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W 2022 roku Polska po raz trzeci z kolei zajęła ostatnie miejsce w Unii Europejskiej (UE) w ran-

kingu ILGA-Europe, porównującym ustawodawstwo oraz politykę praw człowieka wobec osób LGBT+ 

w państwach Europy. Równolegle, najnowszy raport z ogólnopolskiego badania sytuacji osób LGBT+, 

który ukazał się w 2021 roku, dostarcza dowodów o gorszym traktowaniu i powszechnej przemocy 

wobec osób nieheteronormatywnych w Polsce. Aż 68,5% osób LGBT+ biorących udział w owym bada-

niu doświadczyło w latach 2019-2020 przemocy z powodu swojej orientacji seksualnej lub tożsamości 

płciowej. Co więcej, w porównaniu z badaniem z roku 2017, w latach 2019-2020 samoocena osób LGBT+ 

uległa znacznemu obniżeniu, natomiast częstsze stały się myśli samobójcze oraz próby ukrycia 

swojej tożsamości.

W obliczu tak niepokojących statystyk, w głowach osób działających dla społeczności lokal-

nej, pojawiają się pytania: Jak wygląda życie, związki osób nieheteronormatywnych 

w naszej małej ojczyźnie? Jakie jest nasilenie dyskryminacji? Jakich działań najbardziej potrzebują 

osoby z naszego województwa? To właśnie one skłoniły nas do przeprowadzenia badania, którego 

wyniki przedstawiamy w poniższym raporcie. Naszym celem było poznanie realiów życia osób LGB-

TQIA+ mieszkających na terenie województwa opolskiego, ich poczucia akceptacji 

i swobody ujawniania swojej tożsamości, a także potrzeb i oczekiwań wobec wybranych instytucji, 

w tym naszego Stowarzyszenia. 

Jesteśmy również świadome i świadomi wyjątkowo często występującego zjawiska migracji, 

szczególnie zagranicznych, jakimi od lat 50. XX w. charakteryzuje się województwo opolskie, nazy-

wane z tego względu regionem emigracyjnym. Według danych opracowanych przez Urząd Staty-

styczny w Opolu, w 2018 r. z województwa wymeldowało się 11,3 tys. osób, podczas gdy liczba melduj-

cych się wyniosła 10,6 tys. Mając również na uwadze, że w latach 2019-2020 aż 12% osób LGBTQIA+ 

planowało wyjazd z kraju, poznanie planów migracyjnych osób nieheteronormatywnych z naszego 

województwa stało się kolejnym ważnym celem naszego badania.

Mamy nadzieję, że wyniki opisane w poniższym raporcie pomogą rzucić światło na sytuację 

społeczną osób LGBTQIA+ z całego województwa, dzięki czemu działania podejmowane przez nas, 

ale mamy nadzieję, że również przez instytucje publiczne, będą jak najbardziej adekwatne do 

potrzeb osób mieszkających zarówno w małych, jak i dużych miejscowościach Opolszczyzny. Wie-

rzymy bowiem, że wiedza, przeciwieństwo ignorancji, jest pierwszym krokiem do osiągnięcia praw-

dziwie równej przyszłości.

Stowarzyszenie Tęczowe Opole działa na rzecz osób LGBTQIA+ z województwa opolskiego od 

2018 r. Działania obejmują organizację Marszu Równości w Opolu, wydarzeń i warsztatów o charak-

wstęp terze edukacyjnym, kulturalnym, integracyjnym i rozrywkowym dla osób nieheteronormatywnych 

i sojuszniczych, a także reprezentację społeczności w mediach i na konferencjach mających miej-

sce w Polsce oraz za granicą. Stowarzyszenie zapewnia również bezpłatną pomoc prawną i psycho-

logiczną dla osób LGBTQIA+ i umożliwia zaangażowanie się w działania w formie wolontariatu. 
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• LGBTQIA+ -> akronim ten dotyczy osób o różnych orientacjach seksualnych i tożsa-

mościach, oraz cechach płciowych. Oznacza on kolejno: lesbijki, gejów, osoby bisek-

sualne, transpłciowe, queerowe, interpłciowe i aseksualne, a także inne niehetero-

normatywne osoby symbolizowane znakiem “+”;

• cispłciowa kobieta -> kobieta, której tożsamość płciowa odpowiada płci nadanej jej

po narodzinach;

• transpłciowa kobieta -> kobieta, której przy urodzeniu przypisano płeć męską; jej

tożsamość płciowa jest niezgodna z płcią nadaną przy urodzeniu;

• cispłciowy mężczyzna -> mężczyzna, którego tożsamość płciowa odpowiada płci

nadanej po narodzinach;

• transpłciowy mężczyzna -> mężczyzna, któremu przy urodzeniu przypisano płeć

żeńską; jego tożsamość płciowa jest niezgodna z płcią nadaną przy urodzeniu;

• osoba niebinarna -> osoba, której tożsamość płciowa mieści się w spektrum pomię-

dzy płcią męską a żeńską, lub której tożsamość płciowa jest płynna;

• osoba apłciowa -> osoba, która nie utożsamia się z żadną płcią;

• homoseksualność -> pociąg romantyczny/seksualny do osoby tej samej płci;

• heteroseksualność -> pociąg romantyczny/seksualny do osoby przeciwnej płci;

• biseksualność lub panseksualność - pociąg romantyczny/seksualny zarówno do

osób tej samej, jak i przeciwnej płci (lub - w przypadku panseksualności - także do 

wszystkich płci i tożsamości płciowych);

• aseksualność -> całkowite lub częściowe nieodczuwanie pociągu seksualnego

w stosunku do innych osób;

• wyoutowanie -> podzielenie się z kimś informacją o własnej tożsamości płciowej lub

orientacji seksualnej.
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Badanie zostało przeprowadzone za pomocą internetowego kwestionariusza, który udo-

stępniany był w mediach społecznościowych (Facebook, Instagram) w formie postów promowanych 

oraz w aplikacjach randkowych (Tinder, Grindr). Informacje o badaniu pojawiły się również 

w lokalnej prasie. Badanie miało dotrzeć do osób mieszkających na terenie całego województwa 

opolskiego. 

Kwestionariusz zawierał łącznie 37 pytań, z czego pięć było pytaniami otwartymi, na które 

odpowiedź była nieobowiązkowa. Pozostałe pytania zawierały odpowiedzi jednokrotnego lub wielo-

krotnego wyboru, a także matryce ze skalą 1-5. Ankieta podzielona była na 7 części. 

W części 1 zapytaliśmy o podstawowe informacje takie jak tożsamość płciowa, orientacja sek-

sualna, narodowość, wiek, miejsce zamieszkania, wykształcenie, status zawodowy oraz wielkość 

dochodów. Część 2 dotyczyła sytuacji życiowej - wyoutowania, poczucia akceptacji, a także posiada-

nia dzieci. Zapytaliśmy, w jakich środowiskach (np. rodzina, przyjaciele, szkoła, praca) osoby 

badane dokonały coming-outu. Jeśli dana osoba nie wyoutowała się jakiejś grupie, pytaliśmy 

dlaczego (otwarta forma pytania, odpowiedź nieobowiązkowa). Kolejne pytanie miało związek 

z poczuciem akceptacji. W matrycy – bo takiej formy użyliśmy – osoby badane zaznaczały (skala 1-5) 

na ile czują się akceptowane w różnych środowiskach, w których się wyoutowały (jeżeli tego nie zro-

biły, dostępna była opcja “nie dotyczy”). Pytanie otwarte w tym przypadku dotyczyło przyczyny 

braku poczucia akceptacji. Część 3 ankiety dotyczyła migracji. Osoby, które zadeklarowały chęć 

wyjazdu z województwa opolskiego, zostały zapytane o przyczynę (pytanie zamknięte wielokrotne-

go wyboru) oraz mogły w pytaniu otwartym opisać swoje plany migracyjne. Część 4 składała się 

z pięciu pytań dotyczących samopoczucia, z czego jedno pytanie stanowiło miernik satysfakcji 

z życia, a 4 pozostałe - poczucia samotności. Część 5 dotyczyła dyskryminacji, rozumianej jako 

wszelkie zachowania, które mają na celu wyrządzenie krzywdy (zarówno fizycznej jak 

i psychicznej), motywowane tożsamością lub orientacją seksualną ofiary, bądź wyobrażeniami ata-

kującego na ten temat. Osoby, które w ciągu ostatnich 2 lat doświadczyły na terenie województwa 

opolskiego dyskryminacji, zostały zapytane o jej formę, miejsce zdarzenia, sprawcę oraz czy zda-

rzenie zostało zgłoszone organom ścigania. Jeśli zdarzenie nie zostało zgłoszone, pytaliśmy 

o przyczynę (pytanie zamknięte wielokrotnego wyboru). Pytanie dotyczące formy przemocy było 

matrycą, w której należało zaznaczyć częstotliwość doświadczania poszczególnych zachowań prze-

mocowych. W części poświęconej wynikom wymienione w matrycy zachowania zaklasyfikowaliśmy do 

następujących podgrup: 

