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INTRODUKTION
POLEN
I N D B Y G G E R E : 38 mio.
A R E A L : 312.000 km2 (7 gange større end Danmark)
R E L I G I O N : 93 % katolikker

KILDER

Kilde: um.dk

I EU stiger antallet af LGBT+personer – fx
bøsser og lesbiske – der bliver diskrimineret.
Polen er et af de lande, hvor det er særligt
slemt. Regering og kirke ser LGBT som en
farlig invasion af landet og bruger ord som
‘regnbuepest’. De mener, at LGBT-personer
har en særlig måde at tænke på – en ideologi.
Denne ’LGBT-ideologi’ ser de som en trussel
mod børn, familier og hele landet.
I en tredjedel af Polen har kommunerne
desuden lavet særlige erklæringer for “at beskytte” deres indbyggere mod LGBT. Kommunerne dækker et område, der er cirka dobbelt
så stort som Danmark. De lokale erklæringer
er ikke lov, men udskamningen skaber frygt
og utryghed hos LGBT-personer.
Denne bog giver polske LGBT-personer en
stemme. De fortæller om deres kamp og det
had, de møder. I bogen deler polske teenagere
også deres meninger om, hvorfor Polen er så
homofobisk, og hvad det betyder for dem.
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I denne bog er der mange forskellige
kilder, som hver især belyser problemstillingen. Ved hvert interview fremhæves
de kildetyper, som fortæller:

Bogen zoomer også ind på en af de polske
byer, som har vedtaget en erklæring mod
LGBT-ideologi. Her får politikerne for og
imod erklæringen ordet. Det samme gør en
LGBT-person, der bor i byen. Bogen kommer
desuden forbi EU-parlamentarikere i Bruxelles
for at give et bud på, hvad EU kan gøre ved
problemet.

DAN

MAR

ERFARINGSKILDER:
De har personlige oplevelser, som de
fortæller om. Her i bogen er det både
polske unge og LGBT-personer i Polen.

K
EN
P OL

EKSPERTKILDER:
De har en faglig viden om det, historien
handler om. Det kan fx være en forsker, der
kan forholde sig neutralt til sagen.

Kampen mod LGBT bliver også sat ind
i et historisk perspektiv. For selv om Polen
først igennem de senere år er blevet et udtalt
homofobisk land, handler homofobien måske
ikke så meget om LGBT, men mere om et
polsk folk, der bærer en frygt for det ukendte.
PS: Det er heller ikke uproblematisk at
være LGBT+ i Danmark – det kommer bogen
også omkring.

PARTSKILDER:
De har en personlig interesse i historien.
Her i bogen er der bl.a. politikere og
organisationer, som ønsker at komme
igennem med et budskab eller en sag.

ORDHJÆLP
A K T I V I S T : Medlem af en bevægelse, der forsøger at fremme sin sag gennem aktioner.
I D E O L O G I : En beskrivelse af, hvordan samfundet skal opfattes og indrettes. Ideologi er ofte koblet med politik.

Socialisme og liberalisme er begge politiske ideologier.

God læselyst!

L G B T + : Lesbian Gay Bisexual Transgender. På dansk lesbisk, bøsse, bi- og transpersoner. Når man skriver +

Lene Vendelbo, København, 2020

efter, så er det for at inkludere flere grupper end de fire (kilde lgbt.dk). I Polen er det mest normalt kun at sige LGBT.
Derfor vil både LGBT+ og LGBT stå i bogen.

POLEN: LGBT+KAMPEN

7

POLEN: LGBT+KAMPEN

Victoria Grzybowska bor i Polen.
Foto: Privat

E R FA R I N G S -

KILDE

“LGBT-zonerne er forfærdelige.
De er en idé, der kommer fra
homofobiske mennesker, som
vil såre andre mennesker.
Da jeg hørte om dem første gang, var jeg chokeret, og
jeg troede, at det var fake news.
Jeg har selv en ven, der er bøsse og en ven, der
er lesbisk. De er ikke anderledes end mig. De går i
skole, læser lektier og er sammen med venner. De gør
ikke noget forkert, så hvorfor skal de udelukkes fra
nogle områder?
Hvis nogen truer dem eller kalder mine LGBT-venner
for grimme ting, vil jeg altid støtte dem.”

VICTORIA GRZYBOWSKA, 17 ÅR, POLEN
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Kazimierz Strzelce bor i en by, der har
lavet en erklæring mod LGBT-ideologi.
Hans fortælling indgår som en del af et
projekt. Læs mere om det på side 38.
Foto: Bartosz Staszewski

E R FA R I N G S -

KILDE

LG BT- P E R S O N :

“JEG ER IKKE EN
IDEOLOGI”
“Jeg har boet her i 59 år. Jeg er født her. Jeg
arbejder, betaler skat og er et socialt menneske.
Jeg har aldrig brudt loven. Jeg tror på Gud og
går i kirke. Jeg prøver at hjælpe folk. Hvis man
skal opsummere mig, så har jeg en positiv
værdi for Polen, regionen og kommunen, hvor
jeg bor. Alligevel påstår byrådet i min by, at jeg
ikke må leve mit liv fuldt ud alene på grund af
min seksualitet. Det eneste, der betyder noget
for de mennesker, er, at jeg er bøsse.

Min samvittighed tillader mig ikke at lade
det passere ubemærket. Byrådets beslutning er
baseret på løgne, halve sandheder og dumme
antagelser. Jeg forsvarer mine rettigheder for at
vise disse politikere, at jeg er her, jeg bor her,
jeg arbejder her.
Jeg er ikke en ideologi. LGBT er ikke en abstrakt ideologi. Den har et menneskeligt ansigt.
Kazimierz Strzelces ansigt.”

ORDHJÆLP
A B S T R A K T : Uhåndgribeligt (i denne sammenhæng).
I D E O L O G I : En beskrivelse af, hvordan samfundet skal opfattes og indrettes. Ideologi er ofte koblet med politik.

Socialisme og liberalisme er begge politiske ideologier.
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PARTS-

KILDE

KO RT:

LGBT-AKTIVISTERS
OVERBLIK OVER
HOMOFOBIEN I POLEN
I 2019 tog Jakub Gawron og en lille gruppe andre
aktivister initiativ til at kortlægge, hvor mange
kommuner og regioner i Polen, der har vedtaget
e r k l æ r i n g e r m o d d e t , d e k a l d e r LG BT- i d e o l o g i .

DANMARK

GDANSK

POLEN

BI A ŁYS TOK
WARSZAWA

K ATOWICE
KRAKOW

De sorte områder viser kommuner og regioner, der har
indført en erklæring rettet mod LGBT- ideologi.
Kilde: atlasnienawisci.pl

> MØD JAKUB GAWRON PÅ NÆSTE SIDE
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