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RODZICE OSÓB

INTERPŁCIOWA OSOBA – osoba z cechami medycznie identyfikowanymi dla jednej i drugiej płci
ASEKSUALNA OSOBA – osoba nie odczuwająca pociągu seksualnego

I jeszcze ważne
CISPŁCIOWOŚĆ – osoba, która urodziła się jako kobieta lub mężczyzna
i czuje się kobietą lub mężczyzną ( przeciwieństwo transpłciowości)
NIEBINARNOŚĆ – brak identyfikacji z płcią męską lub żeńską

Poznajcie prawa naszych dzieci
i powołujcie się na nie

Na polskim rynku jest już wiele publikacji o osobach LGBTQIA, ale ten tekst napisany jest z punktu widzenia rodziców dla rodziców. Może zechcecie poznać nasze
doświadczenia.

Coming out

• Nie wolno używać mowy nienawiści
• Szkoły muszą podejmować działanie przeciwdziałające wyBo
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• W miejscu pracy nie można dyskryminować nikogo ze
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względu orientację psychoseksualną i tożsamość płciową
y.
(Kodeks pracy znowelizowany 1 stycznia 2004 r.)
• Rady miast, powiatów, gmin nie powinny podejmować uchwał
o strefach wolnych od ideologii LGBT (nie niesie to skutków prawnych, ale sieje
mowę nienawiści)

MY, RODZICE
stowarzyszenie matek, ojców i sojuszników
osób LGBTQIA
zajmuje się rzecznictwem praw człowieka
w kontekście grup wykluczonych, wsparciem sojuszniczym
dla osób, które potrzebują rozmowy i kontaktu.

www.myrodzice.org

LGBTQIA

Wasze dziecko zrobiło coming out, to znaczy powiedziało Wam, że nie jest heteroseksualne.
Dla rodziców, z reguły osób heteroseksualnych, oznacza to, że mają syna geja,
córkę lesbijkę lub dziecko biseksualne, które będzie miało partnerów, partnerki
obu płci.
Rodzice osób transpłciowych dowiadują się, że dzieci chcą skorygować
płeć biologiczną, którą wpisano im w akcie urodzenia.
a:
ili
Wszystkie powyższe wyznania to jest bardzo ważna inforAnk dzwon
e
i
n
macja dla rodziców, bo to jest wielka zmiana. Nadal macie
ta.
zice
Rod trzy la
dziecko, to dziecko teraz jest prawdziwe. To nie znaczy, że
ono was do tej pory oszukiwało. Dziecko teraz wie na pewno.
To też znaczy, że syn czy córka mają do Was zaufanie, mówią o homo lub
biseksualności lub o odczuwanej innej płci, bo nauczyliście ich, jaką wartość
ma prawda.
Możecie mieć też dziecko interpłciowe, o czym np. wiecie od dawna i kiedyś
podjęliście decyzję o interwencji chirurgicznej a dziś ponownie musicie się z nią
zmierzyć. Lub macie dziecko, które dojrzewa i odkrywa niebinarność swojego ciała.
Wydajemy na świat istoty seksualne, zatem, zgodnie ze stanem dzisiejszej wiedzy,
mogą być to dzieci nieheteronormatywne.

facebook

Bądźcie z nami, opowiadamy piękne historie o dzieciach!
My, rodzice osób LGBTQIAP
codziennie musimy domagać się prawdy.

