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Moim Rozmówczyniom i Osobom, które wypowiedziały
się w naszej publikacji, bardzo dziękuję. Za wspólny
czas, energię i słowa, które – niech niosą pomoc,
wzmocnienie i wiedzę. Dziękuję, że działacie. To dziś
prawdziwe akty odwagi. Potrzebne, ważne.

Agata Jankowska –
absolwentka Filologii
Germańskiej UW.
Redaktorka i dziennikarka. Koordynatorka do spraw mediów,
komunikacji i PR w
Stowarzyszeniu Kongres Kobiet (2014-19).
Aktywistka na rzecz
równych praw kobiet
i osób LGBT+. Członkini Stowarzyszenia
Akceptacja.

Agata Jankowska

Gdy plotka puka w okno,
a hejt przechadza się
między domami…
Tomasz Sekielski
„LGBT+” – to skrót wywołujący paniczny strach, szczególnie
wśród tych, którzy nie potrafią
nawet rozwinąć go w słowa. Ale
boją się, bo tak ich nauczono, bo
tak im wmówiono, bo zasiano
w ich głowach lęk przed obcym,
nieznanym i odbiegającym od
„normy”. Na tych fobiach żerują
stada sępów przebranych w mo
ralizatorskie szaty i schowanych
za maskami pobożności. Szafując
słowami o miłosierdziu, w trosce
o najsłabszych i potrzebujących,
straszą „tęczową zarazą”, która
niczym pandemiczny wirus ma
zniszczyć naszą cywilizację, a co
najmniej przynieść zagładę sielskiej codzienności. Na ich sygnał
już czekają córki i synowie naszego,
zaprawionego w bojach narodu,
którzy gotowi są własnym ciałem
bronić Polski przed tęczowymi
hufcami wroga. Tu walka idzie o
każdy skrawek polskiej ziemi. Po
wstają więc kolejne „strefy wolne
od LGBT”, gdzie tylko „chłopak i
dziewczyna to normalna rodzina”.
Patrzę na to, co się dzieje i czuję
wstyd zmieszany z niepokojem.
Dokąd zmierzamy? Czy niczego
nie nauczyła nas nasza tragiczna
historia? Czy naprawdę nie rozumiemy, jak wielką moc mają słowa
i że mogą pójść za nimi straszne
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czyny? Jeśli nawet „strefy wolne
od LGBT” to jedynie pojedyncze
miejsca na mapie Polski, to i tak
jest ich za dużo o każde jedno
miasto, wieś, gminę i powiat. Tak
właśnie lęk zmienia się w niena
wiść, niewiedza w uprzedzenia, a
nietolerancja w przemoc.
W świecie, w którym dopuszczalny jest tylko jeden rodzaj miłości,
wszyscy czujący i myślący inaczej
automatycznie są piętnowani
i uznawani za margines. Przestają być ludźmi, a stają się pedałami, lesbami, ciotami, transami,
zboczeńcami, dewiantami albo po
prostu lewakami. Znam wiele osób,
które właśnie z tych powodów
czują się obce we własnym kraju, mieście, miasteczku, wsi, na
własnym osiedlu, ulicy, obce we
własnym domu, bloku czy mieszkaniu. Czują się jak obywatele gorszej
kategorii, stojący przed fałszywą
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alternatywą – albo udawane życie w ukryciu, albo wystawienie
się na bezlitosny publiczny osąd.
Muszą wybierać między pozorami
bezpieczeństwa i normalności a infamią i ostracyzmem. Cierpią one
same i ich rodziny.
Sytuacja jest szczególnie trudna
w małych ośrodkach miejskich
i na wsi. Tam, gdzie plotka puka
w okno, a hejt przechadza się
między domami, nie ma miejsca
na anonimowość, jaką dają duże
aglomeracje miejskie, a co zatem
idzie – poczucie bezpieczeństwa,
nawet jeśli jest ono iluzoryczne.
Sam mieszkam na wsi i niestety na
co dzień widzę, jak bardzo małomiasteczkowa Polska nie wyba
cza odmienności i odstępstw od
przyjętej normy. Wścibskie oczy
wypatrzą każdą inność, a złe języki
doniosą komu trzeba, z fałszywą
troską pochylając się nad losem
„czarnej owieczki”. Bo przecież
najważniejsze jest to, co ludzie
powiedzą, co sąsiedzi pomyślą, co
proboszcz ogłosi. Tutaj nie mieszka tolerancja i nikt, w przeciwień
stwie do dużych miast, nawet nie
próbuje udawać, że jest inaczej.
Witaj w Polsce powiatowej, gdzie
problemy psychiczne to fanaberie
a depresja to lenistwo. Tu trzeba zapomnieć o fachowej pomocy psychologicznej albo grupach
wsparcia, bo ich po prostu nie ma.
Brakuje odważnych samorządowców, działaczy społecznych, pedagogów i dobrych programów edukacji seksualnej. Jest za to mnóstwo
samotności, wyobcowania i bólu.
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Trudno więc się dziwić, że ci, którzy
tylko mogą, przy pierwszej okazji
uciekają, bo nie chcą całego życia
spędzić w szafie. Mogą liczyć tylko
na siebie, bo ich państwo nie ma
im nic do zaoferowania w kwestii
obrony i poszanowania ich praw
oraz ludzkiej godności. Uciekają
więc jak najdalej od nienawistnych
spojrzeń, od złych szeptów i trujących myśli. Oni jedynie chcą być
sobą, chcą być ludźmi.

Niech nam po prostu dadzą żyć!
rozmowa z Anetą Dekowską

Agata Jankowska: Nawiązując do nazwy Stowarzyszenia – co z tą akceptacją dzisiaj? Gdy słyszysz słowo „akceptacja“, to co pojawia ci się w głowie?
Aneta Dekowska: Chyba nawet nie myślę od razu o Stowarzyszeniu… Jak
myślę „akceptacja“, to od razu przychodzą mi na myśl osoby, które tej akceptacji od nas – swoich rodzin, matek, ojców, rodzeństwa, nauczycieli,
nauczycielek, współpracowników, kolegów i koleżanek w szkole… potrzebują. To taka pierwsza myśl, która przychodzi mi do głowy.
Myślisz o osobach, które potrzebują akceptacji otoczenia?…
Tak, o tych, które BARDZO potrzebują akceptacji – tak prawie jak tlenu.

Tomasz Sekielski –
dziennikarz radiowy
i telewizyjny, autor
filmów dokumentalnych, reportaży
telewizyjnych i
książek. Scenarzysta
i reżyser głośnego
filmu dokumentalnego „Tylko nie mów
nikomu” o wykorzystywaniu seksualnym dzieci w polskim
kościele.

Czy w ostatnim czasie zmieniło się twoje podejście do tego pojęcia? Bo
pewnie od początku funkcjonowania Stowarzyszenia Akceptacja miałaś
takie skojarzenia…
Tak. Pewnie gdybyś zapytała mnie kilka lat temu, to bym powiedziała, że
akceptacja to takie fajne, pozytywne pojęcie. Bardziej w takim kontekście,
że coraz częściej się ją odczuwa, zauważa… Akceptujemy osoby, którym
wcześniej było tego brak… A dziś myślę ze smutkiem o tym, że są osoby,
które akceptacji potrzebują i coraz gorzej się czują w Polsce, bo tej akceptacji jest coraz mniej. Parę lat temu miałam bardziej pozytywne skojarzenia,
a dziś czuję smutek.
Stowarzyszenie Akceptacja działa od ośmiu lat. Mówiłaś już o tym, ale co
– w twoim odbiorze – w latach rządów PiS-u zmieniło się w sytuacji osób
bliskich osobom LGBTQ+?
Przede wszystkim zmienił się kontekst. Całkowicie zmieniła
się narracja w Sejmie, rządzie, samorządach ze względu na te
„uchwały przeciwko ideologi LGBT“. Jest taka narracja, że oso
by LGBTQ+ to zaraza i w całym tym kontekście nie tylko
osoby LGBTQ+ czują się źle – osoby im bliskie też tak się czują. Jest im źle,
coraz gorzej. Mogę powiedzieć na swoim przykładzie (choć z innymi rodzicami też o tym rozmawiam), że moja sytuacja, mój dobrostan pogorszył się
diametralnie. Mam depresję, leczę się na nią już 10 lat i co jakiś czas miałam
przerwy albo brałam leki o umiarkowanych dawkach, a teraz, od kilku lat,
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biorę je właściwie non stop. A od zeszłego roku, kiedy to latem był Biały
stok (Marsz Równości), kiedy była nagonka na osoby LGBTQ+, ataki na nie
bardzo się nasiliły, to wszystkie dawki moich leków musiały być zwiększone.
Dostałam jeszcze dodatkowo leki przeciwlękowe, też w najwyższych daw
kach. Po lipcu zeszłego roku małam myśli samobójcze i mówię o tym tu, te
raz, po raz pierwszy. Mimo terapii, mimo że brałam leki, mój stan pogorszył
się diametralnie.
Jak rozmawiasz z rodzicami osób LGBTQ+, to co mówią, jak reagują na
sytuację, naszą rzeczywistość?
Zaczynają wycofywać się z działalności aktywistycznej, bo już nie dają rady,
nie wyrabiają psychicznie. A ci, którzy jeszcze się nie wycofali, też mają
problemy z depresją – mają stany lękowe i depresyjne. Wcześniej wie
działam, że osoby LGBTQ+ są na lekach, mają stany depresyjne i lękowe, a
teraz widzę, że rodzice tych osób też mają tego typu problemy.
No tak – boją się o życie i bezpieczeństwo najbliższych osób – dzieci,
rodzeństwa, krewnych, przyjaciół…
Tak, natomiast osoby takie jak ja – które działają społecznie, są aktywne,
znają dużo osób LGBTQ+, chodzą w paradach równości, identyfikują się
z tymi osobami – dodatkowo, oprócz lęku o swoje dzieci, boją się o te inne,
zaprzyjaźnione osoby. Znam ich pewnie kilkadziesiąt albo nawet więcej i po
prostu się o nie i o nich boję i martwię.
Już o tym zaczęłaś mówić, ale jeszcze raz zapytam – z Twoich obserwacji –
czy sytuacja, która jest, bardziej mobilizuje osoby bliskie osób LGBTQ+ do
działania czy wprost przeciwnie, powoduje, że się wycofują?
Nagonka, szczucie, dyskryminacja, mowa nienawiści przybrały na sile
i dzieje się to w całym kraju, bo przekaz idzie z rządu, Sejmu i od władz
samorządowych. Obserwując to, mam poczucie, że to jest coś takiego,
z czym nie mamy jak walczyć. Nie mamy jak się temu przeciwstawiać. Jest
nas garstka aktywistów i co my możemy właściwie zrobić? To już nie jest

“W tej chwili jest tak, jakby całe państwo
wystawiło przeciwko nam armaty. To dla
mnie zupełnie nowa sytuacja.”

