseksualną/transgenderową nie jest
problemem”. Może brzmi to banalnie, ale najważniejszą rzeczą, której
potrzebują ludzie, kiedy decydują się na ujawnienie swojej orientacji,
jest pewność, że nie ma ona żadnego wypływu na dotychczasowe relacje. Nie bój się wielokrotnie powtarzać tych zapewnień.
• „Czego boisz się najbardziej?” Pozwól zdefiniować uczniom ich lęki, tak
byś miał lepszy wgląd w ich stan emocjonalny, nie uciekając się do prób
interpretowania go.
• „Czy uważasz, że przyda Ci się moja pomoc? Co mogę zrobić, by Ci pomóc?” Wyraź jasno chęć pomocy, ale pozwól uczniom zdecydować, jak
konkretnie możesz im pomóc.
• „Rozumiem, jak trudna musiała być dla Ciebie decyzja, żeby mi o tym
powiedzieć. Jeśli poznasz kogoś, z kim postanowisz stworzyć związek,
będzie mi niezmiernie miło go/ją poznać”. Doceń fakt, że ujawnienie
swojej orientacji mogło być trudnym krokiem, zauważ trudności, które
uczniowie mogą napotkać na swojej drodze, ale znajdź sposób, by
rozwiać wątpliwości ich dotyczące, rób przychylne uwagi na temat ich
seksualności i związków, dając im pełne prawo do życia zgodnie z orientacją psychoseksualną.
• „Być może nie mam zbyt wielkiej wiedzy na ten temat, ale znajdę
informacje na ten temat lub pomogę Ci w ich wyszukaniu”. Uświadom
uczniom, że chociaż szkolne zasoby biblioteki mogą być skromne, istnieją organizacje i związki, które mogą dostarczyć potrzebnej wiedzy i
wsparcia.
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5. Projekt schoolmates

Projekt Schoolmates jest międzynarodowym projektem koordynowanym przez włoską organizację pozarządową Arcigay wraz z partnerami: Kampanią Przeciw Homofobii (KPH) z Polski oraz Wiedeńskim Biurem do Walki z Dyskryminacją ze względu na
orientację seksualną i identyfikację płciową (Wiener Antidiskriminierungsstelle Für
Gleichgeschlechtliche Lebensweisen) z Austrii. Projekt jest współfinansowany przez
Komisję Europejską w ramach programu Daphne II.

Grupy docelowe
Projekt jest skierowany do uczniów szkół średnich (wiek 14-19) i pracowników
szkolnych, szczególnie nauczycieli. Ćwiczenia uwzględnione w projekcie zostały
opracowane przy uwzględnieniu różnic międzypłciowych.  

Cel
Głównym celem projektu jest stworzenie takich narzędzi dla nauczycieli. pracowników szkolnych i uczniów, które pomogą im w aktywnej walce z psychologiczną,
słowną i fizyczną przemocą, szczególnie skierowaną wobec osób homoseksualnych
lub będących w związkach z osobami tej samej płci.  

W jaki sposób projekt został zrealizowany
• Badanie dotycząca orientacji seksualnej odnosząca się do przemocy w szkole.
• Szkolenia dla pracowników szkolnych, szczególnie nauczycieli, dotyczące
tożsamości seksualnej młodych ludzi; zapobiegania i umiejętności rozróżniania
znęcania się od innych rodzajów przemocy; promowania dialogu pomiędzy uczniami; interweniowania w przypadkach dyskryminacji w stosunku do mniejszości;
pomagania osobom, które padły ofiarą prześladowań, szczególnie tych dotyczących orientacji seksualnej.
• Szkolenia dla uczniów dotyczące problematyki płci, tożsamości płciowej i orientacji seksualnej; uprzedzeń, homofobii; różnych form prześladowań.
• Materiały edukacyjne dla uczniów i kadry szkół średnich, opracowane na podstawie powyższych warsztatów.

Okres trwania projektu
Projekt rozpoczął się 1 Marca 2006 i zakończył 30 Kwietnia 2008.
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6. Dodatkowe materiały
• „Coming out. Ujawnienie orientacji psychoseksualnej – zaproszenie do dialogu” (2005), A. Engel-Bernatowicz, A.
Kamińska, Warszawa, Wydawnictwo Anka Zet Studio.
• „Homofobia po polsku” (2004), B. Warkocki, Z. Sypniewski (red.), Warszawa, Wydawnictwo Sic!
• „Homoseksualizm - perspektywa interdyscyplinarna” (2005), red. K. Slany, M. Kowalska, M. Śmietana, Kraków,
Wydawnictwo Nomos.
• „Jestem gejem. Jestem lesbijką. Komu mogę o tym powiedzieć?” (2005), M. Abramowicz, A. Bratkiewicz, Warszawa, Kampania Przeciw Homofobii.
• „Parametry pożądania. Kultura odmieńców wobec homofobii” (2006), T. Basiuk, D. Ferens, T. Sikora, Kraków, Wydawnictwo Universitas.
• „Nietypowe rodziny. O parach lesbijek i gejów oraz ich dzieciach z perspektywy teorii przywiązania” (2007), P.
Tomalski, Warszawa, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.
• „Pokochałaś kobietę …” (2005), A. Długołęcka, Warszawa, Wydawnictwo Elma Books.
• „Przeciwdziałanie dyskryminacji z powodu orientacji seksualnej w świetle prawa polskiego oraz standardów
europejskich” (2006), K. Śmiszek (red.), Warszawa, Kampania Przeciw Homofobii.
• „Przerwać milczenie. Łamanie praw człowieka ze względu na orientację seksualną” (2003), Gdańsk, Amnesty
International Polska.
• „Psychologia uprzedzeń” (2003), T. D. Nelson, Gdańsk, Wydawnictwo GWP.
• „Sytuacja społeczna osób biseksualnych i homoseksualnych w Polsce. Raport za lata 2005 i 2006” (2007),
M.Abramowicz (red.), Warszawa, Kampania Przeciw Homofobii, Lambda Warszawa.

Użyteczne kontakty

Kampania Przeciw Homofobii
ul. Żelazna 68; 00-866 Warszawa
info@kampania.org.pl
www.kampania.org.pl
Pomoc psychologa:
psycholog@kampania.org.pl

www.arcigay.it/schoolmates
schoolmates@arcigay.it  

www.arcigay.it/schoolmates

Schoolmates project partners

Arcigay
Via Don Minzoni 18, 40121 Bologna
+39 051 64 93 055
www.arcigay.it
info@arcigay.it
schoolmates@arcigay.it

Wiener Antidiskriminierungsstelle
für gleichgeschlechtliche Lebensweisen
Auerspergstraße 15, 1082 Wien
Tel. 01-4000-81449
www.queer.wien.at

COLEGAS Madrid
C/ Carretas, 33. 3º Izq. 28012, Madrid
www.colegaweb.org

Kampania Przeciw Homofobii
ul. Żelazna 68, 00-866 Warszawa
+48 22 423 64 38
www.kampania.org.pl
info@kampania.org.pl

