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DLACZEGO TAK WAŻNA JEST DZIŚ EDUKACJA 

ANTYDYSKRYMINACYJNA , W TYM ANTYHOMOFBICZNA? 

Nierzadko spotykamy się z pytaniem o to, czy musimy rozważać orientację seksualną jako 

jedną z przesłanek dyskryminacji, jeśli zajmujemy się feminizmem czy edukacją 

antydyskryminacyjną. Jedną z cech łączących współczesny feminizm i edukacje 

antydyskryminacyjna jest to, iż postrzegają one wykluczenie jako efekt intersekcjonalnych 

oddziaływań różnorodnych elementów tożsamości osób. Zatem przyglądając się obecnemu 

backlashowi w kontekście praw kobiet, nie sposób pomijać inne przesłanki dyskryminacji. 

Mówiąc wprost: dzisiejszy feminizm nie dotyczy wyłącznie kwestii płci, ale i pozostałych 

wymiarów tożsamości, które pozycjonują nas w społeczeństwie. Orientacja seksualna jest 

zatem jednym z takich elementów. Obecnie w Polsce wydaje się on mieć szczególne znaczenie 

również ze względu na obecną w przestrzeni publicznej narrację przedstawiającą osoby ze 

środowiska LGBTQIA jako zagrożenie. Nie chcę odnosić się do poszczególnych zagadnień, 

jakimi próbuje się straszyć społeczeństwo mniejszościami seksualnymi, ale skupię się na 

przedstawieniu perspektywy, z której nie wolno bagatelizować przeciwdziałania dyskryminacji 

ze względu na orientację i tożsamość płciową.  

❖ Kontekst 

Mamy do czynienia w Polsce z sytuacją, w której organy administracji państwowej odmawiają 

uszanowania praw społeczności osób LGBT+ poprzez podejmowanie uchwał deklarujących, że 

dany teren jest „wolny od LGBT+”. Na chwilę obecną aż 79 miast, powiatów, gmin i 

województw wprowadziło, próbowało wprowadzić lub lobbowało uchwałę "anty-LGBT" w 

swoim samorządzie. W 53 przypadkach dokument został wprowadzony, w 12 jest 

przygotowywany lub promowany przez polityków i polityczki, w 8 przypadkach punkt zdjęto z 

porządku obrad. 10 razy taka uchwała została odrzucona, a jeszcze w 4 przypadkach na 

szczeblu samorządowym lobbuje ją Ordo Iuris1.   

 
1 Artykuł „Uchwały "anty-LGBT" - wszystko, co musicie o nich wiedzieć”     
https://queer.pl/news/203514/uchwaly-anty-lgbt-wszystko-co-musicie-o-nich-
wiedziec?fbclid=IwAR11fICK4rAxz-Whk5t3lwuGdB5w8wP-qlRooaRgaW-CAF_w5SasBf90630 [dostęp 9.10.2019] 

https://queer.pl/news/203514/uchwaly-anty-lgbt-wszystko-co-musicie-o-nich-wiedziec?fbclid=IwAR11fICK4rAxz-Whk5t3lwuGdB5w8wP-qlRooaRgaW-CAF_w5SasBf90630
https://queer.pl/news/203514/uchwaly-anty-lgbt-wszystko-co-musicie-o-nich-wiedziec?fbclid=IwAR11fICK4rAxz-Whk5t3lwuGdB5w8wP-qlRooaRgaW-CAF_w5SasBf90630
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 Mapa: OKO Press2 

Dane z 8 października’19 mówią o następujących lokalizacjach Samorządów "wolnych od 

LGBT": 

17 gmin: Istebna, Jordanów, Końskowola, Lipinki, Łososina Dolna, Mełgiew, Niebylec, Ostrów 

Lubelski, Radzyń Podlaski, Szerzyn, Tuszów Narodowy, Urzędów, Wilkołaz, Zakrzówek. 

22 powiaty: świdnicki, białostocki, bielski, jarosławiecki, kolbuszowski, kraśnicki, leski, 

lubaczowski, łańcucki, łowicki, mielecki, opoczyński, przasnyski, przysuski puławski, radzyński, 

rawski, rycki, tarnowski, wieluński, włoszczowski, zamojski. 