Co po coming oucie?
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Niektórzy rodzice obrażają się, wyrzucają dzieci z domu, wykluczają z rodziny, płaczą, szantażują zdrowiem swoim lub babci.
Jako rodzice mamy przewagę emocjonalną i finansową. Do
pewnego momentu mamy władzę.
Jednakże zanim padną nieprzemyślane słowa, których nie
można cofnąć, za którymi często idą czyny, warto poznać pojęcia

orientacji psychoseksualnej i tożsamości płciowej, transpłciowości i interpłciowości. Dowiedzieć się dlaczego queer jest dziwny?
Rodzice! Macie wiele oczekiwań i wyobrażeń na temat przyszłości Waszych dzieci? Pewnie, że tak, pewnie, że macie, ale oczeNasz Kasia
i Mar
e ma
kiwania powinny być zgodne z prawdą o Waszym
t
troch ki do na ta:
ę się
s prz
dziecku.
ych
rząd
ż
od
e
zą
Ale le to taki ba i mówią zą,
,
binie
sbijki
c.
n
z face ie mieszk
ają
tami.

•

•

•

•

Co powinniście wiedzieć?

Nasze fundamenty:
prawda rodzina odpowiedzialność wiedza
Nasze argumenty:
prawda o orientacji psychoseksualnej i tożsamości płciowej naszych bliskich jest podstawą dobrych relacji rodzinać
nych i społecznych.
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deprecjonując ją. Jako rodzice mamy prawo domagać się
w szkołach edukacji antydyskryminacyjnej ze względu na wyznawane
przez nas wartości.
W imię odpowiedzialności za naszych bliskich musimy podejmować
działania, aby nie wykluczano ich ze społeczeństwa i nie krzywdzono.
Pozostajemy rodzicami do końca życia. Naszym zadaniem jest wychowanie,
pokazanie różnorodności świata, stworzenie bezpiecznej przestrzeni życiowej
(szkół, uczelni, miejsc pracy, ulicy). Jeśli takiej przestrzeni nie ma lub jest odbierana, podejmujemy działania, żeby ją stworzyć lub odzyskać.
wiedza o różnorodności seksualnej człowieka pomaga rozmawiać z bliskimi i ich zrozumieć, a także wspierać innych ludzi.

Najbliższa przyszłość?
Po coming oucie dziecka prawdopodobnie będziecie
bardzo wrażliwi na wszelkie informacje o osobach
LGBTQIA. Zbierajcie i zapamiętujcie je. Trzeba je
przeanalizować, poszukać odpowiedzi.
Usłyszycie – toleruję, nie akceptuję. Możliwe, że
sami tak przez wiele lat mówiliście ale przychodzi refleksja. Czy toleruję – to znaczy bądź obok, a ja pokażę
ci moją wielkoduszność i władzę, ale zejdź mi z oczu? I nagle
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Będziecie straszeni rozwiązłością moralną swoich dzieci, chorobami a także pedofilią.

Pamiętajcie!
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Stawianie naszych homoseksualnych dzieci w jednej
Mój związk zieci. J
es
ojcie u z k
c my obie tem
linii z pedofilami JEST NADUŻYCIEM.
tą.
ś
li
z ko
smo , że jest
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wieka w jednym szeregu z bardzo poważnym zaburzeniem
JEST MANIPULACJĄ.
Choroby przenoszone drogą płciową nie wynikają z orientacji
psychoseksualnej i tożsamości płciowej tylko z niewiedzy o zagrożeniach lub z podejmowania ryzykownych zachowań.

Będzie wiele pytań
Jak powiedzieć rodzinie?
Czy przyjaciele i znajomi powinni wiedzieć?
Jak zachować się w przypadku nieplanowanych coming outów (ktoś wygada,
media społecznościowe itp.)?
Czy iść do spowiedzi? Jak zachowa się moja religijna wspólnota?

Co możecie zrobić?
Wspierajcie się rzetelną informacją.
Na przykład powinniście wiedzieć co oznaczają litery
LGBTQIA
LESBIJKA – kobieta, która zakochuje się w kobiecie
GEJ – mężczyzna, który zakochuje się w mężczyźnie
BISEKSUALNA OSOBA – kobieta lub mężczyzna,
którzy mogą zakochać się i w mężczyźnie i w kobiecie
TRANSSPŁCIOWA OSOBA – osoba, która skorygowała płeć biologiczną
QEER – osoba, która identyfikuje się jako inna
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