nawet kopanie się z koniem. Bo to zawsze było kopanie się z koniem –
poprzednie rządy też nie przestrzegały naszych praw, ale w tej chwili już
w ogóle nic nie możemy zrobić. Nie mamy jak się przeciwstawiać. To jest
zakrojona akcja o wielkim nasileniu i wiemy, że oni, ci, którzy nas prześladują, nie wycofają się z tego. Bo nie chcą się wycofać. Jedyne więc, co można robić, to działać, ale na pewno tu nie ma mowy o żadnej mobilizacji,
przeciwnie – raczej osoby, które były zmotywowane, zmobilizowane, teraz
– często dotknięte stanami lękowymi – siedzą w domu…
Co jednak można robić? Co robisz Ty, co robi Akceptacja?
Dostrzegłam taki problem, że my, osoby aktywistycznie zaangażowane – ci
i te, z którymi ramię w ramię działamy, walczymy – potrzebujemy w tej
chwili mocnego wsparcia. A my sami nie bardzo mamy jak sobie to wsparcie
dać. My sami teraz jesteśmy osobami potrzebującymi. Gdy to zauważyłam,
to pomyślałam, że mimo wszystko trzeba coś robić, coś nam dać – jakoś
wspierać aktywnych rodziców. Pomyślałam, że choćby taka broszurka, w której znajdzie sie ta rozmowa, może będzie w stanie pomóc. Ktoś
z rodziców-działaczy lub ekspertów z dziedziny psychologii, walki z mową
nienawiści… może podpowie nam, jak przeczekać te dramatyczną sytuację.
Stąd właśnie pomysł, żeby dotrzeć do takich osób i poszukać wsparcia.
I przekazać porady wydrukowane w takiej broszurze jak największej liczbie
osób. Nie zatrzymywać wiedzy dotyczącej pomocy tylko dla siebie.
A czy spotykanie się z bliskimi osób LGBTQ+, rozmowa z nimi pomaga,
wzmacnia? To jest to, czego ludzie potrzebują?
Na pewno potrzebują przyjść do nas jako do Akceptacji i znaleźć wsparcie,
ale sęk w tym – powtórzę – że teraz my, osoby z Akceptacji, same trochę
sobie nie radzimy. My też potrzebujemy wzmocnienia. By dawać siłę innym
– tym, którzy i które przychodzą do nas na grupę wsparcia, dzwonią po pomoc.
A jak wy wspieracie się wzajemnie?
To funkcjonuje w ten sposób, że dzwonimy do siebie i sobie mówimy o
naszych doświadczeniach, odczuciach… Ale często nasze rozmowy kończą
się tym, że wzajemnie sie dołujemy. Mówimy sobie szczerze, jak jest i co
o tej sytuacji myślimy – że jest tragicznie, że nasze dzieci nie są bezpie
czne, przyjaciele naszych dzieci nie są bezpieczni, cała społeczność LGBTQ+
nie jest bezpieczna. Że nie radzimy sobie z tym, że myślimy tylko o tym,
żeby może stąd uciec, by spakować dzieci i wysłać w bezpieczne miejsce –
a przecież to jest absurd. Gdy rozmawiamy między sobą o tym, to to nas
bardziej dołuje niż wzmacnia. Sami więc szukamy wzmocnienia.
Czytałam w książce wydanej przez Akceptację – Rodzice wyjdźcie z szafy –
że w waszym życiu zawsze była niepewność i lęk o dzieci. Czyli teraz boisz
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się jeszcze bardziej?
No tak. Bo ja lęk o córkę czułam od jej coming outu przez kilka miesięcy.
Taki silny lęk… A potem on się unormował, nie zakłócał nam codziennego
życia. Przez lata walczyłam o dobrostan córki i innych osób, cały czas mając
wiedzę i świadomość, że dzieją się złe rzeczy, osoby te bywają bite, wyzywane… I cały czas także jako Akceptacja staraliśmy się temu przeciwdziałać,
edukując społeczeństwo. Jednak teraz ta jawna wrogość bardzo się nasiliła.
Kiedyś nie spodziewałam się, że ktoś z rządu będzie mówił tak nienawistne,
wrogie rzeczy, jakie dziś słyszymy prawie codziennie. Spotykaliśmy się z
osobami z rządu, z Sejmu, byliśmy przyjmowani w kancelariach premiera
i prezydenta, z którymi rozmawialiśmy o naszych problemach, bolączkach,
o tym, czego doświadczają soby LGBTQ+, i co należy z tym zrobić. A w tej
chwili jest tak, jakby całe państwo wystawiło przeciwko nam armaty. To dla
mnie zupełnie nowa sytuacja. Trochę tak jak w putinowskiej Rosji czy gdzieś,
gdzie trwa regularna walka z homoseksualizmem. Jeszcze nie zamykamy
ludzi za kratami, ale już szczujemy jednego człowieka na drugiego.

od dołu, tylko członkowie partii rządzącej – PiS. Żeby to oni tam zostali –
w jakimś miejscu, gdzie wzajemnie będą siebie nienawidzić. A my żebyśmy
mieli święty spokój.
Niech nam po prostu dadzą żyć!

Masz codzienny kontakt z córką? Codziennie chcesz wiedzieć, co u niej
słychać, jak się czuje, jak układa się jej życie?
Dobre pytanie… Właściwie mam codzienny kontakt, ale szczerze? Boję się
pytać. Rozmawiamy o sprawach dnia powszedniego, ale boję się zapytać:
„Jaki dzisiaj jest Twój stan psychiczny?“, „Jak bardzo dziś się boisz?“, „Czego
doświadczyłaś?“. Po prostu boję się, że już tego nie udźwignę.
Nie pytasz, ale pewnie wiesz, w jakim jest stanie, jak się czuje…
Tak, czytam na Facebooku i jestem przerażona tym, co czytam. I sęk właśnie
w tym, że nie wiem, jak sobie, nam pomóc. Chciałabym się tego dowiedzieć,
a jak się dowiem, to chcę to przekazać innym, żeby dowiedziało się o tym
jak najwięcej osób.
A co chciałabyś dziś powiedzieć rodzicom dzieci LGBTQ+? Jako matka
i osoba z Akceptacji.
Jako współzałożycielka Akceptacji chciałabym powiedzieć, że mimo iż – jak
widzisz – jestem w opłakanym stanie, to będę się starała, żeby jakoś się
z tego wygrzebać, i dawać siłę innym rodzicom. Zrobię, co w mojej mocy,
żeby tak było. Natomiast jako matka mówię: przetrzymajmy to. Może ten
rząd się zmieni i to wszystko, czego doświadczamy w tej chwili, będzie
trampoliną, od której się odbijemy. Ludzie zobaczą to wszystko, co się dzie
je, i pomyślą, że musi zapanować równość. Bo nie może być jedna grupa
społeczna dyskryminowana aż do tego stopnia, aż tak bardzo. Tak być nie
może. Może ta sytuacja będzie takim dnem, od którego musimy się odbić
jako społeczeństwo.

Aneta Dekowska –
współzałożycielka i prezeska
stowarzyszenia
Akceptacja

Choć to dno jest coraz niżej…
–Tak, ale chciałabym, żebyśmy w przyszłości to nie my, zwykli ludzie, pukali
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Dorota Świercz – szczęśliwa
mama Marysi i Bartka

Bartek – dziecko, które uczy akceptacji
rozmowa z Dorotą Świercz

Agata Jankowska: Jaki i kiedy był początek historii Bartka?
Dorota Świercz: Historia Bartka zaczęła się już w życiu płodowym. Komple
tnie o tym nie wiedziałam, jednak czuję, iż należy to głośno powiedzieć, że
dzieci transpłciowe się rodzą. Chociaż totalnie o tym nie wiemy, tak jest.
Chciałabym podkreślić, że to nie jest WYBÓR. Tu wyboru nie ma. Ważne
jest również, że to nie Ty mamo, tato ponosicie odpowiedzialność za to, że
Wasze dziecko jest transpłciowe. Dowodzi tego nauka, genetyka, seksuologia.
Kolejny etap to fakt, kiedy zaczynamy to widzieć. U nas to było bardzo
wcześnie. Stąd wiele kontrowersji wobec naszej rodziny. Jeden z lekarzy na
moje niedowierzanie odpowiedział mi: „Czy w przedszkolu wiedziała pani,
czy jest pani dziewczynką, czy chłopcem?“ Zamurowało mnie. „Oczywiście,
że wiedziałam“ – brzmiała moja odpowiedź. Bartek też wiedział. A ja nie
chciałam tego jeszcze zobaczyć.
Sygnały, jakie dawał, bardzo trudno było zidentyfikować z tym, że on ma
poczucie bycia chłopcem. Przecież, według mojej dotychczasowej teorii, takich dzieci nie ma. Słyszłam, gdzieś w telewizji, ale skąd w mojej rodzinie?!
Nie. To nie mogło właśnie nam się przytafić!
Moje dziecko to od początku był człowiek-indywidualista, który rozwijał
się inaczej niż pozostałe dzieci. Tylko ja spisywałam to na karb tego, że on
„tak ma“. Każde dziecko jest inne i on też. Nawet bardziej „inność“ mojego
dziecka widziały moje koleżanki – gdy jeszcze mówiono do niego „Zosia“ –
i tłumaczyły: „A bo Zocha taka jest, ma swój świat. Nawet nazywanie Zosi
<<Zochą>> świadczyło o jej zachowaniu. Zawsze bawiła się gdzieś z boku,
innymi zabawkami niż dziewczynki, była i jest bardzo asertywna, nie pozwalała i nie pozwala sobie narzucić zdania… I ja się do tego przyzwyczaiłam.
Uznałam to jako pewną prawidłowość.
Czyli od początku był to inny świat. Ale kiedy objawił Ci się Bartek?
Objawił się – rzeczywiście to było jak objawienie. To się zaczęło w wieku
przedszkolnym. Wcześniej myślałam, że może dziecko ma jakieś zaburzenia
ze spektrum autyzmu, może Zespół Aspergera, sporo się o tym ostatnio