•  przemoc słowna (zaczepki słowne/agresja słowna - obrażanie, poniżanie, ośmieszanie, negatyw-
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metodologia
Badanie przeprowadzone przez Stowarzyszenie Tęczowe Opole pokazuje, że pomimo iż 

województwo opolskie jest regionem różnorodnym i wielokulturowym, nie jest ono wolne od dyskry-

minacji, 3/4 badanych osób LGBTQIA+ chce opuścić województwo, a 1/3 z nich jako powód swojej 

planowanej wyprowadzki podaje dyskryminację jakiej doświadczają.

Samorządy (gminy, miasta, województwo) powinny być otwarte, nowoczesne, odpowiedzialne 

i zaangażowane społecznie. By mogły takie być powinny m.in uwzględniać perspektywę i potrzeby 

osób LGBTQIA+ z woj. opolskiego przy tworzeniu Strategii Rozwoju Gmin, Miast, czy Województwa. 

Województwo (gminy, miasta) odpowiedzialne to województwo dbające o wszystkich mieszkańców, 

bez wyjątku - w tym również o osoby dyskryminowane zarówno społecznie jak i prawnie, tj. lesbijki, 

geje, osoby biseksualne, transpłciowe, panseksualne, aseksualne mieszkające w opolskim. Władze 

samorządowe zaangażowane społecznie znają i słuchają sygnalizowanych potrzeb lokalnej spo-

łeczności - potrzeby te są wyrażane m.in przez jedyną organizację LGBTQIA+ w regionie, tj. Stowa-

rzyszenie Tęczowe Opole. Zatem, by realizować potrzeby społeczności LGBTQIA+ z regionu, władze 

samorządowe powinny pozostawać w ścisłej współpracy z Tęczowym Opolem i innymi organizacja-

mi działającymi na rzecz tej społeczności, finansować i realizować szereg kampanii społecznych na 
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Samorządy powinni podpisać i realizować zapisy Europejskiej Karty Równości Kobiet i Męż-
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ne komentarze; pogróżki, groźby; nienawistne listy/maile/wiadomości; szantaż), 

•  przemoc fizyczna (plucie, potrącanie, uderzanie, szarpanie, kopanie; pobicie; atak z bronią),

•  przemoc psychiczna (rozpowszechnianie negatywnych opinii; deprecjonowanie, np. “jeszcze ci 

się odmieni”, “to tylko faza”, “co ty tam wiesz”; wyśmiewanie; obraźliwe hasła w przestrzeni publicz-

nej np. napisy lub obrazy na ścianie, pojazdy z homofobicznymi hasłami, billboardy; agresywne 

gesty, np. pokazywanie palcem),

•  przemoc seksualna (zaczepki seksualne naruszające nietykalność cielesną, np. dotykanie wbrew 

czyjejś woli; atak seksualny),

•  nierówne traktowanie (ignorowanie, odmówienie czegoś, np. usługi, sprzedaży, obsługi w lokalu; 

mobbing, np. izolowanie, ignorowanie, dyskryminacja płacowa; zwolnienie, odmowa awansu, 

odmowa zatrudnienia),

•  wandalizm i niszczenie mienia. 

W ostatnim pytaniu tej sekcji, osoby ankietowane mogły opisać wybrany incydent. Część 6 

dotyczyła potrzeb. Spytaliśmy o to, czego osobom ankietowanym brakuje w ich miejscu zamieszka-

nia, w szkole/na uczelni, w miejscu pracy oraz od kogo respondenci oczekują przeciwdziałania 

dyskryminacji. Na końcu tej sekcji osoby ankietowane mogły napisać o swoich oczekiwaniach. Ostat-

nia, 7 część kwestionariusza zawierała podziękowanie oraz nieobowiązkowe pytanie o adres email, 

wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych. W tej części spytaliśmy także o kwotę, jaką 

osoby byłyby skłonne przeznaczyć na rzecz Stowarzyszenia.

Do każdego pytania otwartego dołączone było pytanie o zgodę na publikację wypowiedzi 

w raporcie. Wszystkie odpowiedzi otwarte publikowane w poniższym raporcie, są udostępniane 

za zgodą autorów/-ek.

Badanie było skierowane do osób powyżej 16 roku życia, aktualnie mieszkających w woje-

wództwie opolskim, identyfikujących się ze społecznością LGBTQIA+,  które wyraziły zgodę na wzię-

cie w nim udziału. Na początku kwestionariusza umieszczono adekwatne pytania kontrolne. Bada-

nie nie obejmowało jednak osób sojuszniczych, które określiliśmy jako będące osobami cispłciowy-

mi oraz heteroseksualnymi, ale jednocześnie identyfikującymi się z akronimem LGBTQIA+. 

Odpowiedzi były zbierane między 12.05.2022 r. a 3.07.2022 r. Łącznie kwestionariusz wypełniło 

390 osób. W celu uzyskania wiarygodnych wyników analiz, na wstępie należało wykluczyć odpowiedzi 

udzielone przez osoby, które ewidentnie nie traktowały badania poważnie (“trolli”). Takie jednostki 

identyfikowano poprzez odpowiedzi na pytania otwarte oraz odpowiedzi wpisywane jako “inne” 

w pytaniach o tożsamość i orientację. Takich odpowiedzi było 17. Następnie wykluczono z dalszych 

analiz odpowiedzi udzielone przez osoby poniżej 16 roku życia (w sumie 13 osób), a także odpowiedzi 

od osób sojuszniczych - cispłciowych i heteroseksualnych, ale identyfikujących się z akronimem LGB-

TQIA+ (3 osoby). Ostatecznie w analizach wzięte było pod uwagę 357 osób. Z powodu bardzo 

niewielkiej liczby respondentów w niektórych kategoriach, podczas analiz obejmujących konkretne 

podziały wzięto pod uwagę jedynie wybrane grupy. Zostało to wyszczególnione w dalszej części 

charakterystyki osób badanych.

TOŻSAMOŚĆ PŁCIOWA. Osoby badane zostały podzielone na podgrupy odpowiadające ich tożsamo-

ści płciowej. Znaczącą większość osób badanych (47,1%) stanowiły cispłciowe kobiety. Na drugim 

miejscu pod względem liczebności uplasowali się cispłciowi mężczyźni (21,3%). Trzecią pod wzglę-

dem liczebności grupą były osoby niebinarne - stanowiły one 14,3% osób badanych. Do tej grupy 

zakwalifikowano także osoby, które swoją orientację określiły jako zmienną oraz queergender. 