10 miast: Biała Podlaska, Kraśnik, Mielec, Nowa Dęba, Przasnysz, Puławy, Radzyń Podlaski, 

Stary Sącz, Świdnik, Wieluń 

4 województwa: lubelskie, małopolskie, podkarpackie i świętokrzyskie 

Jednak ich liczba wciąż rośnie a kolejne miejscowości szykują podobne uchwały. 

Dodatkowo w lipcu’19 redakcja tygodnika Gazeta Polska zapowiedziała, że do każdego 

egzemplarza Gazety doda naklejki z napisem „Strefa wolna od LGBT”. Nie trzeba dużej 

wyobraźni, aby skojarzyć, że takie gesty są dobrze nam znane z II wojny światowej i 

wystawianych wtedy tabliczek „Żydom wstęp wzbroniony”. Ostatecznie periodyk ukazał się z 

naklejką ale wiele miejsc odmówiło jego dystrybucji – nie chodzi jednak wyłącznie o osiągnięty 

efekt ale klimat, jaki takie sytuacje tworzą. Właśnie dlatego obecnie potrzebna jest wiedza o 

tym, jak wspierać społeczność LGBT+ w Polsce a edukacja antydyskryminacyjna jest jednym ze  

sposobów,w jaki można to robić.  

 

Przyglądając się temu, jak kształtowały się relacje władz ze środowiskiem LGBTQIA można 

 
2 Artykuł „Strefy wolne od gejów i lesbijek? Prawnicy: uchwały samorządowców przeciwko osobom LGBT 
nielegalne” https://oko.press/prawnicy-uchwaly-samorzadowcow-przeciwko-osobom-lgbt-nielegalne/ [dostęp 
7.10.2019] 

https://oko.press/prawnicy-uchwaly-samorzadowcow-przeciwko-osobom-lgbt-nielegalne/
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powiedzieć, że poprzednie rządy udawały, że takich osób w Polsce nie ma, tymczasem obecny 

rząd aktywnie działa na szkodę osób LGBT+. Wydaje się to zaskakujące, jeśli uświadomimy 

sobie, że oznacza to ignorowanie potrzeb 2 milionów osób, żyjących w Polsce obywatelek i 

obywateli tego kraju. Taka sytuacja nie może pozostawać bez wpływu na to, co dzieje się w 

środowisku szkolnym3. 

Homofobia i transfobia to problemy obecne w szkołach od lat. Jak wynika z badań 

opublikowanych w raporcie „Sytuacja społeczna osób LGBTA. Raport za lata 2015 – 2016” to 

w szkole młodzież LGBT najczęściej doświadcza przemocy spowodowanej orientacją seksualną 

lub tożsamością płciową. Poprzednicy obecnej władzy ignorowało szkolną homofobię. Obecne 

władze, w tym umocowani politycznie kuratorzy oświaty, swoimi działaniami i wypowiedziami 

pogarsza i tak często już dramatyczną sytuację uczniów i uczennic LGBT. 

W takiej sytuacji zagrożona jest rzetelna edukacja antydyskryminacyjna. W sierpniu 2017, tuż 

przed rozpoczęciem roku szkolnego, Ministra Edukacji, Anna Zalewska, wydała rozporządzenie 

likwidujące wprowadzony dwa lata wcześniej wymóg prowadzenia przez szkoły działań 

antydyskryminacyjnych obejmujących całą społeczność szkolną. Zajęcia tego typu nie zostały 

zakazane, ale też nie są obowiązkowe. A jak coś nie jest obowiązkowe, to można założyć, że 

część nauczycieli i nauczycielek takie zajęcia sobie zwyczajne odpuści i – w takiej sytuacji należy 

zakładać, że tematyki dyskryminacji osób LGBT po prostu w szkołach nie będzie. 

Miesiąc po tej decyzji Zalewskiej Polskę obiegła informacja o samobójczej śmierci 

czternastoletniego Kacpra z Gorczyna. Chłopiec znosił homofobiczne wyzwiska, szykany, 

przemoc. W końcu odebrał sobie życie. Spontanicznie pod budynkiem MEN w Warszawie 

grupa nastolatków wspólnie z kilkoma organizacjami pozarządowymi zorganizowała 

demonstrację. Jej formułą był stojący na chodniku szereg młodych osób, wszyscy z 

pomalowanymi na tęczowo twarzami, które trzymały kartki z napisem „Jeszcze żyję, bo…”. Ten 

przejmujący widok nie skłonił jednak Pani Minister Zalewskiej, do zabrania głosu w tej sprawie. 