14

15

mówi, pisze… Albo zaburzenia umiejętności społecznych… Coś takiego wi
działam lub chciałam widzieć, gdyż było to już oswojone, bliższe. Natomiast
gdy zaczął chodzić do przedszkola, to tam powoli zaczęło się ujawniać, że
jej (wtedy metrykalnie Zosi) to nie pasuje. Pierwszy rok przedszkola jakoś
przetrwaliśmy, ale bardzo nie chciała tam chodzić. Nawet używała bardzo
dojrzałych słów: „Mamo to jest dla mnie więzienie.“ Skąd taki pomysł?!
Kolejne: „Mamo, bo mnie tam przebierają“. Wiem z doświadczeń przed
szkolnych mojej starszej córki Marysi i z opowieści innych mam, że zawsze
ten pierwszy okres przedszkolny jest trudny, ale Zosi to nie przechodziło,
wręcz się nasilało. No i później zaczęły się dziać rzeczy, na które jako mama
zupełnie nie byłam przygotowana. Stąd moje głębokie przeświadczenie, że
moim, naszym obowiązkiem jest mówić!
Pamiętam dzień, kiedy żadne z ubrań, które proponowałam Zosi, nie było
dla niej odpowiednie. Z płaczem mówiła: „Mamo, to jest dziewczyńskie, ja
tego nie założę.“ Wtedy przemalowałam jej flamastrem na spodniach mo
tylka na dinozaura. Matka potrafi. I te nieudolnie przerobione spodnie były
ulubione, bo chłopczyńskie. To był jeden z przełomowych dni w naszym życiu. Nic nieznaczące spodnie, a jednak tak ważne…
Nie wiem, ile razy od urodzenia Zosia miała na sobie spódnicę, do pierwszego roku życia ubierałam ją dziewczęco, tak jak Marysia zawsze lubiła, a potem okazało się, że tylko leginsy i koszulka. A później spodnie i koszulka,
z coraz większym naciskiem na kolory. Róż – niedopuszczalny. Wyłącznie
niebieski, szary, czarny, zielony. Na tym kończyła się paleta kolorów.
Przyznałam się sama przed sobą, że sobie nie radzę. Muszę szukać pomocy.
Zapytać kogoś mądrzejszego, kto pomoże mi zrozumieć świat mojego wła
snego dziecka. Czułam się winna. Próbowałam rozmawiać z rodzeństwem,
dyrekcją przedszkola. Niestety byłam matką UFO. Tak to odbieram. Znajomi, rodzina mieli różne pomysły. Wstyd mi je powtarzać, jednak to też jest
ważne, aby pokazać, jaki reprezentujemy poziom wiedzy. Wiele osób ma
swoje zdanie i bardzo dobrze, a ja dostawałam rady, uwagi: „Daj jej klapa,
to jej zaraz przejdzie“ albo: „To twoja wina, jesteś za miękka“ i jeszcze moje
ulubione: „Podczas modlitwy wyszło nam, że wina leży po Twojej stronie
i powinnaś pójść na egzorcyzmy.“ To nie jest żart, to są akurat słowa pani,
która jest psychologiem i pracuje z kobietami.
W końcu podjęłam decyzję, że poszukam pomocy u profesjonalistów. Rozpoczęłam od poradni przynależnej do przedszkola. I tu pewna zagadkowa
terapia, otóż pani uznała za pomocne leczenie mojego dziecka czterominutowym masażem. Miała mnie uczyć przez trzy miesiące, jak go robić.
Posłuchałam, próbowałam uwierzyć, wyszłam. I więcej nie wróciłam. Jedyne, co czułam, to kompletne niezrozumienie. Nie poddałam się, poszłam
do poleconego seksuloga. Do pani, która – okazuje się – nie ma prawa
wykonywania zawodu seksuologa (o czym dowiedziałam się sporo póżniej).
Byłam u niej na jednej wizycie i Pani uznała, że nie ma potrzeby poznać
Bartka (bo po co?) i bez konsultacji zaleciła, by traktować dziecko zgodnie
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z tym, jak odczuwa. Niedosyt pozostał. Kolejna wizyta – seksuolog klini
czny, uznany polski specjalista. Pochylił się nad naszym problemem, wydał
zaświadczenie do przedszkola, aby dziecko traktować jako chłopca o imieniu Bartek. Prosiłam dyrekcję tylko o to lub aż o to, gdyż – mimo kolejnych
zaświadczeń – przedszkole NIGDY nie zastosowało się do opinii lekarskich.
Nauczyciele dostali zakaz, a moje dziecko, o czym dowiedziałam się dużo
później, było poddawane eksperymentalnym badaniom przez panią bez
uprawnień, pomijając już brak mojej zgody. Mówię o tym, aby pokazać,
jak osoby zajmujące się najmłodszymi są przygotowane do pracy z dziećmi
transpłciowymi. Pomysł jest taki – trzeba zrobić wszystko, aby takie dziecko samo odeszło do innej placówki, i po problemie. Kiedy matka walczy,
jest jeszcze jeden pomysł – podać matkę do sądu jako zagrażającą życiu
dziecka. Matkę, która dla spełnienia własnych upodobań przebiera dziewczynkę za chłopca. Nie potrafię opisać, co czułam i wciąż czuję. Było to najgłupsze rozwiązanie, z jakim się spotkałam ze strony dyrekcji przedszkola,
która powinna rodzinę wspierać, a nie rzucać jej kłody pod nogi. To było w
2018 r. Taka napięta sytuacja trwa dwa lata. Niezmiennie Bartek pozostaje
Bartkiem.
Bo wcześniej raz był Bartek, a raz Zosia?
Najpiew cały czas była Zosia. Aż do momentu, kiedy siedziałyśmy z Zosią –
wtedy ja tylko po tych ubraniach wiedziałam, że coś jest nie tak – i ona mi
mówi: „Mamo, nie ma Zosi, jest Bartek. Mamo, ja jestem Bartek.“ Ja w to
wszystko nie uwierzyłam, pomyślałam, że to jest jakaś zabawa, fantazja.
Mówię: „Zocha, nie jesteś Bartkiem, tylko Zośką!“ Ale już mi się wszystko
poskładało – te ubrania i to, że cały czas mnie poprawia, mówiąc: „Mamo,
ja jestem Bartek!“ Albo: „Mamo, dlaczego mi to robisz? Dlaczego mówisz
na mnie Zosia?!“ – Zaczął mi dawać wyraźne sygnały, że to moje tkwienie
przy Zosi wyraźnie mu nie pasuje. Odbierał to wręcz jako złośliwość z mojej strony. No więc wtedy już zaczęłam szukać psychiatry, mówiłam o tym
już wcześniej, bo stwierdziłam, że sama sobie z tym nie poradzę, to jest
dla mnie za trudne. W poradnikach o tym nie piszą. I tu „opowiastka“ (bo
chyba tak należy to nazwać) o kolejnej wizycie. Umówiłam się na wizytę
prywatną do polecanej pani doktor, psychiatry dziecięcej, z instytutu na
Sobieskiego. Spotyka mnie dużo dziwnych sytuacji i ta znowu była dziwna,
bo Zosia była zapisywana jako Zosia z takim problemem, że ma poczucie, że
jest chłopczykiem. Wtedy już ubierała się jak chłopiec. Oczywiście, mogłam
się na to nie zgadzać, ale pomyślałam, że w imię czego, jeżeli dziecko tak
czuje się lepiej? Więc ubierała się jak chłopiec i miała ścięte włosy, dlatego że bardzo na to nalegała. Później dowiedziałam się, że to są naturalne
etapy u tak małego dziecka, że dla niego bycie chłopcem czy dziewczynką
to jest właśnie wygląd zewnętrzny i imię. Nigdy w życiu Zośka nie miała na
głowie gumki, kucyków, zawsze je zdejmowała. I poprosiła: „Mamo, obetnij
mi te włosy, one mi przeszkadzają!“ Ja mówię: „No dobrze, jeśli chcesz, to
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możemy je ściąć.“ Poszłyśmy do fryzjera, wybrała sobie fryzurę na
Lewandowskiego, jednak pani ścięła włosy na grzybka, ale i tak była radość,
że nie było loczków, których nie akceptowała. Poszłyśmy więc do pani psychiatry prywatnie. Pani wiedziała, że przychodzę z dziewczynką, ale mówi:
„Jesteśmy tu dziś dla Bartka“ i zaczęła diagnozowanie dziecka przez zabawę.
Cały czas mówiła: – Bartek, Bartek… A ja się nie wtrącałam, ponieważ pierwszy raz byłam świadkiem diagnostyki u tej Pani… Po jakiejś godzinie pani
doktor zadała mi pytanie: „Jaki pani widzi problem u syna?“ – Pani, która
ma duże doświadczenie kliniczne, przez godzinę nie zorientowała się, że ma
do czynienia z dziewczynką! Ja mówię: „Pani doktor, przepraszam, ale jak
to – tak od razu „u syna“?“ A ona pyta: „A co?“ „Bo to jest dziewczynka“ –
mówię. Było duże zdziwienie i moje i pani, która po chwili mówi: „No tak, to
może ma jakieś zaburzenie, Aspergera…“
Pani nie widziała zapisu z informacją, kto przyjdzie na wizytę?
Prawdopodobnie zapomniała… I nie wpadła na pomysł i ja nie wpadłam,
bo myślałam, że może ona ma taką metodę diagnozowania. I kiedy wprost
zapytała mnie o syna, to poległam. Pomyślałam: Kolejna wizyta na nic…
Powiedziała, że nie podejmie się prowadzenia Bartka, bo się na tym po
prostu nie zna. I chwała jej za to. Powiedziała, że może dziecko ma jeszcze
jakieś zaburzenia, ale jest bardzo mocno utożsamione z płcią męską. To zauważyła. Podała mi kilka nazwisk, gdzie mogę się udać, a sama powiedziała,
że się poddaje: „Mogę pani pomóc w uzyskaniu orzeczenia o autyzmie, żeby
miał pomoc w przedszkolu albo o niepełnosprawności, ale nie pomogę w
terapii tego dziecka, bo to nie jest moja działka.“ Podała mi kilka telefonów,
a gdy zaczęłam obdzwaniać specjalistów, okazało się, że to jest niczyja
działka. Stwierdziłam więc, że zapiszę Bartka do seksuologa, (o tym wspomniałam już wcześniej), bo pani psychiatra mówiła o zaburzeniu tożsamości
seksualnej. Tylko że to też dopiero po pewnym czasie się określa – czy to
jest trwałe, czy nietrwałe…
Seksuologa dziecięcego w Polsce – lekarza – mamy chyba jednego, może
dwóch… Wiem o jednym psychiatrze-seksuologu dziecięcym, czyli lekarzu
z pieczątką. Zapisałam dziecko do doktora dla dorosłych, bo nie miałam
innej możliwości i podczas wizyty dowiedziałam się, właściwie dostałam
zaświadczenie, że dziecko jest tak zidentyfikowane z płcią przeciwną, że
powinno się traktować je tak, jak czuje. Nie powodować frustracji, cierpienia. Lekarz mi powiedział: „Proszę pójść do domu, wziąć dziecko na kolana i
powiedzieć: <<Bartuś, syneczku, bardzo cię kocham, bardzo cię akceptuję>>
– i zobaczy pani, że będzie miała inne dziecko.“
Wyszłam od tego lekarza, to było 6 grudnia 2018 r. – pamiętam, to były
Mikołajki (taki nietypowy prezent dostałam od Mikołaja – syna) i myślę, jak
ja mam teraz to zrobić? I tego nie zrobiłam. Nie dlatego, że byłam złośliwa,
nie chciałam do siebie dopuścić myśli o transpłciowości mojego dziecka,
tylko bałam się, że może lekarz się pomylił. Że ja ją zaprogramuję. Bo ja jako
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mama biorę odpowiedzialność za to, jak wychowuję swoje dziecko. Nikt za
mnie tej odpowiedzialności nie weźmie, tym bardziej że sama wychowuję
dzieci. Strasznie się bałam, czy ja jej nie wzmocnię w czymś, co być może
jest przejściowe…
Ile ci zajęła praca nad sobą?
Około dwóch miesiący. To jest prawdopodobnie krótko, bo średnio akce
ptacja następuje po dwóch, trzech latach. Mnie potrzebne były dwa
miesiące – od momentu, kiedy dostałam na papierze zalecenie, że dziecko
powinno być traktowane jak chłopiec. To zaświadczenie to kolejny kamień
milowy w naszym życiu. I lekarz po raz pierwszy napisał: „Zosia/Bartek“.
Dostałam to zaświadczenie, a Bartek bardzo się złościł, iż nie szanuję tego,
że chce być Bartkiem. Cały czas był agresywny, autoagresywny. Powiedziałam mu, że jeżeli powiem do niego „Zosia“, to nie będzie to specjalnie
czy złośliwie: „Ja też potrzebuję czasu, bo mi się myli. Przez trzy latka byłeś
Zosią i mama się przyzwyczaiła. Jeśli ci to przeszkadza, to możesz mnie poprawiać.“ – To była jeszcze taka furtka, ale ja się też rzeczywiście myliłam.
I on mnie konsekwentnie poprawiał. Później poszliśmy do sklepu i kolejna
trudna decyzja, czy może wybrać ubrania, jakie chce. Na początku było tak,
że jak mógł wybierać, to brał ubrania krzykliwe, z potworami, żeby nikt nie
miał wątpliwości, że są chłopięce. Później zorientowałam się, o co chodzi.
One musiały wprost rzucać się w oczy, że to jest chłopak, jest moc! Bardzo
mi się to nie podobało, ale powiedziałam, że jeśli takie chce, to ok. To był
jego krzyk: „Jestem chłopakiem!“ Krzyk człowieka, który walczy o siebie! To
był też proces przemian we mnie, wtedy jeszcze nie wiedziałam, dlaczego
wybiera takie rzeczy. Tak mało się o tym mówi i tak mało wie… Stąd jest
oburzenie społeczeństwa, bo ludzie nie wiedzą, przez co przechodzą takie
osoby i ich bliscy. Rozumiem już te krzykliwe ubrania na Paradach Równo
ści. Ci ludzie krzyczą o akceptację, której nie doświadczają w normalnym życiu. Moim zdaniem, skutek jest odwrotny, ale jaka metoda jest dobra, tego
też nie wiem. Moja koleżanka, która wcześniej znała Zosię, a później Bartka,