Z powodu bardzo niewielkiej liczby osób w tych grupach, w dalszych analizach nie zostały wzięte pod 

uwagę osoby apłciowe (13 osób), natomiast transpłciowi mężczyźni (17 osób) i transpłciowe kobiety 

(6 osób) zostali połączeni w jedną grupę “osoby transpłciowe”. Poniższy wykres przedstawia 

dokładne dane na temat tożsamości płciowych respondentów biorących udział w analizach dla tej 

zmiennej (344 osoby).
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w raporcie. Wszystkie odpowiedzi otwarte publikowane w poniższym raporcie, są udostępniane 

za zgodą autorów/-ek.
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wództwie opolskim, identyfikujących się ze społecznością LGBTQIA+, które wyraziły zgodę na wzię-

cie w nim udziału. Na początku kwestionariusza umieszczono adekwatne pytania kontrolne. Bada-

nie nie obejmowało jednak osób sojuszniczych, które określiliśmy jako będące osobami cispłciowy-

mi oraz heteroseksualnymi, ale jednocześnie identyfikującymi się z akronimem LGBTQIA+. 

Odpowiedzi były zbierane między 12.05.2022 r. a 3.07.2022 r. Łącznie kwestionariusz wypełniło 

390 osób. W celu uzyskania wiarygodnych wyników analiz, na wstępie należało wykluczyć odpowiedzi 

udzielone przez osoby, które ewidentnie nie traktowały badania poważnie (“trolli”). Takie jednostki 

identyfikowano poprzez odpowiedzi na pytania otwarte oraz odpowiedzi wpisywane jako “inne” 

w pytaniach o tożsamość i orientację. Takich odpowiedzi było 17. Następnie wykluczono z dalszych 

analiz odpowiedzi udzielone przez osoby poniżej 16 roku życia (w sumie 13 osób), a także odpowiedzi 

od osób sojuszniczych - cispłciowych i heteroseksualnych, ale identyfikujących się z akronimem LGB-

TQIA+ (3 osoby). Ostatecznie w analizach wzięte było pod uwagę 357 osób. Z powodu bardzo 

niewielkiej liczby respondentów w niektórych kategoriach, podczas analiz obejmujących konkretne 

podziały wzięto pod uwagę jedynie wybrane grupy. Zostało to wyszczególnione w dalszej części 

charakterystyki osób badanych.

TOŻSAMOŚĆ PŁCIOWA. Osoby badane zostały podzielone na podgrupy odpowiadające ich tożsamo-

ści płciowej. Znaczącą większość osób badanych (47,1%) stanowiły cispłciowe kobiety. Na drugim 

miejscu pod względem liczebności uplasowali się cispłciowi mężczyźni (21,3%). Trzecią pod wzglę-

dem liczebności grupą były osoby niebinarne - stanowiły one 14,3% osób badanych. Do tej grupy 

zakwalifikowano także osoby, które swoją orientację określiły jako zmienną oraz queergender. 

Z powodu bardzo niewielkiej liczby osób w tych grupach, w dalszych analizach nie zostały wzięte pod 

uwagę osoby apłciowe (13 osób), natomiast transpłciowi mężczyźni (17 osób) i transpłciowe kobiety 

(6 osób) zostali połączeni w jedną grupę “osoby transpłciowe”. Poniższy wykres przedstawia 

dokładne dane na temat tożsamości płciowych respondentów biorących udział w analizach dla tej 

zmiennej (344 osoby).

ORIENTACJA SEKSUALNA. Większość osób badanych to osoby biseksualne lub panseksualne (47,1%). 

Do tej grupy zakwalifikowano tych, którzy wybrali tę opcję z kafeterii odpowiedzi lub wybrali opcję 

“inna” i wpisali takie orientacje, jak: panseksualna, omniseksualna, homoflexible, lub panseksualna 

z dodatkiem innej orientacji. Niemal jedna trzecia osób badanych (31,9%) określiła swoją orientację 

jako homoseksualną (do tej grupy zakwalifikowano też osoby, które oprócz orientacji homoseksu-

alnej podały jeszcze inną oraz osoby określające się jako sapphic). Ponadto 10% badanych określiło 

się jako aseksualne lub częściowo aseksualne, a blisko 9% nie jest pewna swojej orientacji seksual-

nej. Dodatkowo dwie osoby określiły się jako heteroseksualne, a sześć osób wybrało opcję “inna” 

i podało orientację spoza kafeterii odpowiedzi. Jako inna orientacja ankietowani podawali: queer, 

demiseksualna, andoseksualna, lub “nie określam się”.

Z uwagi na bardzo małą liczność niektórych podgrup, analizy dla orientacji seksualnej przeprowa-

dzono wykluczając osoby heteroseksualne oraz te o orientacji innej niż podane w ankiecie. Podział 

badanych ze względu na orientację seksualną (dla 349 osób, z wykluczeniem wspomnianych pod-

grup) przedstawia poniższy wykres.

WIEK. W badaniu wzięły udział osoby w wieku od 16 do 59 lat. Średnia wieku wyniosła 22,44, mediana 

20, a dominanta (wartość najczęściej występująca) - 16. Wartości te wskazują wyraźnie na fakt, iż 

wśród badanych zdecydowanie przeważają osoby młode. Ponad połowę respondentów/-ek stano-

wiły osoby w wieku 16-20 lat. Osoby powyżej 30 roku życia są zdecydowanie niedoreprezentowane 

w analizowanej próbie - stanowiły one łącznie jedynie 7% ankietowanych. Wynika to przede wszyst-

kim ze sposobu zbierania danych - promocja odbywała się głównie na internetowych mediach spo-

łecznościowych, wobec czego dotarcie do tego grona odbiorców było znacznie trudniejsze niż do 

młodzieży. Ma to też wpływ na generalizowalność uzyskanych wyników - dają one dobrą reprezen-

tację sytuacji osób LGBTQIA+ w młodym wieku, lecz nie odnoszą się one do całej populacji.

charakterystyka osób badanych
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wiły osoby w wieku 16-20 lat. Osoby powyżej 30 roku życia są zdecydowanie niedoreprezentowane 

w analizowanej próbie - stanowiły one łącznie jedynie 7% ankietowanych. Wynika to przede wszyst-

kim ze sposobu zbierania danych - promocja odbywała się głównie na internetowych mediach spo-

łecznościowych, wobec czego dotarcie do tego grona odbiorców było znacznie trudniejsze niż do 
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czyzn, która adresowana jest do samorządów lokalnych i regionalnych w Europie. Podpisanie Karty 

jest formalnym wyrazem zaangażowania władz lokalnych w propagowanie zasady równości kobiet 

i mężczyzn ze szczególnym uwzględnieniem kwestii różnorodnej dyskryminacji opartej na uprzedze-

niach rasowych, niepełnosprawności, orientacji seksualnej, religii i sytuacji społeczno-ekonomicz-

nej, a także deklaracją wdrażania na własnym terenie wynikających z niej zobowiązań. 

W województwie opolskim Kartę podpisała tylko Nysa będąca jednocześnie pierwszą gminą 

w Polsce, która to zrobiła. 

Samorządy powinny wspierać i wzmacniać lokalne społeczności, narażone na wykluczenie 

i dyskryminację. By móc robić to skutecznie samorządy powinny wprowadzać programy wsparcia 

psychologicznego lub dofinansowywać tego typu programy prowadzone przez organizacje poza-

rządowe, współpracować z organizacją LGBTQIA+, co przyczyni się do stworzenia atrakcyjnej oferty 

kulturalnej dla społeczności LGBTQIA+ z województwa opolskiego. Ważne, by samorządy otwarcie 

wyrażały wsparcie osobom LGBTQIA+, np. przez powieszenie tęczowych flag w czerwcu, który jest 

miesiącem dumy.

Ponadto społeczność LGBTQIA+ w województwie opolskim w przeważającej większości 

domaga się reakcji lokalnych władz samorządowych na przejawy dyskryminacji. Oczekuje, że ich 

gmina lub miasto powoła stanowisko pełnomocnika/pełnomocniczki ds. równego traktowania.