Nie podjęła też ona żadnych kroków, aby uniknąć takich tragedii w przyszłości. Wręcz 

przeciwnie, kolejne działania podejmowane przez władze ministerialne czy Kuratoria Oświaty 

(wspierane przez organizację prawniczą Ordo Iuris) wprost wskazują, że występują oni 

przeciwko działaniom, które mają na celu uczynić szkoły bezpieczniejszymi dla uczniów i 

uczennic LGBTQIA. 

❖ Tożsamość 

Czy rzeczywiście jest tak, że orientacja seksualna uczniów i uczennic (czy ich tożsamość 

płciowa) są czynnikami determinującymi funkcjonowanie młodzieży w szkole? Często 

argumentem jest to, że dzieci w szkole – szczególnie podstawowej - jeszcze się „takimi 

sprawami” nie interesują i w związku z tym uczenie ich o wszystkich elementach tożsamości, 

ze względu na które mogą doznać nierównego traktowania nie jest konieczne.  

 
3 Na podstawie artykułu: „Trzy lata złej zmiany – rządy PiS pod lupą LGBT”    
https://krytykapolityczna.pl/kraj/trzy-lata-zlej-zmiany-rzady-pis-pod-lupa-lgbt/ [dostęp 7.10.2019] 

https://krytykapolityczna.pl/kraj/trzy-lata-zlej-zmiany-rzady-pis-pod-lupa-lgbt/
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Odpowiadamy wtedy zazwyczaj cierpliwie, że mechanizm dyskryminacji jest jeden i podlegają 

mu osoby ze względu na różnorakie cechy. Jedną z zasad edukacji antydyskryminacyjnej jest 

to, że nie wartościuje ona poszczególnych przesłanek dyskryminacji. Odnosimy się do tego, że 

nierówne traktowanie spotyka młode osoby w szkołach ze względu na to kim są, chociaż nie 

mają one wpływu na to, kim i gdzie się urodziły, a często również na to, gdzie chodzą do szkoły.  

 

 

Warto pamiętać, że dyskryminacja, która spotyka osoby ze względu na elementy tożsamości 

pierwotnej jest wyjątkowo dotkliwa właśnie z tego względu, że nie mamy kontroli nad takimi 

cechami jak: płeć, wiek, kolor skóry, pochodzenie etniczne, orientacja seksualna czy 

(nie)pełnosprawność. A te właśnie cechy determinują naszą pozycję w grupie większościowej 

(czyli tej, która ma lepszą pozycję, zapewnia łatwiejszy dostęp do decyzji i różnorakich dóbr – 

i która nierzadko nie zdaje sobie sprawy ze swojego uprzywilejowania, bo będąc w większości 

przywilej staje się przezroczysty) bądź mniejszościowej, która automatycznie bardziej 

narażona jest na nierówne traktowanie i startuje w życiowych zawodach ze słabszej, gorszej 

pozycji.   

❖ Dyskryminacja 

Tożsamość 

wtórna 

Status 

rodzicielski 

Język 

Religia 

Wykształcenie 

Pokolenie 

Miejsce 

zamieszkania 

Tożsamość 

pierwotna 

Orientacja 

psychoseksualna 

Wiek 

Płeć  

Etniczność 

Kolor 

skóry 

(Nie)pełnosprawność 

Osobowość 

Klasa społ. 

Wygląd 

Stan 

cywilny 
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Definicji dyskryminacji jest wiele, w zależności od kontekstu, w jakim będziemy się jej 

przyglądać. Na potrzeby pracy w obszarze edukacji proponujemy definiować dyskryminacje 

jako:  

 

Pojawiają się tutaj kluczowe elementy: to, że dyskryminacja polega na gorszym traktowaniu 

(jej formą może być izolowanie, przemoc fizyczna, słowna, ekonomiczna czy psychiczna a także 

molestowanie seksualne), które spotyka nas ze względu na to, że przynależymy do jakiejś 

grupy mniejszościowej (w kontekście tożsamości pierwotnej będą to: kobiety; osoby 

nieheteronormatywne; młode lub starsze; z niepełnosprawnością i o kolorze skóry innym niż 

biały) oraz, że najczęściej (ale nie jest to warunek konieczny!) osoby traktowane są gorzej, w 

oparciu o stereotypowe przekonania czy uprzedzenia sprawców dyskryminacji albo dlatego, 

że nie wpisują się w społeczne oczekiwania i normy. 