"Tak jak nie podcinamy skrzydeł ptakom tylko
dlatego, że są kolorowe, nie podcinajmy skrzydeł
naszym dzieciom."
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powiedziała mi: „To dziecko nauczyło mnie akceptacji. Cały świat mi się
przewartościował.“
No właśnie, co dla ciebie znaczy słowo „akceptacja“?
Wcześniej myślałam, że tolerancja i akceptacja to jest to samo. Teraz to dla
mnie dwa różne pojęcia. Nie wyobrażam sobie, żeby tylko tolerować moje
go syna. Absolutnie. Akceptacja to jest coś takiego, że w pewnym momencie jako mama zapominam o cielesności mojego dziecka. Ta cielesność na
ten moment dla mnie nie istnieje. To jest człowiek, który czuje się chłopakiem i jest moim synem. I to jest dla mnie akceptacja, że ta jego cielesność
czy niezgodność ciała z umysłem nie ma dla mnie żadnego znaczenia. Łapię
się na tym, że zapominam, że Bartek ma ciało dziewczynki. Ale to jest jego
praca. On jest bardzo inteligentnym dzieckiem i mnie tego nauczył. Przewrócił moje życie do góry nogami. Wcześniej myślałam, że to wszystko,
co się dzieje, jest złe, natomiast on mi pokazał inny, nowy świat. Zastano
wiłam się, ile pozytywnej energii mi dał… Choć to nie jest tak, że mama się
cieszy, że ma transpłciowe dziecko. Trudno się z tego cieszyć, bo wiadomo,
że w przyszłości może mieć trudniej od swoich rówieśników. I to jest jedyna
rzecz, która bardzo mnie martwi. Nie zawsze będę mogła go obronić, ale
muszę go tak wzmocnić, aby sam dawał sobie radę.
Boisz się o niego?
Jeszcze nie. Ale robię wszystko, żeby świat – zanim on się zetknie z tym
brutalnym światem – był już na tyle oswojony, że da się w nim żyć. Po prostu chodzę i opowiadam obcym ludziom, że to jest mój syn. Z pełną godnością, przygotowana na to, że ktoś mi powie: „Ty debilko!“ Każdemu je
stem w stanie powiedzieć o moim dziecku: czy to jest ksiądz, czy nauczyciel,
czy taksówkarz… Wydaje mi się, że to jest taka mała praca u podstaw. Żeby
ludzie wiedzieli, że takie dzieci są. Że tacy ludzie mają prawo do zupełnie
normalnego życia.
A spotykasz się z reakcjami negatywnymi, agresywnymi?
Jedna dziewczyna coś mi powiedziała, ale nie chcę tego przytaczać, bo
ludzie tego nie rozumieją. To nie jest dla nich do pojęcia, że tak może być.
Jakbyś mi pięć lat temu opowiadała o czymś takim, to bym myślała, że
albo tak jest, albo nie jest, nie wiem, nie znam się. Nie hejtowałabym tego,
bo tego nie robię, ale nie wiem, czy bym „to kupiła“. Ale jak mam Bartka
w domu, to wszystko widzę inaczej.
A, przeżywając swoją historię, jak postrzegasz społeczeństwo, czy się
zmienia? Widzisz różnicę w reakcjach ludzi? Czy to wszystko idzie w
jakimś kierunku?
Mam nadzieję, że idzie. Od strony prawnej na razie nic nie zmienimy, na
przykład tego że dzieci muszą pozywać rodziców, jeśli chcą zrobić korektę
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płci czy zmienić imię. To cały galimatias… Powstał w Sejmie zespół ds. LGBT
i zaczęłam wierzyć, że coś będzie robione… Bardzo dużym wsparciem jest
Rzecznik Praw Obywatelskich, Adam Bodnar – to jeden z nielicznych ludzi
„na górze“, którym ufam. W środowisku, w którym się obracam, i pracuję
nad tym, żeby Bartek mógł być Bartkiem, widzę zmianę. A jeżeli się komuś
to nie podoba, to jest mi przykro, ale przestaje należeć do grona moich
znajomych. Bo może nie akceptować nas, ale nie tak, że będzie mówił do
Bartka „Zosia“ – tak jak jego mama chrzestna. Nie mamy kontaktu, bo na
tym etapie to jest dla dziecka szkodliwe, traci poczucie bezpieczeństwa.
A reszta rodziny akceptuje Bartka?
Tak, ale ma poczucie wstydu. Za mnie, nie za Bartka. Że odważyłam się o tym
powiedzieć głośno. Mój brat – a jest bardzo dobrym człowiekiem – od lipca
ubiegłego roku nie zadzwonił do mnie ani razu. A wiem, że mnie kocha. Ale
dla niego i innych to jest wstyd. Jeśli pytasz globalnie – jestem bardzo zaniepokojona. To, że my sobie budujemy swój świat, to jest jedno. Ale ogólnie – czuję niepokój. Bo jest duże przyzwolenie społeczne na homofobię. To
jest wpływ polityki. Ja jestem osobą bardzo niewygodną i zdaję sobie z tego
sprawę. Nie wiem, skąd mam siłę, żeby działać z tą świadomością…
Właśnie – co ci daje siłę?
Bartek i Maryśka.
Marysia chodzi już do szkoły, a Bartek do przedszkola. Jaka tam jest sytuacja?
Poprzednie przedszkole zgłosiło mnie do sądu jako mamę przebierającą dzie
cko. Były takie ciosy od ludzi, którzy jako pedagodzy powinni się pochylić,
zastanowić, jak pomóc takiej matce i takiemu dziecku. Ja – gdybym była
dyrektorką przedszkola i miała zaświadczenia lekarskie, które przynosiłam
pani dyrektor z prośbą o nawet neutralne mówienie do dziecka, typu: „Mo
tylku“, „Króliczku“, a nie codziennie na wejściu: „Zosiu, jesteś taką śliczną
dziewczynką! Dlaczego znów płaczesz?“ – nie postępowałabym tak. A tak
było codziennie.
Jak jest teraz?
Podano mnie do sądu. Sprawa się toczy. Jest na tyle poważna, że jest pomysł ograniczenia lub odebrania mi praw rodzicielskich do obydwojga dzieci. Najpierw zgłosiło tę sprawę przedszkole, była u mnie opieka społeczna,
był kurator sadowy, postępowania nie wszczęto. Jednak nie dali za wygraną,
stwierdzono, że tak nie może być, więc zgłoszenie poszło jeszcze raz – tym
razem zrobiła to opieka społeczna. Była pierwsza rozprawa i na pytanie –
mam sarkastyczne podejście do tego, bo to pomaga mi ratować psychikę.
Z pewnych rzeczy się śmieję, żeby mi było łatwiej je przetrwać – do kierownika opieki społecznej, czy zna Dorotę Świercz, on odpowiada: „Tak.“
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„A skąd?“ „Z programu TVP1 <<Alarm>> i z dwóch anonimów od rodziców.“
„A czy kiedykolwiek była rozmowa z tą panią?“ „Nie.“ „Czyli na tej podsta
wie pani wniosła sprawę do sądu o ograniczenie tej pani praw rodziciel
skich?“ „Tak.“ – No to proszę cię… Pani zna mnie z „Alarmu“, którego produkcja była nękaniem nas, zrobiła nam wielką krzywdę.
Czy takie akcje hartują cię, mobilizują? Skłaniają do działania na rzecz
zmiany sytuacji?
Tak. Jestem hejtoodporna. Kiedyś policzyłam, że dostałam 36 tys. komentarzy na mój temat od ludzi, którzy mnie zupełnie nie znają, ale oceniają.
Przeglądając je, zobaczyłam, jak bardzo jesteśmy podzieleni. To tak, jakby ktoś przekroił tort. Jedna część, która mnie wzmacnia: „Kobieto, masz
odwagę! Masz siłę!“ – I druga, która ma taki przekaz: „Zabrać tej idiotce
dzieci!“, „Powiesić ją!“, „Zabić!“ Ktoś np. napisał do mnie: „A ja chciałbym
być meblościanką. Co pani o tym myśli?“… Najpierw te posty czytasz, przej
mujesz się, a później to już stwierdzasz, że masz te komentarze w głębokim
poważaniu i jak ktoś mi pisze, że chce być meblościanką, to odpisuję:
„Słuchaj, jeżeli będziesz szczęśliwą meblościanką, to ja będę szczęśliwa z
tobą.“ Ale są też cudowni ludzie. Gdy pojawił się obrzydliwy post, nie musiałam nawet nic pisać, bo pojawiło się pięć czy dziesięć osób, które odpo
wiedziały. Nie musiałam nawet włączać się do dyskusji. A nie znam tych
ludzi. Obce osoby, które rozumieją sytuację i reagują na hejt. Nie patrzę już
nawet do internetu, bo nie mam takiej potrzeby. Bardzo chciałabym tych
ludzi spotkać…
I porozmawiać z nimi…
Tak. Chciałabym porozmawiać z panem Terlikowskim, który zrobił o nas materiał, z Zofią Klepacką… I nie chciałabym być agresywna, tylko chciałabym,
żeby zobaczyli matkę i dziecko, co do których pan Bóg się nie pomylił, bo
– może to górnolotne – ale może nie przez przypadek ja jestem mamą
Bartka? Bo nie boję się pokazać światu, szczególnie osobom wierzącym, że
dla wszystkich jest miejsce w społeczeństwie i w kościele, bo pan Bóg wszy
stkich kocha tak samo. Stworzył ludzi na własne podobieństwo. W oczach
dziecka widzisz pana Jezusa. Jak go całujesz, to jakbyś całowała Jezusa. Jeżeli jesteś osobą wierzącą, powinnaś w drugim człowieku widzieć Jezusa.
W każdym człowieku, nie tylko w dziecku.
Tak, ale myślę też, że nie przez przypadek Bartek jest małym dzieckiem,
a nie np. nastolatkiem. Bo to jest takie uosobienie czystości! To łamacz
stereotypów. Ja jestem mu bardzo wdzięczna. To dziecko powiedziało mi
i pokazało swoim życiem, co to jest akceptacja innego człowieka. A pewnie
gdybyś mnie kiedyś zapytała, czy jestem osobą tolerancyjną, odpowie
działabym, że tak, ale niekoniecznie kogoś tam lubię, np. gejów… Bo nie
miałam wiedzy ani dzisiejszych doświadczeń. Te osoby, które tak reagują,
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nie rozumieją, co ja czuję jako mama. Tak jak ja kiedyś nie rozumiałam, że
może być taka miłość, jaka łączy osoby homoseksualne. Myślałam, że oni
uprawiają seks i się rozchodzą. Duża część społeczeństwa być może ma
takie myślenie. To taki stereotyp. I ja tak myślałam, dopóki nie weszłam
w to środowisko i nie zorientowałam się, że ci ludzie się kochają. Miałam
klapki na oczach, a wydawało mi się, że jestem tolerancyjna. Guzik prawda.
Aż moje dziecko przyszło na świat i powiedziało: A teraz się wykaż swoją
tolerancją i akceptacją!
A co byś powiedziała innym rodzicom, ludziom, którzy są w podobnej sytuacji?
Nawet jeżeli masz wątpliwości jako rodzic, dla dziecka najważniejsze jest to,
żeby wiedziało, że stoisz za nim murem. Wtedy ma poczucie bezpieczeństwa
i w takim poczuciu ma wzrastać. Żeby się waliło, paliło, nie wiem, co moje
dziecko nabroiło, ja stanę za nim. Ma to wiedzieć zawsze i wszędzie. Że jest
kochane, akceptowane, niezależnie od tego, jakiego wyboru w przyszłości
dokona. Że pokocham jego partnerkę albo partnera. Dopuszczam wszystkie
możliwości. Towarzyszę mu na jego życiowej ścieżce, nie narzucając mu
swoich poglądów, a on wie, że go bardzo kocham. Jest tego stuprocentowo
pewien. Tak samo Marysia – wie, że ją bardzo kocham. Moja mama też mnie
kochała, ale nigdy mnie nie przytulała, wstydziła się powiedzieć: „Kocham
cię, córko.“ My sobie ciągle mówimy, że się kochamy. Codziennie. Kilkanaście razy dziennie. To jest oczywiste. Oni czują moje uczucie i siłę i są silni tą
siłą. Bo kto ma stanąć za dzieckiem jak nie rodzic?
Rodzicom chciałabym powiedzieć, że ich siła paraliżuje hejt (wypróbujcie!).
Mnie nikt w oczy nie powiedział nic takiego, co mogłoby mnie zaboleć.
Wasza postawa spowoduje, że tego hejtu jest mniej. Mniej zła dotyka twoje
dziecko, mniej nim przesiąka. Nie jest mu to absolutnie potrzebne, szczególnie teraz, kiedy sam zmaga się z tym, kim się czuje, i jak wygląda.
Czego się tylko czasem boję? Żeby tego, co udało nam się dotychczas
wypracować, zwyczajnie nie zepsuć. Żeby wiedzieć, gdzie postawić granicę.
To też jest ważne, żeby Bartek czuł, że panuje nad zmianą, na jaką jesteśmy
niejako skazani lub – która jest błogosławieństwem. Tego jeszcze nie wiem.
Wiem, że czeka mnie ciekawe życie u boku moich cudownych dzieci. Bartek
i Marysia są wspaniali.
A takich Bartków jest więcej, pokazujcie ich światu. Pokazujcie światu, jak
pięknie potarfimy się różnić. I to jest najlepsze, co może nas spotkać. Życie
nie jest czarno-białe i mam nadzieję – nigdy nie będzie.
Bycie rodzicem dziecka transpłciowego nie musi być katastrofą, można
spróbować przekuć to w coś dobrego dla siebie i innych. Kochać tu i teraz.
Dziękuję Wam moje słodziaki, że nauczyłyście mnie żyć bez oceniania
innych. Dzięki Wam poznałam wspaniałych ludzi, którzy potrafią cieszyć się
chwilą. I tego, kochani Rodzice, Wam życzę.