Badani nie zgłaszają występujących przejawów dyskryminacji – ponad 90% nie robi tego 

nigdy. Jedynie 15 osób (8,4% doświadczających dyskryminacji) zgłasza niektóre z tych wydarzeń, 

a jedna osoba deklaruje, że robi to za każdym razem. Jako powody takiego stanu rzeczy najczę-

ściej podają poczucie błahości sprawy (67,6% osób), brak wiary w podjęcie działań przez policję 
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Z uwagi na niską liczbę osób w wieku powyżej 35 lat, analizy w podziale na grupy wiekowe wykonano 

dla niepełnej próby 335 osób, ograniczając się do badanych w wieku od 16 do 35 roku życia. Rozkład 

podgrup wiekowych przedstawia poniższy wykres.

NARODOWOŚĆ. Spośród osób badanych 95,2% to osoby o narodowości polskiej. 10 osób (2,8%) zade-

klarowało swoją narodowość jako niemiecką. 3 osoby (0,8%) były narodowości ukraińskiej. Pozosta-

łe 1,1% osób stanowiły osoby innych narodowości - śląskiej, łemkowskiej oraz bez narodowości.

MIEJSCE ZAMIESZKANIA. Większość osób badanych (43,4%) zamieszkuje miasta powyżej 50 tys. miesz-

kańców. Niemal dwukrotnie mniejsza liczba osób mieszka na wsi (23,5%). W miastach do 50 tys. 

mieszkańców mieszka niewiele mniej osób niż na wsiach (21,6%), natomiast najmniej osób mieszka 

w miastach do 10 tys. mieszkańców - 11,5%.

Analizy w podziale na wielkość miejsca zamieszkania wykonano łącząc mniejsze grupy ze sobą. 

Ostatecznie analizy przeprowadzono dla osób mieszkających: na wsiach, w miastach do 10 tysięcy 

mieszkańców, w miastach do 50 tysięcy mieszkańców oraz w miastach powyżej 50 tysięcy mieszkań-

ców.

WYKSZTAŁCENIE. Ze względu na znaczny odsetek osób młodych wśród ankietowanych, najwięcej 

osób posiada wykształcenie podstawowe (37,5%) lub średnie (36,1%). Trzecią pod względem liczeb-

ności grupą były osoby posiadające wykształcenie wyższe - była to niemal jedna czwarta respon-

dentów/-ek (23%). Niewielka liczba osób posiada jednak wykształcenie zawodowe (3,1%), a jedna 

osoba spośród badanych zadeklarowała brak wykształcenia. 

STATUS ZAWODOWY. Pytanie o status zawodowy było pytaniem wielokrotnego wyboru - można było 

zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź. Dlatego poszczególne grupy zazębiają się. Spośród osób 

pracujących, które stanowią łącznie 37,8% ankietowanych, niemal jedna trzecia (31,1%) to osoby 

jednocześnie uczące się lub studiujące, lub będące na emeryturze/rencie. Osoby uczące się 
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pracujących, które stanowią łącznie 37,8% ankietowanych, niemal jedna trzecia (31,1%) to osoby 

jednocześnie uczące się lub studiujące, lub będące na emeryturze/rencie. Osoby uczące się 

(w liceum/technikum) to najliczniejsza z grup - jest to 41,7% badanych. Osoby studiujące na uczelni 

wyższej to niemal jedna czwarta badanych (24,6%). Na emeryturze lub rencie przebywa 2% bada-

nych (7 osób), z czego jedna osoba pracuje a dwie osoby studiują. Osoby bezrobotne stanowią 6,4% 

badanych.

DOCHODY. Ponad połowa respondentów/-ek nie zarabia (51,5%). Spośród osób posiadających źródło 

dochodów, najliczniejszą grupą były osoby, których dochód wynosi 3001-4000 zł miesięcznie (9,2% 

wszystkich ankietowanych). Grupy osób zarabiających miesięcznie 1001-2000 zł oraz 2001-3000 zł liczą 

tyle samo osób - po 9% ze wszystkich badanych. Nieco mniejszy odsetek zarabia powyżej 5000zł 

(7,6%), natomiast niecałe 5% badanych (dokładnie 4,8%) zarabia poniżej 1000zł miesięcznie. Pozo-

stałe 6,2% respondentów/-ek nie podzieliło się z nami informacją o swoich dochodach. 
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 W pierwszej części kwestionariusza osoby badane pytano o wyoutowanie, rozumiane jako 

podzielenie się z kimś informacją o własnej tożsamości płciowej lub orientacji seksualnej. W języku 

polskim funkcjonuje określenie “wyjście z szafy” (Kita, 2014).

 Osób, które nie ujawniły swojej tożsamości lub orientacji przed nikim jest bardzo niewiele - 

zdecydowana większość (około 95%) dokonała coming-outu w chociaż jednym środowisku, a ponad 

90% zrobiło to przed najbliższymi przyjaciółmi. Dla pozostałych grup ten odsetek jest jednak znacz-

nie niższy. Osoby LGBTQIA+ najrzadziej ujawniają swoją tożsamość lub orientację w pracy i w szko-

le/na uczelni - robi to około 35% z nich (osoby studiujące lub uczące się/pracujące). Natomiast tylko 

nieco ponad połowa badanych dzieli się tą informacją z rodziną.

1  W raporcie odsetki dotyczące zjawisk w szkole/na uczelni oraz w pracy dotyczą puli osób uczących się/studiujących lub 
pracujących, nie całej próby.
2 Wartości na wykresie nie sumują się do 100% ze względu na możliwość zaznaczenia więcej niż 1 jednej odpowiedzi 
(wskazania, że wyoutowano się w więcej niż 1 jednym środowisku).

wynik i
sytuacja życiowa

coming out

1, 2

 Ujawnianie się przebiega odmiennie u osób o różnych tożsamościach płciowych i orientacjach 

seksualnych, szczególnie jeśli chodzi o rodzinę. Spośród osób o różnych tożsamościach płciowych 

przed rodziną najczęściej outują się osoby transpłciowe3  (74%). Sytuacja ta powtarza się w przy-

padku outowania w Internecie – w grupach osób transpłciowych oraz niebinarneniebinarnych4 

swoją tożsamość ujawniło po 61%. 

 Spośród osób o różnych orientacjach seksualnych przed rodziną najczęściej ujawniają się 

osoby homoseksualne5  - 70% z nich wyoutowało się w domu, podczas gdy dla osób bi- lub panseksu-

alnych było to jedynie 47%. W przypadku orientacji różnice zaobserwowano dodatkowo w szkole/na 

uczelni6. Ponad połowa osób homoseksualnych uczących się lub studiujących outuje się w szkole/na 

uczelni, co stanowi znacznie wyższy odsetek niż 34% dla osób bi- lub panseksualnych i 19% dla osób 

aseksualnych.

3 χ2(4) = 10,32; p = 0,035.
4 χ2(4) = 14,23; p = 0,007.
5 χ2(3) = 28,29; p < 0,001.
6 χ2(3) = 13,96; p = 0,003.
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Robiłam coming out rodzinie wiele razy, za każdym razem się zachowują 

jakbym pierwszy raz o tym mówiła i nie rozumieją co to aseksualizm, 

pomimo tego, że za każdym razem im to tłumacze, mówią, że z tego wyro-

snę i sobie kogoś znajdę.

Aseksualna kobieta, 22 lata

Co najmniej jedna osoba z mojej uczelni będąca na wysokim stanowisku 

używa stwierdzeń „ideologia LGBT”. Nie jestem ideologią. Jestem człowie-

kiem. Ideologia by nie cierpiała z powodu dyskryminacji. Ja już tak.

Biseksualna lub panseksualna kobieta, 24 lata
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Istnieje związek (choć bardzo słaby) między outowaniem się w różnych środowiskach 

i wiekiem7  - starsze osoby są wyotuowane w większej liczbie grup, niż młode. Częściej outują się też 

one przed najbliższą rodziną8 . Młodsi robią to rzadko - w grupie wiekowej 16-18 o swojej orientacji 

lub tożsamości płciowej mówi rodzicom mniej niż 40% osób (38,7%). U osób z grupy 31-35 lat ten odse-

tek sięga już 76%.