Jak zatem wygląda mechanizm dyskryminacji? 

 

Opisując go należy zwrócić uwagę na fakt, że owa – niezbędna do tego, by mówić o 

dyskryminacji – władza, nie musi być władzą formalną, może ona wynikać m.in. z lepszej 

pozycji społecznej a przy rozpatrywaniu (również prawnym) dyskryminacji nie bierzemy pod 

uwagę intencji sprawcy tylko to, czy dane działanie miał dyskryminujący skutek.   

+ WŁADZA 
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❖ Edukacja Antydyskryminacyjna  

Walczyć z dyskryminacją można na wiele sposobów, tym, któremu przyjrzymy się z bliska 

będzie edukacja antydyskryminacyjna, która zdecydowanie nie jest antidotum na całe zło ale 

pozwala zrozumieć mechanizmy  ją powodujące i wyposażyć np. nauczycielki i nauczycieli w 

wiedze i umiejętności potrzebne do przeciwdziałania temu zjawisku w środowisku szkolnym.   

Poniżej zaprezentowana została szczegółowa i rozbudowana definicja edukacji 

antydyskryminacyjnej opracowana przez Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej4. 

Analizując te zapisy można wskazać sposoby i wskazówki dotyczące realizacji działań 

antydyskryminacyjnych w szkołach5. 

Edukacja antydyskryminacyjna to „świadome działanie podnoszące wiedzę, umiejętności i 

wpływające na postawy, które ma na celu przeciwdziałanie dyskryminacji i przemocy 

motywowanej uprzedzeniami oraz wspieranie równości i różnorodności” [TEA, 2011, s. 7]. 

Oznacza to, że realizowane w szkołach działania muszą być skoncentrowane na 

przeciwdziałaniu dyskryminacji i jako takie przedstawiane. Nie są działaniami 

antydyskryminacyjnymi powszechnie podejmowane w szkołach akcje charytatywne, których 

celem jest wsparcie finansowe jakiejś osoby lub instytucji; działania religijne, jak np. 

rekolekcje; działania prozdrowotne i proekologiczne. Jednocześnie każde z wymienionych 

działań ma „antydyskryminacyjny potencjał”, co oznacza, że może zostać zorganizowane w 

sposób umożliwiający łączenie tych zagadnień z celami edukacji antydyskryminacyjnej. 

Przykładem może być zorganizowanie popularnej akcji „Góra grosza”, która nie będzie 

ograniczać się do wystawienia puszki na „miedziaki”, ale koncentrować się będzie na 

przekazaniu wiedzy o wykluczeniu ekonomicznym. Uzupełnieniem edukacji ekonomicznej 

może być zbiórka pieniędzy, ale nie jest ona celem samym w sobie. 

Edukacja antydyskryminacyjna „rozwija wiedzę na temat mechanizmów dyskryminacji i 

wykluczenia” [TEA, 2011, s.7]. Ważne jest zrozumienie, w jaki sposób stereotypy i uprzedzenia 

prowadzą do nierównego traktowania i naruszania praw jednostki. Edukacja 

antydyskryminacyjna zajmuje się przejawami oraz konsekwencjami dyskryminacji w każdym 

obszarze naszego życia. Kluczowe jest zobaczenie zjawiska dyskryminacji nie tylko poprzez 

pryzmat osoby dyskryminowanej, ale również w kontekście istniejących relacji władzy 

(społecznej, politycznej, ekonomicznej, symbolicznej) oraz systemu przywilejów grup 

dominujących. Interesują nas obydwie strony społecznie tworzonych i funkcjonujących relacji 

„mniejszość – większość”, a także przesłanki, na których budowane są te relacje, m.in.: płeć, 

rasa, pochodzenie narodowe i etniczne, religia lub światopogląd (wyznanie lub 

bezwyznaniowość), niepełnosprawność, wiek, orientacja seksualna, tożsamość płciowa, status 

 
4 Definicja opracowana przez Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej, umieszczona na stronie internetowej 
stowarzyszenia: http://tea.org.pl/pl/SiteContent?item=edukacja_antydyskryminacyjna [22.12.2014] 
5 Na podstawie: „Edukacja antydyskryminacyjna – odpowiedź na wyzwania związane z dyskryminacją w szkole” 
– fragment artykułu pt. „Dlaczego warto przeciwdziałać dyskryminacji w szkole?”  

http://tea.org.pl/pl/SiteContent?item=edukacja_antydyskryminacyjna
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społeczny i ekonomiczny. Ważne są także przemoc motywowana uprzedzeniami: mowa 

nienawiści i zbrodnie z nienawiści. 