23

Powtórzę: Nie bądźmy obojętni
rozmowa z Paulą Sawicką

Agata Jankowska: Jest pani ekspertką w temacie mowy nienawiści. Czy
w pani obserwacji, odczuciu, doświadczeniu mowa nienawiści skierowana ku osobom LGBTQ+ i im bliskim się nasila?
Paula Sawicka: Otwarta Rzeczpospolita monitoruje i reaguje na wszelkie
przejawy nienawiści w przestrzeni publicznej, nie różnicując jej obiektów.
Ideę, w myśl której działamy doskonale, wyraził odbierając tegorocznego
Oskara Joaquin Phoenix: „Niezależnie od tego, czy myślimy o płci i rów
ności, czy o rasizmie, prawach osób homoseksualnych, prawach rdzennych
mieszkańców, prawach zwierząt, mówimy o walce z niesprawiedliwością.
Mówimy o walce z przekonaniem, że jeden naród, jedna rasa, jedna płeć,
jeden gatunek ma prawo bezkarnie dominować, kontrolować, wykorzystywać, eksploatować drugi.” Profesjonalnych badań nie prowadzimy, robią to
kompetentne instytucje, m.in. Centrum Badań Uprzedzeń przy Instytucie
Psychologii UW i inne ośrodki. Mogę mówić o naszych obserwacjach. Wy
nika z nich, że w przestrzeni publicznej jest więcej mowy nienawiści. Poja
wiły się też, i zdecydowanie się nasilają nienawistne czyny.
Dlaczego tak jest?
Prawdopodobnie dlatego, że na nienawiść jest więcej przyzwolenia.
Nie chcę powiedzieć, że w społeczeństwie jest więcej ludzi potencjalnie
zdolnych do wyrażania nienawiści, lecz że zmieniły się standardy i to, czego
kiedyś nie mówiło się publicznie, coraz częściej się mówi i nie trzeba się
tego wstydzić. Dodać muszę, że obserwujemy również zachęty ze strony
polityków i pseudo polityków, wygodnie dla siebie kierujących frustracje
obywateli na innych, obcych, na „odmieńców“. Z drugiej strony, w ciągu 20
lat, kiedy zajmuję się przejawami nienawiści i reagowaniem na nie, stało się
też coś dobrego. Marek Edelman, a ostatnio Marian Turski, apelują, byśmy
nie byli obojętni wobec zła. I przybywa osób i środowisk, które obojętne nie
są, reagują na różne sposoby. Są to pojedyncze osoby w małych i dużych
miejscowościach oraz organizacje, które powstają w tym celu. Są coraz
liczniejsze, tylko w środowisku LGBTQ+ jest dziś dużo więcej organizacji
niż 20 lat temu. Akcja wywołuje reakcję, a to działa w obie strony. Parado
ksalnie, samo istnienie, ale też aktywność, niegodzących się na przemoc
i dyskryminację, uaktywnia nienawistników. Stąd coraz bezwstydniejsze
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marsze nienawiści tzw. patriotów, na które brakuje właściwej reakcji osób
zaufania publicznego, przedstawicieli władzy, parlamentu i Kościoła kato
lickiego. A przede wszystkim zdecydowanej reakcji aparatów bezpieczeń
stwa, ścigania i sprawiedliwości. Był czas, niestety miniony, kiedy zachodziły pozytywne zmiany, służby nawiązywały współpracę z organizacjami
pozarządowymi, szkolono policjantów, prokuratorów. W policji i w prokuraturach powstawały wydziały wyspecjalizowane w dotąd bagatelizowanych
przestępstwach z nienawiści. Coraz rzadziej zdarzało się, że policjant
mówił: „Mam tyle ważniejszych spraw, kradzieże, pobicia, a mnie dla takich
głupstw każą tracić czas!“ A te głupstwa to były nienawistne groźby. Przez
20 lat ten proces miał wzloty i upadki, ale sytuacja bardzo wyraźnie zaczęła
się zmieniać. Praca szła coraz lepiej, mieliśmy nadzieję nawet na trwalsze
zmiany społeczne, ale…
Czekałam na „ale“…
Tak, zdecydowane załamanie nastąpiło jeszcze za pierwszego PiS-u. Bo już
wtedy pojawili się narodowcy, wszechpolacy, a w aparacie władzy podchodzono do przejawów nienawiści z tolerancją większą niż kiedykolwiek.
A teraz, od 2015 r., dominuje polityka przyzwolenia, a nawet zachęty. Uzależniono ponownie prokuraturę od ministra sprawiedliwości, a z nastaniem
władzy PiS-u zwolniono z aresztu wszystkich wytropionych i zatrzymanych
po białostockiej fali przestępstw z nienawiści. (Przypominam spełnioną
przez min. Bartłomieja Sienkiewicza obietnicę: „Idziemy po was“.) Pielgrzymki pseudokibiców na Jasną Górę stają się paradami nienawiści,
a duchowni w obecności posłów zamiast słowa bożego głoszą nienawiść.
Nie ma znaczenia, w kogo wymierzone są akty nienawiści. Ważne jest to,
że stały się instrumentem polityki, przysparzającym zwolenników, jednocząc ich wobec wyimaginowanego zagrożenia. Gdy głoszono, że ucho
dźcy przynoszą zarazki, zdecydowanie wzmogły się ataki na obcokrajowców, wystarczyło w tramwaju mówić nie po polsku. Dziś słyszymy polityków
i duchownych katolickich przestrzegających przed zagrożeniem dla rodziny
i dzieci, jakie niosą osoby i wyimaginowana ideologia LGBTQ+, powstają
wspierane przez władze organizacje „obronne“, jak Ordo Iuris, żerujące na
niewiedzy i strachu obywateli. A ci uchwalają „gminy wolne od LGBT“. W
ten sposób polityka odgórna apeluje do oddolnych inicjatyw, przyzwalając
na wyrażanie nienawiści. Marek Edelman mówił, że antysemityzm jest dzi
siaj problem przede wszystkim Polaków, ponieważ Żydów praktycznie tu
nie ma. To antysemityzm bez Żydów, bo o tym, kto jest Żydem, decyduje antysemita. To jest sprawa Polaków w tym sensie, że oni tę nienawiść
między sobą rozsiewają, a gębę wykrzywioną nienawiścią pokazują światu.
I po co to jest potrzebne?
No właśnie, po co?
To klasyczny model polityczny, żaden narodowy. Gdy Hitler dochodził do
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władzy, działały te same mechanizmy. Wzbudzanie antysemityzmu, nie
nawiści, niechęci do homoseksualistów, niepełnosprawnych, bolszewików
(dziś mówi się „lewaków“), wskazywanie ich palcem jako winnych temu, że
jest ci gorzej, jest ci źle, że Polska „w ruinie“. Telewizja i internet pokazują
nam cały świat w zróżnicowaniu, w jego nędzy, głodzie, wojnach, ale także w
dobrobycie. A ludzie nie czują współczucia dla biedy i nie cenią tego, że żyją
bez wojny i głodu, dla siebie chcieliby lepszego życia, dobrobytu, jaki widzą
w telewizji, jaki jest gdzieś na świecie. I mówi im się, że mogliby zarabiać
tyle, co Niemcy i wskazuje winnych. Wczoraj winni byli uchodźcy, dziś znów
winni są Żydzi, którzy „chcą ograbić nasze dzieci“, winni są także zagrażający
rodzinie i dzieciom wyznawcy ideologii LGBTQ+. To jest ten sam mechanizm,
jakim przez stulecia wzbudzano antysemityzm. „Gminy wolne od LGBT“ to
„getto ławkowe“, powszechne na uniwersytetach międzywojennej Polski,
w której obywatele polscy pochodzenia żydowskiego – lekarze, prawnicy,
pisarze nie mogli należeć do „chrześcijańskich“ organizacji, musieli mieć
oddzielne, żydowskie. Nie zdajemy sobie dziś sprawy, do jakiego stopnia
mniejszości narodowe były dyskryminowane w międzywojennej Polsce.
Taka była norma, za całkowicie naturalne uważano, że są ludzie „gorszego
sortu”. I dzisiaj pojawia się podobny mechanizm. Trafia na podatny grunt,
budzi uśpione stereotypy lub tworzy nowe równie absurdalne jak legendy
o krwi chrześcijańskich dzieci do macy. Widzieliśmy, jak skuteczne okazały
się mity o uchodźcach roznoszących zarazę i dzieciach z probówki, rzekomo
naznaczonych jakąś bruzdą. Podobnie jak wszystkie inne powtarzane dziś,
a wyssane z palca kłamstwa, jak to, że geje są pedofilami, a homoseksualizmem można się zarazić. Tak powstają i utrwalają się nowe stereotypy.
W każdym z nas tkwią jakieś stereotypy, a często nie zdajemy sobie z tego
sprawy. Powinniśmy się starać je w sobie rozpoznać i odrzucać te, które
krzywdzą.
Ma pani poczucie, że w przeszłości już pani przez to przeszła?
Wystarczająco dużo dowiedziałam się, jak wiele zła można uczynić, powołując się na takie „usprawiedliwienia” uwalniające od poczucia winy. To, że
możliwe były w Polsce – już nie mówię że w czasie wojny, ale nawet po tej
strasznej wojnie – pogromy, zabijanie Żydów, którzy cudem uratowali życie,
powinno skłonić do zastanowienia nad tym, do czego człowiek, a to znaczy
każdy z nas, może się posunąć, mając za usprawiedliwienie stereotyp, przesąd. Dlatego staram się w sobie szukać tych szkodliwych i fałszywych
motywatorów nienawiści i zachęcam do tego innych. Nikt z nas nie jest
od nich wolny. Nawet doświadczenie przynależności do dyskryminowanej
grupy tego nie gwarantuje – zetknęłam się z agresywną homofobią osoby
niepełnosprawnej, z rasizmem Żyda, z niechęcią Roma do gadziów czy antysemityzmem geja. Równie wiele zła powoduje obojętność i przyzwolenie na
wyrażanie nienawiści.
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A co my możemy z tym zrobić? Jak temu przeciwdziałać?
Powtórzę: Nie bądźmy obojętni. Tego uczył Marek Edelman mówiąc, że
człowiek obojętny jest współwinny zła, od którego odwrócił głowę, i to dobitnie powiedział ostatnio Marian Turski. Nie liczmy jednak na natychmia
stowy sukces. To musi trwać. Nastał trudny i dziwny czas. Czas, w którym
ludzie negują ewolucję, wierzą, że Ziemia jest płaska, a szczepienia szkodliwe. To tak samo absurdalne, jak to, że homoseksualiści są pedofilami.
Te „prawdy“ nie potrzebują żadnych argumentów, ale pozwalają poprawić
własne samopoczucie, że się jest lepszym i że się walczy z jakimś wyimaginowanym i groźnym złem. Czyli nie mam dobrych wiadomości…
Nie spodziewałam się tego… Obserwuję to, co się dzieje i w tym uczestniczę.
Ale z kolei jest też tak – i to jest optymistyczne – że nie wszyscy milczymy.
Sądzę, że ludzi nieobojętnych przybywa. Takich, którzy nie zgadzają się, nie
przyzwalają na to, żeby w ich obecności czyniono zło. Trudno namawiać pojedynczą osobę, żeby w pustym autobusie rzuciła się bronić napastowaną
przez trzech osiłków dziewczynę. Ale można zadzwonić, zrobić zdjęcie – to
się zdarza. I wiem też, że jeżeli się sprzeciwi jedna osoba, to jest szansa, że
inni do niej dołączą. Znamy tego przykłady w Otwartej Rzeczpospolitej. Są
i tacy, jak pewien listonosz, który zwraca się do kolegów listonoszy, żeby
z pocztą nie wrzucali do skrzynek rasistowskich ulotek. Bo nie jest obojętny,
sam tego nie robi i nie chce, żeby to robili inni. A czy jesteśmy w większości,
czy w mniejszości, to się okaże. Mówi się, że edukacja jest ważna. Jest ważna, ale nie zawsze wystarczy. Nie wiem, czy osoba o ugruntowanych przekonaniach rasistowskich zmieni poglądy pod wpływem edukacji. Powiedzenie, że „ktoś wyssał coś z mlekiem matki“, a konkretnie, że „Polacy wysysają
antysemityzm z mlekiem matek“, okropnie oburza i rani. Nie widzę w tym
jednak nic obraźliwego. To rodzaj metafory, jak ta, że „czym skorupka za
młodu nasiąknie, tym na starość trąci“, która raczej nikogo nie oburza, chociaż mówi to samo. Trzecie powiedzenie mówi, że „czego Jaś się nie nauczy,
tego Jan nie będzie umiał“. Zatem, wracając do edukacji, pamiętajmy, że
jest bardzo ważne, czym się „nasiąka“ od wczesnego dzieciństwa oraz czego
Jaś się „uczy“, a czego „nie uczy“. Kod kulturowy sprawia, że dzieci wyrastające w rodzinach, które powielają pewne stereotypy, mają je wdrukowane.
Np., że Żydzi szkodzą Polakom, pedały to zboczeńcy, itd. To tkwi w języku,
codziennych powiedzeniach – tego nikt nikogo nie uczy, tym niemal każdy
nasiąka. Nie będzie niczym odkrywczym, jeżeli powiem, że rodzice, którzy
dowiadują się, że ich dziecko jest homoseksualne, stają oko w oko z tkwią
cym w nich homofobicznym powszechnym stereotypem, trudnym, bo w
nich wymierzonym. Tak trudnym, że zapominają, jak trudne to „odkrycie”
może być dla ich syna/córki. Skupiają się na „swoim nieszczęściu“, niebaczni, że najwięcej wsparcia i akceptacji potrzebuje ich dziecko, zazwyczaj
borykające się z naruszoną samooceną i samoakceptacją, z lękiem przed
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utratą miłości rodziców, a także sympatii, przyjaźni, akceptacji środowiska.
Bo stereotypem homofobicznym nasiąkali niemal wszyscy i wszyscy muszą
się z tym uporać. Dla jednych to jest łatwe, bo decyduje ich miłość, pozwala uporać się z poglądem z nią sprzecznym. U innych niechęć, potępienie
motywowane stereotypem przeważa – może za mało kochają? – w imię
przesądów, którymi nasiąkli, odrzucają swoje dzieci.
Ale nawet jak nie odrzucają, kochają, to też odczuwają lęk.
To co innego. Ten lęk wymaga przepracowania, ale jest racjonalny, bo
związany z powszechnie panującą homofobią, która w Polsce jest normą,
patologiczną normą. To lęk przed tym, co inni powiedzą, lęk o bezpieczeń
stwo, o wolność sposobu życia, o prawo do szczęścia. Dotyczy osób LGBTQ+
oraz ich kochających bliskich. Rodzice zazwyczaj martwią się o dziecko,
które ma niebezpieczną pracę, wspina się w górach, naraża życie. Ale czymś
szczególnym jest bać się ludzi, którzy nas otaczają. Pary jednopłciowe boją
się mieć dzieci, żeby tych dzieci nie skazać na ostracyzm, dyskryminację.
Wiele par homoseksualnych wyjeżdża z Polski po to, żeby mieć normalne
życie, rodzinę, dzieci. Taką atmosferę wytwarza nasze społeczeństwo. Tym
nasiąkamy za młodu, to nam wtłacza polski kościół katolicki, zapominając
o miłości bliźniego. Bo już chyba nigdzie w cywilizowanym świecie nie ma
takiej wrogości do bliźniego, jak w Polsce.
Tak, szczególnie, jeżeli chodzi o nasz wątek. Jeżeli hierarchowie kościoła,
uważani za autorytety, sączą to, co sączą…
Tak, rola kościoła jest haniebna, a dla poprawy świadomości wiernych w
tym względzie mogłaby być nie do przecenienia. W naszym tzw. katolickim
społeczeństwie, w którym chrześcijańska miłość bliźniego wcale nie dominuje, rola duchowieństwa w przekazywaniu prawd, które mogłyby nas
uchronić przed nienawiścią, a upowszechniać miłość, mogłaby być fundamentalna. Marek Edelman mówił nam, że miłość pozwala zachować ludzką
godność nawet w najbardziej plugawych warunkach.
A oprócz tego, że nie być obojętną czy obojętnym, to jak pomagać lu
dziom, wspierać ich?
Dawać im siłę, wspierać, nie sprawiać zawodu, zawsze być ze słabszymi. Ale
nie można głosić recept, bo każdy powinien działać na swoją miarę – tak jak
może i na ile go stać. Sumiennie robić swoje. Nie każdego stać na tyle samo. I
na pewno nie można się sprzeniewierzać oczywistym prawdom, że wolność
ma swoje ograniczenia, że moja wolność kończy się tam, gdzie się zaczyna
wolność i przestrzeń innego człowieka. Nie krzywdzić innych ludzi. Martwi
mnie, że są ludzie, którzy wyznają nienawistne poglądy, ale nie chcę ich
zmienić wbrew ich woli. Ale muszą wiedzieć, że publiczne wyrażanie nienawiści, nawoływanie do dyskryminowania innych jest nie tylko zabronio
ne prawem lecz niedopuszczalne właśnie dlatego, że krzywdzi innych
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ludzi. To jest ważne. Jesteśmy niezbyt tolerancyjnym społeczeństwem,
mimo że lubimy o sobie mówić, że zawsze byliśmy tolerancyjni i gościnni.
Tolerancja a akceptacja – jak pani rozumie te pojęcia?
Często gra się tymi słowami. Oczywiście, można powiedzieć, że jak toleruję
wszystko dookoła, to i zło, i dobro, ale przecież masz wybór, co tolerujesz. A
prawda jest też taka, że nie możemy nikogo zmusić, żeby akceptował coś, z
czym się nie zgadza. Weźmy np. tak kontrowersyjną aborcję. Uznaję, toleruję to, że są ludzie, którzy uważają ją za niedopuszczalną. To jest ich zasada
i powinni ją do siebie stosować. Ale nie zaakceptuję narzucania tej zasady
ogółowi i forsowania prawa, które karze za aborcję. Ktoś nie akceptuje homoseksualizmu, bywa, nawet gdy sam jest gejem. To jego prawo, ale niech
zachowa wstrzemięźliwość seksualną i sam się leczy. Zanim zacznie głosić,
że to zboczenie, które trzeba leczyć, niech dopuszcza, toleruje, że są homoseksualiści na świecie i nie wolno ich dyskryminować. Tolerancja to przyjęcie do wiadomości, że ktoś jest inny, ma inny pogląd, stanowisko. Ale to nie
znaczy, że muszę go lubić, albo się z nim zgadzać. Te zasady musi stosować
w pierwszym rzędzie do siebie ich wyznawca. Niestety, osoby nietolerancyjne takie nie są. Dlatego nie unikam słowa „tolerancja“. Odpowiednio, są
rzeczy, których tolerować nie chcemy i którym staramy się przeciwdziałać.
Nie toleruję, nie zgadzam się na dyskryminację, nienawiść w sferze publicznej, przeciwdziałam ich głoszeniu, ale to, co mówią w domu, to ich sprawa – nie dyskryminuję tych ludzi i nie wyrażam nienawiści. Można uważać,
że szczepienia są szkodliwe, nie akceptować tezy, że Ziemia jest okrągła,
podważać istnienie grawitacji, ale to nie znaczy, żeby głoszących to ludzi
prześladować. Chodzi o to, żeby ich „prawda” o szczepieniach i grawitacji
nie wpływała na życie ogółu. Właśnie w Katowicach antyszczepionkowcy
walczą z uchwałą miasta, powołującą żłobki, do których nieszczepione dzieci nie są przyjmowane. W Stanach Zjednoczonych, kraju wszelkich wolności,
uczeń nie zostanie przyjęty do szkoły bez kompletu szczepień. Podobnie
palacze nie mogą palić wszędzie, gdzie są ludzie niepalący. Niepalący nie
muszą akceptować oddychania zadymionym powietrzem. Są pewne zasady
współżycia społecznego, które musimy akceptować we wspólnym interesie.
Dlatego w Europie zgadzamy się na ruch prawostronny i raczej nikt tego
nie kontestuje. Ale mam wrażenie, że nastał jakiś dziwny czas, w którym
obserwujemy skłonność do podważania niektórych zasad współżycia