7 ρ = 0,19; p < 0,001.
8 χ2(4) = 22,48; p < 0,001.

Młode osoby niechętnie outują się także przed dalszymi znajomymi. W grupie 16-18 zrobiło to 

nieco ponad 35% z nich. Po 25 roku życia odsetek ten przekracza już 50%. Udziały osób w różnym 

wieku wyoutowanych w grupie bliższych znajomych, w szkole, pracy czy w Internecie są zbliżone. 

Wielkość miejsca zamieszkania natomiast nie gra roli w decyzji o coming-oucie.

9 Wartości procentowe na wykresie dotyczą części osób z danej podgrupy - osób w danym wieku wyoutowanych w danym 
środowisku. W przypadku szkoły/uczelni i pracy brane były pod uwagę tylko osoby, które uczęszczają do szkoły/uczelni 
lub pracy.
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Mój ojciec powiedział, że jak przyprowadzę do domu osobę tej samej płci to 

wystawi mnie za drzwi.

Osoba niebinarna, 16 lat

Boję się, że mnie mama z domu wywali albo normalnie będą to komentować 

i pogorszy to nasze stosunki.

Homoseksualna kobieta, 19 lat

9

Uczestników badania proszono o ocenę własnego poczucia akceptacji w poszczególnych 

środowiskach, w których dokonali coming-outu. Średnie poczucie akceptacji osób badanych (mie-

rzone na skali od 1 - czuję się zupełnie nieakceptowan* do 5 - czuję się w pełni akceptowan*) jest 

najsilniejsze dla najbliższych przyjaciół i wynosi w tej grupie 4,35. Osoby LGBTQIA+ czują się najmniej 

akceptowane w rodzinie - średnie poczucie akceptacji wyniosło tu 2,90.

Tożsamość płciowa okazała się mieć znaczenie dla poczucia akceptacji w szkole/na uczelni10

- osoby niebinarne czują się w tych środowiskach istotnie mniej akceptowane niż osoby cispłciowe11.

10  H(4) = 14,96; p = 0,005.
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Młode osoby niechętnie outują się także przed dalszymi znajomymi. W grupie 16-18 zrobiło to 

nieco ponad 35% z nich. Po 25 roku życia odsetek ten przekracza już 50%. Udziały osób w różnym 

wieku wyoutowanych w grupie bliższych znajomych, w szkole, pracy czy w Internecie są zbliżone. 

Wielkość miejsca zamieszkania natomiast nie gra roli w decyzji o coming-oucie.

9 Wartości procentowe na wykresie dotyczą części osób z danej podgrupy - osób w danym wieku wyoutowanych w danym 
środowisku. W przypadku szkoły/uczelni i pracy brane były pod uwagę tylko osoby, które uczęszczają do szkoły/uczelni 
lub pracy.

Uczestników badania proszono o ocenę własnego poczucia akceptacji w poszczególnych 

środowiskach, w których dokonali coming-outu. Średnie poczucie akceptacji osób badanych (mie-

rzone na skali od 1 - czuję się zupełnie nieakceptowan* do 5 - czuję się w pełni akceptowan*) jest 

najsilniejsze dla najbliższych przyjaciół i wynosi w tej grupie 4,35. Osoby LGBTQIA+ czują się najmniej 

akceptowane w rodzinie - średnie poczucie akceptacji wyniosło tu 2,90.

Tożsamość płciowa okazała się mieć znaczenie dla poczucia akceptacji w szkole/na uczelni10 

- osoby niebinarne czują się w tych środowiskach istotnie mniej akceptowane niż osoby cispłciowe11.

10  H(4) = 14,96; p = 0,005.

akceptacja

1 2

Moja rodzina jest homofobiczna, ciągle słyszę teksty jak byłoby im przykro 

i jaki to by nie był przypał gdyby ich dziecko miało partnera tej samej płci, 

że geje, lesbijki fu, że to jest wymysł, od niektórych jej członków że powinno 

się to leczyć.

Biseksualna lub panseksualna kobieta, 16 lat

Z rodziny wiedzą moi rodzice, jednak nie akceptują tego. Po wyoutowaniu 

mocno się kłóciliśmy, stawiali mi warunki, że albo dziewczyna albo mieszka-

nie u nich. Boję się reakcji pozostałej rodziny i znajomych, boję się, że stracę 

z nimi kontakt lub zaczną traktować mnie gorzej.

Homoseksualna kobieta, 21 lat

18

21



Orientacja seksualna natomiast wpływa na poczucie akceptacji w gronie dalszych znajo-

mych12 - osoby aseksualne czują się istotnie mniej akceptowane niż osoby homoseksualne13.

Jeżeli chodzi o poczucie akceptacji osób badanych mieszkających w miejscowościach 

o różnej wielkości, nie zaobserwowano żadnych różnic. Poczucie akceptacji okazało się natomiast

korelować z wiekiem14 -  im starsze osoby, tym wyższe ich poczucie akceptacji. Szczególnie dotyczy 

to poczucia akceptacji w rodzinie, nie dotyczy natomiast pracy i dalszych znajomych. We wszystkich 

przypadkach związek ten jest bardzo słaby.

12  H(3) = 8,22; p = 0,042.
13 Wykazano za pomocą analizy post hoc testem Dunn’a-Bonferroni’ego (p = 0,047).
14  ρ

najbliżsi
 = 0,11; p = 0,047; ρ

rodzina
 = 0,26; p < 0,001; ρ

dalsi
 = 0,07; p = 0,406; ρ

internet
 = 0,16; p = 0,043; ρ

szkoła/uczelnia
 = 0,24; p = 0,029; 

ρ
praca

 = -0,05; p = 0,764. 

9

Trzynaścioro badanych (co stanowi 3,6%) wychowuje dziecko (lub dzieci). Osiem osób deklaruje 

posiadanie biologicznych dzieci, cztery osoby - przysposobionych. W obu przypadkach rodzicami są 

osoby o orientacji homo-, bi- lub panseksualnej. Jedna osoba wychowuje zarówno dzieci biologicz-

ne, jak i adoptowane, i jest to osoba niebinarna.

W ankiecie pytaliśmy o chęć wyprowadzki z województwa opolskiego oraz jej powody. Ponad 

75% ankietowanych planuje w przyszłości opuścić województwo opolskie - na rzecz innego woje-

wództwa w Polsce (35,6%) lub innego kraju (40,3%). Tożsamość płciowa ani orientacja seksualna nie 

grają w tej decyzji roli - badani podejmują tę decyzję niezależnie od tych zmiennych15. Wielkość miej-

sca zamieszkania również nie różnicuje tej decyzji16 - mieszkańcy wsi i mniejszych miast są tak samo 

skłonni do migracji, jak mieszkańcy większych miast.

15 χ2
tożsamość

(8) = 7,94; p = 0,439; χ2
orientacja

(6) = 6,46; p = 0,374.
16 χ2(6) = 10,72; p = 0,097.
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9

dzieci

migracje

Wiek, natomiast, okazał się być istotnym czynnikiem17. Chęć zmiany miejsca zamieszkania jest 

szczególnie silna u młodych osób. Blisko 90% osób do 25 roku życia chce uciec z województwa opol-

skiego lub z Polski. Wraz z wiekiem tendencje te spadają, choć w grupie 31-35 blisko jedna trzecia 

planuje wyprowadzić się z kraju.

Powodami chęci migracji najczęściej wskazywanymi przez badanych są: praca (58,6% osób), 

sytuacja polityczna w kraju (53,8%) oraz sytuacja ekonomiczna (49,6%). Doświadczanie dyskrymina-

cji i braku akceptacji zostało wskazane jako powód migracji przez około 1/3 ankietowanych. Więk-

szość z nich planuje wyprowadzić się z Polski.