Edukacja antydyskryminacyjna „buduje kompetencje przeciwdziałania dyskryminacji. 

Edukacja antydyskryminacyjna stawia nacisk na szeroką znajomość praw człowieka, praw 

kobiet, oraz prawa antydyskryminacyjnego.”[TEA, 2011, s.7]. Istotna jest wiedza na temat 

różnorodnych instrumentów przeciwdziałania dyskryminacji oraz umiejętności ich 

wykorzystania. Edukacja antydyskryminacyjna rozwija odwagę cywilną i odpowiedzialność 

osobistą za reagowanie i przeciwdziałanie wszelkim aktom dyskryminacji i przemocy. 

Kluczowa staje się nie tylko pozycja ofiary i sprawcy, ale także świadka. W kontekście szkolnym 

oznacza to nawiązywanie do zagadnień związanych z prawami człowieka np. na lekcjach 

historii czy geografii, pokazujące zjawiska związane z odkryciami geograficznymi nie jako 

uniwersalne, ale posiadające wiele aspektów np. brak poszanowania kultury i respektowania 

praw człowieka podczas podbojów kolonialnych. Istotnym elementem może być też 

ukazywanie obecnej sytuacji społeczno-ekonomicznej pewnych grup np. obywateli Francji 

pochodzenia afrykańskiego, jako efektu historycznych uwarunkowań związanych z istnieniem 

francuskich kolonii. Idąc dalej za tym założeniem, poznanie dorobku ruchów emancypacyjnych 

i sposobów ich działania zakłada większą gotowość do reagowania na obserwowane przejawy 

nierównego traktowania. 

Edukacja antydyskryminacyjna „rozwija wiedzę na temat grup dyskryminowanych oraz 

ruchów emancypacyjnych. Przeciwdziałanie dyskryminacji i przemocy opiera się na rzetelnej 

wiedzy o grupach dyskryminowanych i doświadczających przemocy. Edukacja 

antydyskryminacyjna wywodzi się i bezpośrednio czerpie z osiągnięć ruchów 

emancypacyjnych, w tym przede wszystkim feminizmu” [TEA, 2011, s.7]. Edukacja 

antydyskryminacyjna rozwija się w kontekście wcześniejszych osiągnięć emancypacyjnych 

zarówno tych związanych ze zdobyczami instytucjonalnymi, jaki i tymi odnoszącymi się do 

rozwoju myśli na temat przeciwdziałania dyskryminacji i przemocy w ogóle. Realizacja tego 

elementu edukacji antydyskryminacyjnej zakłada, że uczniowie i uczennice poznają historię 

uzyskiwania praw przez różne grupy mniejszościowe tj. kobiety, osoby ciemnoskóre, 

nieheteroseksualne i inne. Rzetelna wiedza o procesie zdobywania pełni praw przez grupy 

doświadczające dyskryminacji pozawala na konfrontację i zmianę szkodliwych stereotypów 

dotyczących tych grup oraz umożliwia poznanie odmiennej od grupy większościowej 

perspektywy. To z kolei wspiera proces zaangażowania się w tworzenie przestrzeni szkolnej 

jako, wolnej od dyskryminacji. 

Edukacja antydyskryminacyjna „wzmacnia grupy i osoby dyskryminowane i wykluczone na 

zasadach włączania i upodmiotowienia (tzw. empowermentu)” [TEA, 2011, s.7]. To kluczowe 

założenie ma na celu eliminowanie sytuacji, w których edukacja o pewnych grupach odbywa 

się ich kosztem, bądź prowadzi do uproszczonego, nierzadko nadal steretypizującego 

kreowania wizerunku danej grupy. Niechlubnym przykładem działań, które pomijają tę zasadę 

są wszelkiego rodzaju przedsięwzięcia, gdzie przedstawiciele grupy większościowej 

wypowiadają się w imieniu dyskryminowanych. Innym przykładem są działania, które mając 
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przybliżać odmienną kulturę przekazują stereotypowe obrazy rzeczywistości np. prowadzone 

w ramach edukacji globalnej zajęcia, które pokazują Afrykę jako jednorodny etnicznie, 

nietknięty cywilizacją ląd. Pomijane są różnice między grupami etnicznymi i narodowymi 

zamieszkującymi ten kontynent [Średziński, 2011 s.14].  

