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Kulturalna strefa wolna od nienawiści
CZWARTEK
MARTA GRUSZECKA

Kultura w walce o tolerancję. Teatr Barakah i Fundacja Dziesięciu
Talentów razem z obrońcami praw osób LGBT chcą rozmawiać o
przeciwdziałaniu homofobii. Dyskusji z cyklu „Uwaga! Strefa LGBT”
będzie siedem. Pierwsza już 29 kwietnia.
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Teatr Barakah chce powalczyć o prawa osób LGBT

TEATR BARAKAH
Statystyki są takie: „strefy wolne od LGBT” powstają na terenie całej Polski i zajmują dziś
nawet 30 proc. powierzchni kraju. Prawicowi fanatycy co jakiś czas z dumą donoszą o
rzekomym uwolnieniu danego miasta czy wsi od porywających dzieci gejów, wyznających
aborcję lesbijek czy ideologii LGBT, bo przecież zdaniem prezydenta Andrzeja Dudy
osoby, które kochają inaczej, nie są ludźmi. Stref nie trzeba daleko szukać. Dyskryminacja
i homofobia „świetnie” radzą sobie w Małopolsce, która jako jedno z pięciu województw
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na mocy Deklaracji nr 1/19 Sejmiku Województwa Małopolskiego (29 kwietnia 2019) w
całości jej podlega. Kilka małopolskich
powiatów
i miast
dodatkowo podkreśliło, jak
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nie życzą sobie mniejszości seksualnych na swoim terenie. „Strefę wolną od
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LGBT” ogłosiły hucznie m.in. Kielce i cały powiat kielecki, Kalwaria Zebrzydowska, Stary
Sącz, Niedźwiedź, Bukowina Tatrzańska i Jordanów.
Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego zapewnia, że to uchwały niezgodne z
konstytucją i naruszają prawo krajowe, unijne i międzynarodowe. Oprócz obawy osób
LGBT przed prześladowaniami, coraz częściej udanych prób samobójczych i kpin z Polski
na arenie międzynarodowej, wprowadzenie stref przyczynia się do załamania
ekonomicznego. Francuska Dolina Loary na wieść o wprowadzeniu strefy zamroziła
współpracę z Małopolską, Niemcy zerwały współpracę partnerską z Nowym Sączem, a
Unia Europejska wstrzymała część dotacji dla powiatów, które otwarcie dołączyły do
homofobicznych rejonów.
Myśli samobójcze
Badania z 2020 roku przeprowadzone przez Kosmę Kołodzieja, badacza sytuacji polskich
mniejszości seksualnych, są porażające. Z powodu nietolerancji i dyskryminacji aż 84
proc. osób LGBT ma myśli samobójcze, a zabić próbowało się już ponad 45 proc. Niewiele
mniej, 40 proc., doświadczyło przemocy psychicznej, a wobec 25 proc. o orientacji
należącej do mniejszości stosowano przemoc ﬁzyczną. Czy osoby LGBT mogą liczyć na
wsparcie rodziców? Niestety, tylko 15 proc. z nich jest w pełni akceptowanych w swoich
rodzinach. A polskie władze zamiast łagodzić nienawiść wobec mniejszości seksualnych,
wciąż ją podsycają, wykorzystując do tego na przykład Kościół katolicki. Strach myśleć,
jak wzrosną statystyki, jeśli państwo nie zapanuje nad szalejącą machiną nietolerancji.
Przecież za danymi stoją prawdziwi ludzie…
Debaty o homofobii
Teatr Barakah, który od zawsze wspiera osoby LGBT i oddaje im scenę, organizując na
przykład rewie drag queens, chce się włączyć w przeciwdziałanie homofobii. Środki, które
otrzymał w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, przeznaczy na
projekt „UWAGA! Strefa LGBT”.
– To nasza odpowiedź i stanowcza niezgoda na sytuację osób LGBTIQ w Polsce, której
wstydliwym symbolem stały się tzw. strefy wolne od LGBT powstające w całym kraju –
podkreślają Ana Nowicka i Monika Kufel, dyrektorki Teatru Barakah.
Pod skrzydłami projektu odbędzie się siedem debat z osobami ze środowiska LGBTIQ,
działaczami, wykładowcami, dziennikarzami i artystami. – Tematem będą aktualne
problemy, ale nie będziemy tylko dywagować, a szukać rozwiązań. Porozmawiamy o
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sytuacji prawnej LGBTIQ w Polsce, rodzicach, prowincji, relacji z Kościołem, sztuce oraz
przeciwdziałaniu homofobii – wyliczają
działaczki.
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Dyskusje uzupełnią pokazy artystyczno-performatywne w wykonaniu twórców LGBTIQ
(m.in. premiera teatralna), wernisaże i wystawy prac, a także warsztaty dla osób
heteroseksualnych na temat dyskryminacji i jej skutków. Organizatorzy planują też
kampanię społeczną w sieci i przestrzeni publicznej oraz akcję „Jestem”, której szczegóły
poznamy niebawem.
Prawo LGBTIQ
Tematem pierwszej dyskusji będzie sytuacja prawna LGBTIQ w Polsce. Weźmie w niej
udział troje związanych z walką o prawa mniejszości seksualnych gości: pełnomocniczka
prezydenta Miasta Krakowa ds. polityki równościowej Nina Gabryś; adwokat, członek
Krajowej Rady Adwokackiej współpracujący z Federacją Znaku Równości, Mikołaj
Świstowski oraz prawniczka, członkini zarządu krakowskiego okręgu Partii Razem,
Aleksandra Owca.
Transmisja ze spotkania będzie dostępna 29 kwietnia (czwartek) o godz. 19 na Facebooku
Teatru Barakah. Jeśli lockdown zostanie zniesiony, organizatorzy zapraszają do
uczestnictwa w debacie na żywo (Paulińska 28). Wstęp wolny na oba spotkania. l
Szczegółowe informacjena temat projektu na stronie teatrbarakah.com. Projekt wspierają
Federacja Znaki Równości, Spółdzielnia Ogniwo oraz All In UJ.
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