Osoby, którym szczególnie doskwiera sytuacja ekonomiczna lub polityczna, planują przepro-

wadzić się do innego kraju. Również ci, którzy jako powód zmiany miejsca zamieszkania podają 

dyskryminację lub brak akceptacji w kraju, szczęścia planują szukać poza granicami Polski. Dla rela-

cji z kolei badani częściej wybierają zmianę województwa niż kraju, podobnie jak osoby, które chcą 

wyprowadzić się z województwa opolskiego ze względu na edukację. Również osoby uważające 

województwo opolskie za nieatrakcyjne, wybierają raczej inne województwo w Polsce aniżeli inny 

kraj.

17 χ2(8) = 72,38; p < 0,001.
18 Wartości procentowe dotyczą części osób z określonej grupy wiekowej, które wybrały daną odpowiedź i sumują się do 
100% w ramach grup wiekowych. 
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wadzić się do innego kraju. Również ci, którzy jako powód zmiany miejsca zamieszkania podają 

dyskryminację lub brak akceptacji w kraju, szczęścia planują szukać poza granicami Polski. Dla rela-

cji z kolei badani częściej wybierają zmianę województwa niż kraju, podobnie jak osoby, które chcą 

wyprowadzić się z województwa opolskiego ze względu na edukację. Również osoby uważające 
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17 χ2(8) = 72,38; p < 0,001.
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powody migracj i
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Ze względu na dyskryminację w województwie opolskim, ze wszystkich badanych osób 

o różnych tożsamościach to osoby niebinarne najczęściej myślą o wyprowadzce19. Zarówno one jak

i osoby transpłciowe najsilniej odczuwają brak akceptacji20. Orientacja natomiast nie miała żadnego 

wpływu na wskazania powodów chęci migracji.

19 χ2(4) = 10,71; p = 0,030.
20 χ2(4) = 15,03; p = 0,005.

9

18

Życie staje się każdego roku droższe i nie planuję zostać do momentu 

zostania osobą ubogą. Chcę wyjechać, póki jeszcze mnie na to stać. Powód 

jest prozaiczny: dla rządu i części społeczeństwa jestem dziwadłem i zbo-

czeńcem, podczas gdy nie wchodzę nikomu w drogę, nie krzywdzę, ciężko 

pracuję i płacę podatki. Chcę pojechać tam, gdzie nie będę obywatelką 

"drugiej kategorii".

Biseksualna lub panseksualna transpłciowa kobieta, 31 lat

W badaniu wzięto pod uwagę dwie zmienne psychologiczne: satysfakcję z życia i poczucie 

samotności. Uczestnicy badania ustosunkowywali się do stwierdzeń na skali od 1 do 5, gdzie 1 ozna-

czało „zupełnie się nie zgadzam” i wiązało się z najniższą oceną satysfakcji z życia lub samotności, 

a 5 - „całkowicie się zgadzam” i oznaczało wysoką satysfakcję z życia lub wysokie poczucie samot-

ności. Okazało się, że statystycznie tożsamość płciowa nie różnicuje istotnie satysfakcji 
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Ze względu na dyskryminację w województwie opolskim, ze wszystkich badanych osób 
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20 χ2(4) = 15,03; p = 0,005.
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9

18

Chcę wyjechać do kraju, w którym nie będę musiała bać się idąc ulicą z moją 

partnerką i trzymając się za ręce. Chcę równych praw, możliwości założenia 

rodziny bez utrudnień ze strony rządu. Poza tym sytuacja ekonomiczna 

naszego kraju jest tragiczna, i nie chcę, by jakość mojego życia przez to 

cierpiała.

Homoseksualna kobieta, 25 lat

z życia ani poczucia samotności osób badanych, ale orientacja seksualna wpływa na ichsatysfakcję 

z życia21. Osoby aseksualne lub częściowo aseksualne odczuwają niższe zadowolenie z życia niż 

osoby homoseksualne22.

Obie te zmienne korelują istotnie z wiekiem23 - im starsze osoby, tym wyższa ich satysfakcja 

z życia oraz niższe poczucie samotności. Szczególnie wyraźnie relację między wiekiem a satysfakcją 

z życia ukazują średnie wartości w poszczególnych grupach wiekowych, przedstawione na wykresie 

23. Młode osoby odczuwają wyraźnie niższą satysfakcję niż osoby dorosłe.

21 H(3) = 8,69; p = 0,034.
22 Wykazano za pomocą analizy post hoc testem Dunn’a-Bonferroni’ego (p = 0,048).
23 ρ

satysfakcja
 = 0,35; p < 0,001; ρ

samotność
 = -0,20; p < 0,001.

samopoczucie

Tabela 1
Częstotliwość doświadczania różnych form przemocy psychicznej przez osoby badane
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Częstotliwość doświadczania różnych form przemocy psychicznej przez osoby badane
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Różnice w satysfakcji z życia zaobserwowano także w zależności od miejsca zamieszkania24. 

Najniższą satysfakcję odnotowano w miastach do 10 tysięcy mieszkańców, a najwyższą w mieście 

powyżej 50 tysięcy mieszkańców.

     Outing okazał się także czynnikiem istotnym dla omawianych zmiennych psychologicznych. Poczu-

cie samotności jest wyraźnie związane z wyoutowaniem - osoby, które nie dokonały coming-outu 

czują się ogólnie bardziej samotne25. Wyjątkami są outing w Internecie, szkole/uczelni oraz pracy. 

Z kolei outing przed rodziną, dalszymi znajomymi i w pracy zwiększa satysfakcję z życia26.

24 H(3) = 10,10; p = 0,018; test post hoc wykazał różnicę między miastami do 10 tys. mieszkańców i miastami powyżej 50 tys. 
mieszkańców (p = 0,027).
25 U = 3971; p < 0,001.
26 U

rodzina
 = 20909,50; p < 0,001; U

znajomi
 = 18536,00; p = 0,002; U

praca
 = 2471,50; p = 0,040.

18

Jakich zmian oczekuję? Po pierwsze ujawnijmy się. Rozumiem, że nie dla każdego będzie to 

proste, ale im jest nas więcej, im bardziej widać, że w moim otoczeniu są osoby LGBT, tym łatwiej 

społeczeństwo będzie nas akceptować. Kogo mają akceptować, skoro nas nie ma, zawsze jest 

akceptacja „tych, gdzieś tam”, a jeżeli okaże się, że w moim najbliższym otoczeniu jest kilka 

osób LGBT x każdy z nas, to okaże się, że już społeczeństwo wie, kogo ma akceptować.

Homoseksualny mężczyzna, 40 lat

Na pytanie o doświadczenie, w ostatnich 2 latach na terenie województwa opolskiego, dyskrymi-

nacji motywowanej uprzedzeniami wobec orientacji seksualnej lub tożsamości płciowej połowa 

badanych odpowiedziała twierdząco. Wszystkie spośród tych 179 osób27 doświadczyły jakiejś formy 

przemocy psychicznej lub słownej, a niemal wszyscy (96%) wskazali doświadczenie zaczepek słow-

nych lub agresji słownej (obrażanie, poniżanie, ośmieszanie, negatywne komentarze). Również zde-

cydowana większość (84%) doświadczyła deprecjonowania, przejawiającego się w słowach “jeszcze 

ci się odmieni”, “to tylko faza”, “co ty tam wiesz”. Odpowiednio 75 i 74% badanych spotkało się 

z obraźliwymi hasłami w przestrzeni publicznej i wyśmiewaniem.

Blisko 2/3 badanych spotkało się z nierównym traktowaniem . Najczęściej przejawiało się ono 

w postaci ignorowania osób ankietowanych. Niemal 30% badanych było mobbingowanych ze wzglę-

du na swoją tożsamość płciową lub orientację seksualną, a 13% odmówiono obsługi z tego względu.