„Biegnij na ratunek z miłością,
a spokój pobiegnie za tobą.”
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społecznego. To słabość demokracji.
A czy coś by pani chciała powiedzieć rodzicom i bliskim osób LGBTQ+?
Przede wszystkim, żeby umieli kochać. „Biegnij na ratunek z miłością, a
spokój pobiegnie za tobą.” Miłość unieważnia wiele problemów, a przynajmniej czyni je prostszymi, pozwala ochronić ludzką godność w najbardziej
opresyjnych warunkach. „Miłość to obowiązek” – mówił Marek Edelman.
Rozumiał przez to, że miłość to przyjaźń, oddanie, lojalność, zaufanie,
wierność, bliskość i wybaczenie. W getcie, jeśli kochałeś, pozostawałeś
człowiekiem. To zadanie nie jest trudne, jeśli daje nam satysfakcję, pozwala czuć się szczęśliwym. A równie ważne, żeby umieli zaakceptować swoją
lub swoich bliskich nieheteronormatywność, bo to jest taka sama różnica
indywidualna jak kolor włosów, wzrost czy tusza; żeby przyznali, że to nie
czyni ich w żaden sposób „gorszymi” członkami społeczeństwa, a przejawy
niechęci, wrogości, dyskryminacji, z jakimi się spotykają, źle świadczą tylko
o prześladowcach i ich środowisku; żeby zrozumieli, że przysługują im te
same prawa, co innym obywatelom i nie powinni powstrzymywać się przed
ich publicznym wyrażaniem.
Nikogo nie oburza ani nie brzydzi, że kochające się pary trzymają się za ręce
albo że się na przywitanie całują na ulicy. Pod warunkiem, że nie jest to
para jednopłciowa. Ta, od razu wzbudza komentarze. Ale z drugiej strony, takie pary coraz częściej spotykamy w sklepach, kinach, restauracjach
i na ulicy, mieszkają razem, nie ukrywają swojej relacji. To świadectwo, że
w ostatnich latach zrobiliśmy ogromny postęp na drodze do powszechnej
społecznej zgody na obecność osób LGBTQ+ wśród nas i przyznania im pełni
praw. Przed nami jeszcze długa droga, a przy oporze kościoła katolickiego i
skrajnej prawicy, zapewne powolna, ale nie beznadziejna.
Trzeba pamiętać, że pierwsze kroki na tej trudnej drodze zawdzięczamy
Robertowi Biedroniowi i Annie Grodzkiej, którzy odważyli się wystawić
swoją „inność” pod publiczny pręgierz. Nie wahali się, dla dobra wspólnego, znosić drwinę, nienawistne komentarze, śmiech. Winni jesteśmy im
wdzięczność, bo niewątpliwie zapłacili za to osobistą cenę. Nie zapomnę
zgodnego rechotu, jaki przetoczył się przez salę polskiego Sejmu, bo poseł
Biedroń z mównicy sejmowej użył zwrotu „cios poniżej pasa”. Posłowie i
członkowie rządu – łącznie z premierem Donaldem Tuskiem – mieli nadzieję zabić śmiechem nowego posła, bo wiadomo było, że jest gejem, i tylko
dlatego. Przez blisko dziewięć lat od tamtego czasu wiele się zmieniło, coraz
więcej ludzi przyjmuje do wiadomości prawo osób LGBTQ+ do związków
partnerskich. Obecność osób LGBTQ+ w społeczeństwie stała się faktem,
a ich prawa – tematem debaty publicznej, podobnie jak inny „trup w polskiej szafie”, przez Jana Tomasza Grossa 20 lat temu wyciągnięty na światło
dzienne książką Sąsiedzi. Przyjdzie czas również na małżeństwa i adopcję
dzieci.
Nie każdego stać na równie radykalne kroki. I nie można od nikogo tego wy-
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magać. Dlatego rodziny nieheteronormatywne włączają się w życie społe
czne, każda na swój sposób i w swoim tempie. Moja córka od kilkunastu
lat mieszka z partnerką. Nie robią z tego tajemnicy, ale też się nie obnoszą.
Jednak gdy zaprosiła koleżankę z pracy, a ta zorientowała się, że przyszła do
mieszkania, gdzie mieszkają dwie kobiety, uznała to za sensację i bez złych
intencji, ale też bez szacunku dla czyjejś prywatności, opowiedziała o tym
innym. To wkrótce naraziło moją córkę na mobbing ze strony przełożonej
i musiała odejść z tej korporacji. Bo, jak mówiłam, w każdym z nas siedzą
jakieś stereotypy i musimy je w sobie rozpoznać, zrozumieć, że kogoś krzywdzą – i umieć z nich zrezygnować. Świat się zmienia, a my za nim bardzo
powoli podążamy. Dziś prawie wszędzie zalegalizowano małżeństwa je
dnopłciowe. Wreszcie ten świat dogonimy.
Ok, wierzę pani.
Na pewno. Ja sama 15 lat temu uważałam, że jest za wcześnie, żeby mówić
o adopcji dzieci przez pary homoseksualne, uważałam, że trzeba stawiać
najpierw małe cele, zadowolić się mówieniem o związkach partnerskich.
A dziś zmieniłam zdanie. Jestem przekonana, że cele trzeba realizować stopniowo, ale mówić trzeba o pełni należnych praw, również o adopcji. Głośno. To powoduje radykalną reakcję, ale jednak w końcu ona słabnie. I nie
zapominajmy, że żądając prawa do głoszenia naszych poglądów, musimy
takie samo prawo przyznać naszym antagonistom. Nie dajemy im tylko prawa krzywdzenia kogokolwiek.
Podsumuję słowami, jakimi Joaquin Phoenix zakończył oscarową mowę:
„…właśnie wtedy jesteśmy najlepsi, kiedy wspieramy się nawzajem. Nie,
kiedy zamykamy się przed sobą i wytykamy sobie błędy przeszłości, ale
właśnie wtedy, kiedy pomagamy sobie nawzajem wzrastać, kiedy uczymy
się wspólnie, kiedy prowadzimy się nawzajem ku odkupieniu. To właśnie
jest najlepsze w ludzkości.”

