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Działania organizacji w 2014 roku
Dwa główne obszary działalności Stowarzyszenia w 2014 r. związane były z organizacją
Festiwalu Równych Praw oraz Marszu Równości 2014, a także udziału członków_kiń
Stowarzyszenia (grupy 3 osób) w projekcie „Lokalne działania przeciwdziałające
dyskryminacji osób LGBT”.
1. Festiwal Równych Praw miał miejsce we Wrocławiu w dniach 4 – 12 października 2014.
W ramach Festiwalu odbyły się m.in. warsztaty, pokazy filmów, debaty, gra miejska, imprezy
integracyjne, w tym: warsztat antydyskryminacyjny w Centrum Praw Kobiet, warsztat „Akcja–
reakcja. Jak reagować na przemoc motywowaną uprzedzeniami” we współpracy ze
Stowarzyszeniem Nomada, spotkanie „Mniejszość w mniejszości, czyli judaizm a homoseksualizm”: pokaz filmu “Drżąc przed Bogiem” oraz dyskusja z Rabinem Wrocławia, Tysonem
Herbergerem; gra miejska „Wrocław – queerstoria miasta”; spotkanie z Martą Abramowicz i
prezentacja wyników pierwszego w Polsce kompleksowego projektu badawczego PAN o
rodzinach nieheteronormatywnych „Rodziny z wyboru w Polsce”; warsztaty street-artowe we
współpracy z Fundacją Klamra (tworzenie muralu); spotkanie warsztatowe „Wspólnie, czyli z
kim? Queerowa perspektywa jako alternatywna strategia polityczna” we współpracy z kolektywem Q Alternatywie; wystawa fotograficzna Anny Smarzyńskiej „5 lat maszerowania”,
pokaz filmu „Zobaczcie nas! Parady i polityka”; debata „Po co nam te marsze?”, debata
„Dobra/zła decyzja – coming out w dobrym stylu” z dr Agata Loewe, a także malowanie
transparentów na Marsz Równości i benefit.
Najważniejszym wydarzeniem był VI Wrocławski Marsz Równości, który odbył się 11
października 2014, w Międzynarodowy Dzień Coming Outu. W manifestacji uczestniczyło ok.
500 osób.

2. Projekt „Lokalne działania przeciwdziałające dyskryminacji osób LGBT” realizowany
przez Stowarzyszenie Lambda Warszawa, w ramach programu Obywatele dla Demokracji,
finansowanego z funduszy EOG, trwał od lipca 2014 do maja 2015. W pierwszej części

projektu zostały przeprowadzone szkolenia dla 6 organizacji i grup działających poza dużymi
miastami, które przygotowały je do realizacji wydarzeń upowszechniających tolerancję
wobec osób LGBT (m.in. warsztaty, akcje edukacyjne, debaty, protesty). Następnie
przeszkolone organizacje/grupy przygotowały i samodzielnie przeprowadziły cykl wydarzeń
antydyskryminacyjnych. Organizowanym wydarzeniom towarzyszył mentoring, służący
wsparciu realizatorów_ek w sprawnym i efektywnym zrealizowaniu zaplanowanych
zamierzeń.
Marsz Równości był jednym z działań (akcje bezpośrednie) zorganizowanych przez grupę
Kultury Równości. Pozostałe (warsztat antydyskryminacyjny, spotkanie z psychologiem o
coming oucie) odbyły się już w bieżącym roku.