Choć przemoc fizyczna pojawiała się w raportach badanych znacznie rzadziej niż słowna/psycholo-

giczna, to jakiejkolwiek formy przemocy związanej z fizycznością doświadczyło aż 60% badanych. 

Około 1/3 (35 i 33%) doświadczyła plucia lub potrącania/uderzenia/szarpania/kopania. Aż 44% 

doświadczyło przemocy seksualnej. Forma przemocy seksualnej wskazana przez największą część 

badanych to zaczepki seksualne, takie jak dotykanie wbrew woli osoby.

27 Wszystkie wartości procentowe w niniejszym rozdziale dotyczą próby n = 179 osób, które doświadczyły dyskryminacji 
w ostatnich 2 latach na terenie województwa opolskiego.

Tabela 2
Częstotliwość doświadczania różnych form przemocy fizycznej przez osoby badane

Tożsamość płciowa różnicuje niektóre z przejawów dyskryminacji. Z deprecjonowaniem najczęściej 

spotykają się osoby transpłciowe (93,8% z nich) i niebinarne (94,4%)28. Pogróżki i groźby dotyczą 

szczególnie osób transpłciowych (50% z nich), niebinarnych (58,3%) i cispłciowych mężczyzn (48,5%)29. 

Osoby niebinarne i niepewne swojej tożsamości najczęściej ze wszystkich borykają się z ignorowa-

niem (77,8% osób niebinarnych oraz 75% osób niepewnych)30 oraz zaczepkami seksualnymi (69,4% 

osób niebinarnych oraz 50% osób niepewnych)31. Jeśli chodzi o orientację seksualną, zaobserwowano 

jedynie zależność między orientacją a doświadczeniem potrącania, uderzania, szarpania albo kopa-

nia32 – najczęściej ta forma przemocy dotyka osoby aseksualne (62,5% z nich) i niepewne swojej orien-

tacji (42,9% z nich).

Wielkość miejsca zamieszkania ma znaczenie dla częstości doświadczania niektórych form 

dyskryminacji. W dużych miasta (powyżej 50 tys. mieszkańców) rzadziej, w porównaniu z mniejszymi 

miejscowościami, spotyka się takie akty przemocy jak rozpowszechnianie negatywnych opinii (dotknę-

 28 χ2(4) = 14,73; p = 0,005.
 29 χ2(4) = 9,89; p = 0,042.
 30 χ2(4) = 9,90; p = 0,042.
31 χ2(4) = 14,81; p = 0,005.
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Różnice w satysfakcji z życia zaobserwowano także w zależności od miejsca zamieszkania24. 

Najniższą satysfakcję odnotowano w miastach do 10 tysięcy mieszkańców, a najwyższą w mieście 

powyżej 50 tysięcy mieszkańców.

Outing okazał się także czynnikiem istotnym dla omawianych zmiennych psychologicznych. Poczu-

cie samotności jest wyraźnie związane z wyoutowaniem - osoby, które nie dokonały coming-outu 

czują się ogólnie bardziej samotne25. Wyjątkami są outing w Internecie, szkole/uczelni oraz pracy. 

Z kolei outing przed rodziną, dalszymi znajomymi i w pracy zwiększa satysfakcję z życia26.

24 H(3) = 10,10; p = 0,018; test post hoc wykazał różnicę między miastami do 10 tys. mieszkańców i miastami powyżej 50 tys. 
mieszkańców (p = 0,027).
25 U = 3971; p < 0,001.
26 U

rodzina
 = 20909,50; p < 0,001; U

znajomi
 = 18536,00; p = 0,002; U

praca
 = 2471,50; p = 0,040.

     Na pytanie o doświadczenie, w ostatnich 2 latach na terenie województwa opolskiego, dyskrymi-

nacji motywowanej uprzedzeniami wobec orientacji seksualnej lub tożsamości płciowej połowa 

badanych odpowiedziała twierdząco. Wszystkie spośród tych 179 osób27 doświadczyły jakiejś formy 

przemocy psychicznej lub słownej, a niemal wszyscy (96%) wskazali doświadczenie zaczepek słow-

nych lub agresji słownej (obrażanie, poniżanie, ośmieszanie, negatywne komentarze). Również zde-

cydowana większość (84%) doświadczyła deprecjonowania, przejawiającego się w słowach “jeszcze 

ci się odmieni”, “to tylko faza”, “co ty tam wiesz”. Odpowiednio 75 i 74% badanych spotkało się 

z obraźliwymi hasłami w przestrzeni publicznej i wyśmiewaniem.

Blisko 2/3 badanych spotkało się z nierównym traktowaniem . Najczęściej przejawiało się ono 

w postaci ignorowania osób ankietowanych. Niemal 30% badanych było mobbingowanych ze wzglę-

du na swoją tożsamość płciową lub orientację seksualną, a 13% odmówiono obsługi z tego względu.

Choć przemoc fizyczna pojawiała się w raportach badanych znacznie rzadziej niż słowna/psycholo-

giczna, to jakiejkolwiek formy przemocy związanej z fizycznością doświadczyło aż 60% badanych. 

Około 1/3 (35 i 33%) doświadczyła plucia lub potrącania/uderzenia/szarpania/kopania. Aż 44% 

doświadczyło przemocy seksualnej. Forma przemocy seksualnej wskazana przez największą część 

badanych to zaczepki seksualne, takie jak dotykanie wbrew woli osoby.

27 Wszystkie wartości procentowe w niniejszym rozdziale dotyczą próby n = 179 osób, które doświadczyły dyskryminacji 
w ostatnich 2 latach na terenie województwa opolskiego.
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Tabela 2
Częstotliwość doświadczania różnych form przemocy fizycznej przez osoby badane

Tożsamość płciowa różnicuje niektóre z przejawów dyskryminacji. Z deprecjonowaniem najczęściej 

spotykają się osoby transpłciowe (93,8% z nich) i niebinarne (94,4%)28. Pogróżki i groźby dotyczą 

szczególnie osób transpłciowych (50% z nich), niebinarnych (58,3%) i cispłciowych mężczyzn (48,5%)29. 

Osoby niebinarne i niepewne swojej tożsamości najczęściej ze wszystkich borykają się z ignorowa-

niem (77,8% osób niebinarnych oraz 75% osób niepewnych)30 oraz zaczepkami seksualnymi (69,4% 

osób niebinarnych oraz 50% osób niepewnych)31. Jeśli chodzi o orientację seksualną, zaobserwowano 

jedynie zależność między orientacją a doświadczeniem potrącania, uderzania, szarpania albo kopa-

nia32 – najczęściej ta forma przemocy dotyka osoby aseksualne (62,5% z nich) i niepewne swojej orien-

tacji (42,9% z nich).

Wielkość miejsca zamieszkania ma znaczenie dla częstości doświadczania niektórych form 

dyskryminacji. W dużych miasta (powyżej 50 tys. mieszkańców) rzadziej, w porównaniu z mniejszymi 

miejscowościami, spotyka się takie akty przemocy jak rozpowszechnianie negatywnych opinii (dotknę-

 28 χ2(4) = 14,73; p = 0,005.
 29 χ2(4) = 9,89; p = 0,042.
 30 χ2(4) = 9,90; p = 0,042.
31 χ2(4) = 14,81; p = 0,005.

Najdotkliwiej pamiętam wizyty u psychiatrów, którzy operowali przestarzałymi terminami, pokpi-

wali z mojej orientacji i tożsamości płciowej, negowali moje traumy (również związane z byciem 

osobą queerową). Czułam się wtedy bezsilna i zawiedziona, bo z zasady były to osoby, które 

miały mi pomóc w momencie, gdy było ze mną najgorzej.