„Edukacja antydyskryminacyjna opiera się na osobach ją prowadzących. Głęboko wierzymy 

w przyrodzoną godność ludzką, podmiotowość i autonomię każdego człowieka oraz równość 

wszystkich ludzi bez względu na pochodzenie etniczne i narodowe, rasę, 

niepełnosprawność, wiek, płeć, orientację seksualną i tożsamość płciową, wyznanie lub 

bezwyznaniowość, status społeczny i ekonomiczny i jakikolwiek inny stan. W szczególny 

sposób dbamy o spójność pomiędzy podejmowanymi działaniami a swoją postawą, stale i 

świadomie dążąc do rozwoju osobistej wrażliwości i postawy szacunku wobec innych” [TEA, 

2013, s.19]. To wyzwanie związane z prowadzeniem edukacji antydyskryminacyjnej ma 

szczególne znaczenie, bo jednocześnie z przekonaniem, że to nauczyciel/ka jest kluczowym 

elementem procesu uczenia się – w przypadku edukacji antydyskryminacyjnej – mamy tez 

świadomość, że w obecnym systemie edukacji formalnej brakuje systemowego wsparcia w 

tym obszarze [Chustecka, 2011 s. 28]. Specyfika pracy w obszarze przeciwdziałania 

dyskryminacji sprawia, że pożądane jest łączenie kompetencji, które tradycyjnie wpisywane 

są w role osób badających potrzeby, ułatwiających prowadzenie dyskusji, ewaluujących 

działania i posiadających wiedzę ekspercką w różnych dziedzinach [Branka, 2010, s. X]. Kwestia 

spójności między prezentowaną postawą a głoszonymi treściami może być problematyczna, 

ale w tym artykule nie będziemy jej analizować dzieląc się jedynie własnym przekonaniem, że 

w przypadku niepodzielania wartości obecnych w treściach związanych z edukacją 

antydyskryminacyjną, o których mowa w powyższych elementach jej definicji, trudno o 

zachowanie tejże spójności. (…) 

❖ Edukacja antyhomofobiczna 

Jest wiele sposobów realizowania edukacji antyhomofobicznej w ramach edukacji 

antydyskryminacyjnej. Można ukazywać orientację seksualną jako jeden z elementów 

tożsamości i skupić się szerzej na procesie dyskryminacji (nie pomijając jednak w żadnym 

przypadku tejże przesłanki!). Można też zaplanować proces skupiony wyłącznie na tym 

aspekcie, ukazują np. historię ruchów emancypacyjnych społeczności LGBT+ w różnych 

krajach.    

Z pomocą w organizacji takiego procesu przychodzi też Kampania Przeciw Homofobii, która od 

kilku lat organizuje Tęczowy Piątek, akcję mającą na celu pokazanie młodzieży LGBT, że w 

szkole jest miejsce również dla niej. Od niedawna MEN podejmuje próbę zablokowania akcji i 

straszy szkoły kontrolami, jednak odwołując się do przepisów trudno zrozumieć takie 

działania, bo Tęczowy Piątek wprost realizuje zapisy zawarte w ustawie Prawo oświatowe. W 

preambule czytamy: „szkoła winna zapewnić każdemu uczniowi warunki niezbędne do jego 

rozwoju, przygotować go do wypełniania obowiązków rodzinnych i obywatelskich w oparciu o 

zasady solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności”. Odwołania do 
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edukacji antydyskryminacyjnej, poszanowania dla godności człowieka, zasad tolerancji i 

akceptacji, praw człowieka, znajdują się też w podstawie programowej. Tęczowy Piątek nie 

tylko prawa nie łamie, ale jeszcze wspiera szkoły w realizacji ich obowiązków, zatem pozostaje 

wierzyć, że szkołom uda się nie ulec zastraszaniu i szykanom. Tym bardziej, że  tym jak będzie 

wyglądać taki dzień w szkole (ale też inne formy edukacji antyhomofobicznej) mogą 

zadecydować wspólnie: grono pedagogiczne i uczennice i uczniowie szkoły. W końcu to oni 

wiedzą najlepiej, czego potrzebują aby czuć się w szkole bezpiecznie.  


