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Działania organizacji w 2015 roku

Główne  obszary  działalności  Stowarzyszenia  w  2015  r.  związane  były  z  organizacją  Festiwalu
Równych  Praw  oraz  VII  Wrocławskiego  Marszu  Równości,  udziału  członków_kiń  stowarzyszenia
(grupy  3  osób)  w projekcie  „Lokalne  działania  przeciwdziałające  dyskryminacji  osób LGBT”  oraz
działań integrujących środowisko LGBTQ.

I. Festiwal Równych Praw miał miejsce we Wrocławiu w dniach 29 września – 4 października 2015.

W ramach Festiwalu odbyły się warsztaty, spotkania, debaty, projekcje filmów, koncerty, imprezy, a
także Marsz Równości.

Zorganizowaliśmy następujące warsztaty: o przestępstwach z nienawiści Zobacz, zrozum, zareaguj –
(współpraca ze Stowarzyszeniem Nomada), spotkanie Tęczowych Rodzin oraz warsztat o budowaniu
autorytetu  i  rozwiązywaniu  sytuacji  trudnych  komunikacyjne  (współpraca  ze  Stowarzyszeniem
Tolerado), warsztat antydyskryminacyjny dla dzieci,  warsztat Niepotrzebny strach? Fakty i mity na
temat HIV/AIDS, warsztat Oswajanie transpłciowości (współpraca z Fundacją Trans-Fuzja), warsztat z
podstaw  BDSM  Zwiąż  mnie  (współpraca  z  Pozytywna  Seksualność),  Warsztat  herstoryczny  –
odzyskujemy pamięć i przestrzeń (współpraca z Fundacja HerStory). 

W  ramach  festiwalu  odbyły  się  także:  wykład OrthoDykes  jako  strategia  emancypacji  lesbijek
zagrożonych wykluczeniem krzyżowym, projekcja filmu Keep Not Silent Ilil Alexader, debata w Teatrze
Polskim  Magiel  obywatelski  o  mowie nienawiści  (współpraca z  Teatrem Polskim we Wrocławiu),
spotkanie  przedstawicieli  grup  LGBT  działających  we  wrocławskich  korporacjach  Tęczowy
korpomeeting,  spotkanie  prezentujące  raport  z  badania  Spoza  centrum  widać  więcej.
Przeciwdziałanie  dyskryminacji  krzyżowej  ze  względu  na  płeć,  orientację  seksualną  i  miejsce
zamieszkania oraz spotkanie Proszę Państwa, oto miś. Kilka słów o subkulturze bears w Polsce i na
świecie. 

Wśród wydarzeń kulturalnych zorganizowaliśmy wystawę Yogyakarta, recital Mateusza Kowalczyka,
oraz koncerty zespołów Semantyka i Stary Maleńka.

Festiwal  był  także  miejscem spotkań  integrujących  środowisko  LGBTQ  i  sojuszników:  malowania



transparentów, śniadania festiwalowego. 

Najważniejszym  wydarzeniem  festiwalu  był  VII  Wrocławski  Marsz  Równości,  który  odbył  się  3
października o g.  13.00.  W manifestacji  uczestniczyło ok.  500 osób,  przemaszerowaliśmy ulicami
miasta,  odczytany  został  list  prof.  M.  Fuszary,  Pełnomocniczki  Rządu  ds.  Równego  Traktowania,
towarzyszyły nam delegacje z innych miast oraz Samba ROR. W trakcie marszu odbyła się także
zbiórka na rzecz uchodźców (współpraca z koalicją Wrocław Wita Uchodźców oraz Stowarzyszenie
Nomada), która umożliwiła wyjazd wolontariuszy_ek z pomocą humanitarną na Węgry. 

II.  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.

7  lutego  2015  dwie  osoby  członkowskie  przeprowadziły  warsztat  antydyskryminacyjny  i
antyhomofobiczny  Od uprzedzeń do równości  w I  Liceum Ogólnokształcącym w Świdnicy  (grupa
natolatek). 

11 maja 2015 zorganizowany został wykład dr Roberta Kowalczyka Nieheteronormatywność a rozwój
psychospołeczny człowieka w SWPS Wrocław.

III. Wśród innych działań stowarzyszenia odbyło się wiele spotkań integrujących osoby członkowskie i
sympatyków stowarzyszenia, m.in.  benefit na Marsz Równości (czerwiec 2015),  Queermas (impreza
świąteczna – grudzień 2015).

Aktywnie  włączyliśmy  się  w  obchody  Międzynarodowego  Dnia  Solidarności  z  Uchodźcami
(październik 2015). 

W ramach 16 Dni Przeciwdziałania Przemocy ze względu na Płeć (listopad 2015)  odbyło się spotkanie
Przemoc w relacjach nieheteroromatywnych we współpracy z Fundacją Autonomia i Konsola.

Zorganizowali_łyśmy także wydarzenia w ramach  Dni HIV/AIDS (1-3 grudnia 2015), realizując cel
działaności  prozdrowotnej.  Warsztat  i  spotkania  propagowały  wiedzę o bezpiecznym seksie  oraz
chorobach przenoszonych drogą płciową.

W ciągu całego roku 2015 członkowie i członkinie Stowarzyszenia brali aktywny udział w projekcie
Żywej  Biblioteki,  w  którym  jako  „książki”  reprezentowali  mniejszość  LGBTQ  w  wielu  miastach  i
miejscowościach w całym kraju. 