Paula Sawicka – psycholożka, była nauczycielka
akademicka, tłumaczka z języka angielskiego. W
latach 70. I 80. związana z opozycją demokratyczną, w latach 90. zaangażowana w odbudowę
polskiego społeczeństwa obywatelskiego. Od
2004 do 2014 r. prezeska zarządu „Otwartej
Rzeczpospolitej”, Stowarzyszenia przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii.
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Jak sobie radzić z agresją i hejtem,
jak im przeciwdziałać i się wzmacniać?
Izabela Jąderek

Nie ma jednego i skutecznego
sposobu na agresję i hejt. Każdy
z nas ma indywidualną wrażliwość
i inaczej dotykają go takie zacho
wania. To jeden element. Drugi
zależy od częstotliwości i intensywności agresji, która jest kierowana w naszą stronę. Dodatkowo od
osoby, która to robi, i naszej relacji
z nią, czyli np. stopnia bliskości,
która nas z nią wiąże. Czy to siostra
czy może zupełnie obca osoba? A
może codziennie widziany sąsiad?
Zależy to także od samej formy
agresji i hejtu. Czy to działania bezpośrednie, czy poprzez internet?
Jeśli połączyć wszystkie czynniki
zewnętrzne ustawione w pewnej
skrajności, to ładunek emocjonalny agresji może być przytłaczający.
W innym przypadku może być lżej,
a usłyszane słowa mogą dotykać
nas w mniejszym stopniu.
Agresja może również mieć różne
wymiary – jedna będzie bardzo

wyraźna, mająca na celu inten
cjonalne sprawienie przykrości lub
bólu, a w innej formie będzie ona
delikatna, ledwo zauważalna, to
często tzw. mikroagresja. Czasem
jest ona niezauważalna nawet dla
stosującej ją osoby. Można się zorientować o jej obecności poprzez
dziwne, nieokreślone uczucie zagubienia i niepokoju, spowodowane
usłyszanymi słowami. Z jednej
strony to, co ktoś powiedział, było
miłe, ale z drugiej – dziwnie mi po
tym nieswojo i smutno.
Radzenie sobie ma więc kilka
wymiarów. Przede wszystkim
ważne jest reagowanie na bieżąco. Nie milczmy, bo milczenie
to przyzwolenie. Nazywajmy
określone zachowanie po imieniu i
– wprost, bezpośrednio zwracając
się do osoby, która w ten sposób
się zachowuje. Zarówno jeśli ma
to miejsce w stosunku do nas, jak
i do osoby, wobec której ktoś tak
się zachowuje, a my jesteśmy tego
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świadkiem. I niezależnie od tego,
czy to ktoś znajomy, czy obcy. Jeśli
to hejt w internecie – zawsze powinno się go zgłaszać, nie wchodzić
w interakcję, nie kłócić się z agresorem. Po trzecie, należy próbować
oddzielić czyjąś agresję w naszym
kierunku i czyjś punkt widzenia od
siebie samego. To, w jaki sposób
ktoś się zachowuje wobec nas i jak
nas ocenia, nie jest prawdą na nasz
temat. A czasem mamy tenden
cję do utożsamiania się z takimi
słowami. Warto również uznać,
że na pewne sprawy wpływu nie
mamy i niektórych zachowań nie
zmienimy. Nie zawsze jest to wygodne, ale oszczędza czas i fru
strację z powodu niepowodzeń
i zmagań z poszukiwaniem nowych
strategii, żeby na coś wpłynąć. Jeśli się da, czasem można spokojnie
wytłumaczyć swój punkt widzenia koledze lub przyjaciółce, po
wiedzieć im o swoich uczuciach,
przedstawić swoją perspektywę
– a czasem wystarczy być bardziej
stanowczym i zdecydowanym
i wyznaczyć swoje granice. Już
samo powiedzenie: „Nie zgadzam
się”, „jest inaczej niż mówisz”,
zwraca podmiotowość, dodaje
mocy, pomaga się podnieść. Wiele
osób doświadczających agresji
i hejtu skarży się na bezradność
w takich sytuacjach. Stanięcie po
swojej stronie buduje autonomię,
sprawczość i wpływ.
Jak przeciwdziałać agresji i hej
towi?
Nie być obojętnym. Przekłada się
to i na bieżące reakcje, i na edu
kację. Edukacja jest podstawowym
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narzędziem działania. Arystoteles
pisał, że edukowanie umysłu bez
edukowania serca, to żadna edukacja. Ja edukowanie serca rozumiem jako uczenie kompetencji
emocjonalnych, takich jak empatia, życzliwość, współczucie, postawa altruistyczna, serdeczność.
Z tego rodzi się umiejętność dawania wsparcia, otwartość, wrażliwość. I to należy robić od jak naj
wcześniejszych lat dziecka przy
pomocy słów i poprzez własne
postawy wobec innych, które dzie
cko obserwuje. I dalej – poprzez
przedszkole i szkołę. Dzieci bardzo
szybko, już w okresie przedszkolnym, zauważają różnice miedzy
sobą, które potrafią piętnować, a
które to zachowania potrafią wy
ostrzać się we wczesnych latach
szkolnych. Dlatego im wcześniej
na to zwrócimy uwagę, tym lepiej.
Dom i postawa opiekunów to podstawa wczesnej edukacji serca.
Jeśli chodzi o umysł, to szkoły – na
wszystkich poziomach – powinny
oferować edukację o przeciwdziałaniu dyskryminacji, o uprzedzeniach, przemocy, jej konsekwen
cjach i o różnorodności, żeby
możliwie najbardziej uwrażliwiać
młodych ludzi. To obowiązek nas
wszystkich, żeby zachęcać tych, co
są w mocy, do wprowadzania takich zajęć. I jeśli choć jedna osoba
zastanowi się po nich nad swoim
zachowaniem, to będzie oznaczać,
że było warto. Kropla drąży skałę.
Na poziomie szkół – na wszy
stkich etapach edukacji – powinny być regulacje do konsekwent

nego stosowania w przypadku
występowania agresji czy hejtu.
Badania mówią, że to, co zachęca
wiele osób do podejmowania kolejnych agresywnych zachowań, do
przekraczania kolejnych granic, to
między innymi brak konsekwencji
i ciągły brak skutecznej reakcji.
Na poziomie najwyższym, pańs
twowym najskuteczniejszą formą
ochrony byłby brak systemowego
przyzwolenia ze strony rządzących na jakąkolwiek formę agresji
czy hejtu. Odpowiednie regulacje,
traktowanie osób LGBTQ+ jako
pełnoprawnych członków i członkinie społeczeństwa, dające im te
same prawa, co wszystkim innym
obywatelom. Kolejne kroki – niedopuszczanie do pełnienia stanowisk i dyscyplinowanie osób np. z
wielu polskich samorządów, z po
gardą wypowiadających się o osobach LGBTQ+, tworzących „getta”
tzw. strefy wolne od LGBT.
Niestety, nie zawsze jest to możliwe, a w zmieniającej barwy rze
czywistości wiele działań nie ma
szansy na realizację. I tu dużą rolę
do spełnienia mają wszystkie organizacje pozarządowe, aktywiści oraz ludzie dobrej woli, którzy
swoją wrażliwością i empatią dają
przykład innym i pomagają im
otworzyć serca.
Jak wspierać osoby bliskie osobom LGBTQ+?
Zapytać siostrę, brata, mamę,
tatę, jak się czuje, wiedząc, że ich
syn, brat doświadcza takiej agresji? Edukować o formach ochrony

ochrony i uczyć asertywnej komunikacji z rodziną, sąsiadami, współpracownikami, którzy
sami mogą być źródłem agresji w
stosunku do osób LGBTQ+. Organizować grupy wsparcia, rozma
wiać z tymi, którzy mają trudności
z akceptacją tożsamości seksualnej
lub płciowej swojego dziecka czy
bliskiej osoby. Umożliwiać im bycie
widocznym – bo po coming oucie
osoby LGBTQ+, to właśnie często jej bliscy doświadczają stresu,
wątpliwości, a czasem też poczucia
winy i sami „wchodzą do szafy”.
Zatem – im stwarzać warunki do
mówienia o swoim lęku i niepokoju. Złość, którą czasami widać u
bliskich, czy brak akceptacji, dość
często przykrywa uzasadniony
i adekwatny strach o bezpieczeństwo swojego dziecka lub członka
rodziny, które w odpowiednich
warunkach – zainteresowania,
spokoju, szczerości – można wyrazić i przeformułować.
Jak siebie wzajemnie wzmacniać?
Wsłuchiwać się w siebie i uważnie
słuchać innych, dać sobie wzaje
mnie czas i uwagę – to chyba
najważniejsze, co można sobie
sprezentować w dzisiejszym zabieganym i pełnym chaosu świecie. Uwaga, której nic innego nie
zabiera, brak oceny i akceptacja
to postawy budujące i zasilające
bliskość, poczucie przynależno
ści, zaufanie, a koniec końców
– poczucie bezpieczeństwa. Już
samo
słowo
„wzmocnienie”
sugeruje możliwość, działanie,
gotowość. Jest przeciwwagą do
bezsilności i bezradności, które
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przygnębiają, powodują rezygna
cję i zniechęcenie. Więc doda
tkowo próbowałabym tak wspie
rać, aby koncentrować siebie
i innych na tym, na co mają realny
wpływ.
Co robić, by przeżyć te coraz
bardziej uciążliwe czasy?
Otaczać się bliskimi, życzliwymi
ludźmi. Samemu zarażać życzliwością. Pomagać innym i samemu
prosić o pomoc, jeśli się jej potrzebuje.

Izabela Jąderek –
psycholożka, psychoterapeutka
i seksuolożka kliniczna z certyfikatem Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego

Jak sobie radzić z agresją i hejtem,
jak im przeciwdziałać i się wzmacniać?
Anna Strzałkowska
W naukach społecznych przyjmuje się, że agresja jest działaniem świadomym, które wyrządza komuś krzywdę, powoduje czyjeś cierpienie. Naj
częściej mówimy o dwóch jej postaciach: agresji instrumentalnej, której
cel jest inny niż czyjaś krzywda, np. jak chcemy kogoś okraść, to robimy
to ze względu na swój zysk. W przypadku agresji wrogiej celem i główną
motywacją jest zadanie bólu. Jak myślę, czym jest zło, to w mojej definicji
jest to właśnie agresja wroga. Ktoś kogoś pobił i to nie dla swojego zysku, a tylko i wyłącznie dla zadania cierpienia, ktoś skrzywdził psa lub kota
na podwórku…
Hejt, inaczej – mowa nienawiści, jest niewątpliwie działaniem agresywnym,
jest nawoływaniem do przemocy albo obraźliwym wobec nas słowem.
Często dotyczy nas jako osób należących do jakiejś grupy, często tylko dla
tego, że do niej należymy. Taka sytuacja nie jest fair i nigdy nie powinna
mieć miejsca.
Skąd się bierze agresja? W nauce wyjaśnień jest wiele, generalnie dzielą się
na te, które akcentują uczenie się i nabywanie zachowań agresywnych oraz
na te, które podkreślają biologiczne uwarunkowania agresji. Mówiąc pro
sto, część psychologów powie, że dziecko uczy się, patrząc na rodziców lub
grając w przemocowe gry komputerowe, inna część, że tacy się rodzimy i w
każdym z nas jest instynkt, który prowadzi do agresji.
Osobiście myślę, że prawda leży po środku – różnimy się skłonnością do
agresji, ale kolosalne znaczenie ma też nasza umiejętność radzenia sobie
z emocjami i rozwiązywania sytuacji trudnych komunikacyjnie. Niestety,
najczęściej nikt nas nie uczył komunikacji, kontroli emocji i sposobów
radzenia sobie w trudnych sytuacjach. Nie było i nie ma takiego przedmiotu
w szkole.
Jak przeciwdziałać agresji i hejtowi?
Agresja jest przekroczeniem naszych granic. Należy rozumieć jej mecha-
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nizmy po to, by kontrolować swoje zachowanie. Jako nauczycielka mogę
być sfrustrowana tysiącem rzeczy, ale nadal nie wolno mi wyładowywać
się na moich studentach. To klasyczne przeniesienie agresji i poszukiwanie
kozła ofiarnego. W społeczeństwie dzieje się podobnie w przypadku grup
mniejszościowych, np. LGBTQ+, imigrantów. To na nich wyładowywane są
frustracje, to ich można najłatwiej obarczyć winą, zaatakować. To czysta
postać agresji.
Ważne jest to, by reagować. Brak reakcji wzmacnia zachowania agresywne.
Dlaczego? Trzeba pamiętać, że dostajemy od ludzi to, co w nich wzmacniamy, a brak „kary” – w tym przypadku jakiejkolwiek reakcji – jest nagrodą!
To bardzo ważne, żebyśmy zrozumieli dobrze ten mechanizm. Brak reakcji
jest nagrodą wzmacniającą negatywne, agresywne zachowania. Tu pojawia się kolejne pytanie, jak zareagować? To kluczowa kwestia, bo chodzi
o to, żeby operacja się udała i jeszcze pacjent przeżył. Wiemy, że agresja
wzmacnia agresję. Wiemy też, choć nie jest to już tak powszechna wiedza,
że uległość wzmacnia agresję. Uległość powoduje brak ochrony siebie, a
agresja doprowadza do przekroczenia granic innego. Potrzebujemy zatem
reakcji, która nie jest ani agresywna, ani uległa. Jest asertywna. Asertywność oznacza, że szanuję drugą stronę i jednocześnie chronię siebie. Więc
jak to powiedzieć, by przeciwdziałać łańcuchowi agresji? Odpowiedzią jest
model informacji zwrotnej. Ja go stosuję od wielu lat i jest to dla mnie podstawa budowania dobrych, długofalowych relacji z innymi. Będąc w sytuacjach publicznych, na marszu równości, podczas konsultacji społecznych,
stosuję też tzw. podpórki. Są to szybkie reakcje na bezpośredni atak, hejt
na mnie. Te narzędzia dają dystans wobec sytuacji a ich celem jest ochrona siebie i zaznaczenie swoich granic przy jednoczesnym niewzmacnianiu
agresji drugiej strony. Cokolwiek ktoś do mnie mówi, ja wiem, co odpowiem, zawsze, mam to pod ręką, a może lepiej „na języku”. Wyobraźmy sobie,
że ktoś mówi: „LGBT to zaraza, pani jest niekompetentna, chcecie seksualizować dzieci…” itd. Mogę odpowiedzieć na jeden z wybranych sposobów:

1
2

Zamiana oceny na opinię:
„Mam inne zdanie na ten temat…” lub: „Widzę to inaczej…”, lub:
„To pana opinia w tej kwestii…” Proszę zwrócić uwagę, że ostatnia
wypowiedź jest najmocniejsza.

Konkretyzacja:
„Co konkretnie ma pan na myśli?”. Mówimy to tylko wtedy, kiedy
chcemy kontynuować rozmowę i rzeczywiście dowiedzieć się, co
stoi za tym przekonaniem.
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3

Zamglenie:
„Być może ma pan rację, jednocześnie (uwaga, nie „ale”!) proszę
zwrócić uwagę, że…”

Parafraza kierunkowa:
„Rozumiem, że zależy Panu na…” (Tu wstawiamy domniemaną
potrzebę naszego rozmówcy), np.: „Rozumiem, że zależy Panu na
zapoznaniu się z programem zajęć”.

4

Innym narzędziem jest informacja zwrotna. Jej model jest prosty, ale będzie
wymagał od nas wielokrotnego przećwiczenia. W sytuacjach trudnych komunikacyjnie zacieśnia się poziom świadomości i korzystamy najczęściej
z dobrze utartych zwrotów i sformułowań. Dlatego ważne jest, żebyśmy
narzędzia komunikacyjne mieli opanowane do perfekcji, by były automatyczne. Ważne jest też to, kiedy dajemy informację zwrotną. Po pierwsze,
jak najszybciej, po drugie, w cztery oczy, po trzecie, nigdy pod wpływem
silnych emocji. Emocje nie trwają zbyt długo, dlatego przeczekajmy moment napięcia, inaczej zdarzy się tzw. efekt drzwi lub schodów – powiemy
lub zrobimy coś, czego nigdy nie chcieliśmy, co jest wynikiem naszego porwania emocjonalnego. Przysłowie mówi: Ludzie ci wybaczą, ale nie zapo
mną. Celem informacji zwrotnej jest tylko i wyłącznie zmiana zachowania
u osoby, z którą rozmawiamy. Nie jest nim wyżycie się czy wpędzenie kogoś
w poczucie winy. To ostatnie jest najgorszym motywatorem do zmiany
zachowania. Jeśli nie wierzysz, to zadaj sobie pytanie: Czy – jeśli długo do
kogoś nie oddzwaniasz – to im dłużej tego nie robisz, tym zadzwonić jest
prościej czy trudniej? Albo inna sytuacja: Jeśli długo nie oddajesz książki
do biblioteki, to z każdym dniem jest prościej czy trudniej? Dlaczego tak
jest? Bo poczucie winy będzie nas hamowało w podjęciu działań. Jeśli chcemy utrzymywać dobre relacje z innymi, to zdejmujmy z nich poczucie winy!
Model informacji zwrotnej może wyglądać tak:

Powiedz o swojej intencji, dlaczego to mówisz: „Mówię to, ponieważ
zależy mi na naszej relacji, ponieważ cię kocham, ponieważ chcę
zadbać o atmosferę w naszej pracy…”
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2

Opisz sytuację, która się wydarzyła. Na poziomie obserwowalnych
faktów, bez oceny i bez uogólnień: „Wczoraj, gdy rozmawialiśmy,
powiedziałeś, że marsz pedałów nie powinien mieć miejsca”, zamiast
„Jesteś homofobem”.

3

Powiedz o konsekwencjach tego zachowania. Konsekwencją mogą
być Twoje uczucia. Pamiętaj: uczucia to złość, radość, smutek,
wstręt, zaskoczenie, strach, a nie lekceważenie, ironizowanie itd.
Konsekwencją mogą być też straty materialne lub wpływ na innych.

4

Zrób pauzę i poczekaj na reakcję rozmówcy – jeśli będzie pozytywna, np. „Okej, przepraszam, zwrócę na to uwagę w przyszłości”, to
podziękuj i odstąp od dalszej rozmowy na ten temat. Jeśli wyczujesz
niezrozumienie, to przejdź do kolejnego punktu.

5
6
7

Poproś o zmianę zachowania, powiedz dokładnie, czego potrzebujesz w tej sytuacji, np.: „Potrzebuję / proszę cię, żebyś zamiast
słowa pedał używał słowa gej”.

W razie konieczności zapowiedz sankcję: „Jeżeli jeszcze raz powiesz
pedały, to przerwę rozmowę z tobą.” Warto pamiętać, że sankcje
mogą być również pozytywne i że muszą być wykonalne i docelowo
zawsze wykonane.

Powróć do dobrych intencji: „Rozmawiam z tobą o tym, ponieważ
zależy mi na tobie i chcę mieć z tobą dobrą relację”.

Oczywiście, zawsze możemy też zareagować na inne sposoby – powiedzieć:
„Kompletnie się z Panem nie zgadzam” albo: „Spieprzaj dziadu”. Inteligencja
społeczna i emocjonalna polega na tym, że mamy świadomość, iż pomiędzy
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bodźcem a reakcją jest przestrzeń na wybór najlepszej reakcji – w zależności
od celu komunikacji. Warto też pamiętać, że pierwszym mitem komunikacji
jest to, że z każdym można się dogadać. Nie można. Jeśli ktoś nam mówi, że
nie chce się dogadać, nie ma woli porozumienia, to zostaje nam tylko skuteczna ochrona swoich granic, pamiętając, że zarówno uległość, jak i agre
sja wzmacniają u drugiej strony postawę przemocową, a dostajemy od ludzi
to, co w nich wzmacniamy.
Jak wspierać osoby bliskie osobom LGBTQ+? Jak siebie wzajemnie
wzmacniać?
To, co możemy dać drugiemu człowiekowi, to nasza akceptująca obecność,
obecność bez oceny, obecność bezwarunkowa. Najbliżsi potrzebują od nas
zrozumienia, wysłuchania, czasami konkretnej pomocy. Nie potrzebują
ocen. To najważniejsze. Bądź i słuchaj. Druga ważna rzecz to – doceniaj!
Odpowiedz sobie na pytanie: Za co podziwiasz tę osobę, za co jesteś jej
wdzięczny, czego się od niej uczysz? I mów jej to: podziwiam, jak wspie
rasz swojego syna. Podziwiam Twoją wytrwałość. Uczę się od Ciebie otwartości. Odkąd się znamy, inaczej patrzę na te sprawy. Dziękuję Ci za Twoje
zaangażowanie… Podobało mi się, jak wczoraj powiedziałaś… Wzmacniaj
poprzez podziw!
Druga rzecz to – wyraź akceptację. Niesamowitym wzmocnieniem jest okazanie solidarności. To nigdy nie zostanie zapomniane. Idź na Marsz Rów
ności, napisz na FB, że wspierasz osoby LGBTQ+, zabierz głos przy stole, by
wyrazić swój sprzeciw wobec homofobii. W tym celu możesz skorzystać z
wyżej przedstawionych „podpórek”.
Trzecia rzecz to – dziel się informacją. Mów o stowarzyszeniu rodziców osób
LGBTQ+, o innych organizacjach lub grupach nieformalnych, które działają
na ich rzecz. Czasami to najlepsze, co możemy zrobić.

dr Anna Strzałkowska –
psycholożka i socjolożka z
Uniwersytetu Gdańskiego,
założycielka Stowarzyszenia
na rzecz Osób LGBT Tolerado,
obecnie współprzewodnicząca
Gdańskiej Rady ds. Równego
Traktowania.
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w trudnych czasach
Jako stowarzyszenie AKCEPTACJA dziękujemy Janinie Jankowskiej i Fundacji
im. Stefana Batorego oraz wszystkim osobom, które wypowiedziały się w tej
publikacji i pracowały przy jej powstaniu. Mamy nadzieję, że pomoże ona tym,
których dotyka obecna sytuacja społeczno-polityczna w Polsce. Naszą siłą jest
solidarność, dlatego tym bardziej trzymajmy się razem.
Wspólnie damy radę!
Zarząd stowarzyszenia AKCEPTACJA:
Aneta Dekowska
Tamara Uliasz
Grzegorz Beczek

Stowarzyszenie rodzin i przyjaciół osób homoseksualnych, biseksualnych
i transpłciowych AKCEPTACJA
• jesteśmy rodzinami i przyjaciółmi osób LGBT+
• wspieramy budowanie pozytywnych relacji między osobami LGBT+ a ich
rodzinami i przyjaciółmi
• inicjujemy i wspieramy działalność na rzecz równouprawnienia osób LGBT+
• podejmujemy działania edukacyjne skierowane do ogółu społeczeństwa
• swoją otwartą postawą chcemy dać przykład innym
• naszą wizją jest otwarte społeczeństwo, w którym osoby LGBT+ i ich rodziny
są akceptowane oraz cieszą się pełnią praw obywatelskich

Potrzebujesz pomocy? Poszukujesz informacji?
Chcesz do nas dołączyć?
biuro@akceptacja.org
www.akceptacja.org
facebook.com/akceptacja
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