Osoba niebinarna, homoseksualna, 25 lat
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Na pytanie o doświadczenie, w ostatnich 2 latach na terenie województwa opolskiego, dyskrymi-

nacji motywowanej uprzedzeniami wobec orientacji seksualnej lub tożsamości płciowej połowa 

badanych odpowiedziała twierdząco. Wszystkie spośród tych 179 osób27 doświadczyły jakiejś formy 

przemocy psychicznej lub słownej, a niemal wszyscy (96%) wskazali doświadczenie zaczepek słow-

nych lub agresji słownej (obrażanie, poniżanie, ośmieszanie, negatywne komentarze). Również zde-

cydowana większość (84%) doświadczyła deprecjonowania, przejawiającego się w słowach “jeszcze 

ci się odmieni”, “to tylko faza”, “co ty tam wiesz”. Odpowiednio 75 i 74% badanych spotkało się 

z obraźliwymi hasłami w przestrzeni publicznej i wyśmiewaniem.

Blisko 2/3 badanych spotkało się z nierównym traktowaniem . Najczęściej przejawiało się ono 

w postaci ignorowania osób ankietowanych. Niemal 30% badanych było mobbingowanych ze wzglę-

du na swoją tożsamość płciową lub orientację seksualną, a 13% odmówiono obsługi z tego względu.

Choć przemoc fizyczna pojawiała się w raportach badanych znacznie rzadziej niż słowna/psycholo-

giczna, to jakiejkolwiek formy przemocy związanej z fizycznością doświadczyło aż 60% badanych. 

Około 1/3 (35 i 33%) doświadczyła plucia lub potrącania/uderzenia/szarpania/kopania. Aż 44% 

doświadczyło przemocy seksualnej. Forma przemocy seksualnej wskazana przez największą część 

badanych to zaczepki seksualne, takie jak dotykanie wbrew woli osoby.

27 Wszystkie wartości procentowe w niniejszym rozdziale dotyczą próby n = 179 osób, które doświadczyły dyskryminacji 
w ostatnich 2 latach na terenie województwa opolskiego.

Tabela 1
Częstotliwość doświadczania różnych form przemocy psychicznej przez osoby badane
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Nigdy 1 raz 2-4 razy Co najmniej 5 
razy

Więcej razy niż 
jestem w stanie 

policzyć

Zaczepki słowne/agresja słowna (obrażanie, poniżanie, 
ośmieszanie, negatywne komentarze) 4% 19% 35% 16% 26%

Rozpowszechnianie negatywnych opinii na Twój temat 34% 13% 24% 15% 15%

Deprecjonowanie, np. “jeszcze ci się odmieni”, “to tylko faza”, “co 
ty tam wiesz” 16% 16% 24% 16% 29%

Wyśmiewanie 26% 19% 24% 11% 20%

Pogróżki, groźby 59% 16% 12% 5% 8%

Nienawistne listy/maile/wiadomości do Ciebie lub Twoich bliskich 78% 10% 7% 3% 2%

Szantaż 78% 14% 5% 1% 2%

Obraźliwe hasła w przestrzeni publicznej (np. napisy lub obrazy na 
ścianie, pojazdy z homofobicznymi hasłami, billboardy) 25% 10% 16% 10% 39%

Ignorowanie 42% 17% 18% 6% 16%

Odmówienie czegoś (np. usługi, sprzedaży, obsługi w lokalu) 87% 6% 4% 2% 2%

Mobbing (np. izolowanie, ignorowanie, dyskryminacja płacowa) 71% 10% 7% 4% 8%

Zwolnienie, odmowa awansu, odmowa zatrudnienia 92% 4% 1% 2% 1%

Agresywne gesty (np. pokazywanie Cię palcem) 33% 18% 20% 13% 16%
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Tabela 2
Częstotliwość doświadczania różnych form przemocy fizycznej przez osoby badane

     Tożsamość płciowa różnicuje niektóre z przejawów dyskryminacji. Z deprecjonowaniem najczęściej 

spotykają się osoby transpłciowe (93,8% z nich) i niebinarne (94,4%)28. Pogróżki i groźby dotyczą 

szczególnie osób transpłciowych (50% z nich), niebinarnych (58,3%) i cispłciowych mężczyzn (48,5%)29. 

Osoby niebinarne i niepewne swojej tożsamości najczęściej ze wszystkich borykają się z ignorowa-

niem (77,8% osób niebinarnych oraz 75% osób niepewnych)30 oraz zaczepkami seksualnymi (69,4% 

osób niebinarnych oraz 50% osób niepewnych)31. Jeśli chodzi o orientację seksualną, zaobserwowano 

jedynie zależność między orientacją a doświadczeniem potrącania, uderzania, szarpania albo kopa-

nia32 – najczęściej ta forma przemocy dotyka osoby aseksualne (62,5% z nich) i niepewne swojej orien-

tacji (42,9% z nich).

Wielkość miejsca zamieszkania ma znaczenie dla częstości doświadczania niektórych form 

dyskryminacji. W dużych miasta (powyżej 50 tys. mieszkańców) rzadziej, w porównaniu z mniejszymi 

miejscowościami, spotyka się takie akty przemocy jak rozpowszechnianie negatywnych opinii (dotknę-

 28 χ2(4) = 14,73; p = 0,005.
 29 χ2(4) = 9,89; p = 0,042.
 30 χ2(4) = 9,90; p = 0,042.
 31 χ2(4) = 14,81; p = 0,005.
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Nigdy 1 raz 2-4 razy Co najmniej 5 
razy

Więcej razy niż 
jestem w stanie 

policzyć

Wandalizm, niszczenie mienia 83% 8% 4% 2% 2%

Plucie 65% 16% 9% 5% 4%

Potrącanie, uderzenie, szarpanie albo kopanie 67% 13% 10% 6% 5%

Pobicie 85% 6% 6% 2% 2%

Atak z bronią 97% 2% 1% 0% 1%

Zaczepki seksualne naruszające Twoją 
nietykalność cielesną (np. dotykanie wbrew Twojej 
woli)

56% 17% 15% 3% 9%

Atak seksualny 86% 10% 3% 0% 2%

Kiedy byłem trochę młodszy, jakiś chłopak zobaczył przypadkowo, że mam na tapecie telefonu 

flagę Bi, to powiedział to grupie, z którą się trzyma i wszyscy mnie zaatakowali. Nie wiedziałem 

co wtedy robić, oberwałem tak mocno w oko, że przez 2 tygodnie miałem dookoła oka "śliwę" 

i przekrwioną gałkę oczną. Tylko przez to, że miałem flagę na tapecie.

Biseksualny lub panseksualny mężczyzna, 22 lata

ło 53,4% osób mieszkających w miastach powyżej 50 tys. mieszkańców)33, wyśmiewanie (61,6%)34, 

nienawistne wiadomości (12,3%)35 czy ignorowanie (45,2%)36. Częstsze są natomiast obraźliwe hasła 

w przestrzeni publicznej (zgłasza je 86,3% badanych z miast powyżej 50 tys. mieszkańców)37. Z kolei 

ankietowani z miast do 10 tys. mieszkańców najczęściej doświadczali potrącania, uderzania, szarpa-

nia albo kopania (50%) – zarówno na wsiach (20%), jak i w większych miastach występowało to rza-

dziej (28,8% osób mieszkających w miastach powyżej 50 tys. mieszkańców)38.

Zdecydowaną większość ankietowanych spotkała dyskryminacja w przestrzeni publicznej, 

takiej jak ulica, park. Ponad połowę dotknęła przemoc w Internecie. Z kolei aż 62% uczniów 

doświadczyło przemocy w szkole. O wiele niższy, choć nadal wysoki, odsetek dotyczy pracowników. 

Ponad jedna trzecia ankietowanych była dyskryminowana podczas przemieszczania się, a jedynie 

odrobinę mniej osób doświadczyła przemocy w miejscach lub na wydarzeniach dedykowanych 

osobom LGBTQIA+. 

33  χ2(3) = 9,16; p = 0,027.
34 χ2(3) = 10,94; p = 0,012.
35 χ2(3) = 7,94; p = 0,047.
36 χ2(3) = 9,55; p = 0,023.
37 χ2(3) = 9,27; p = 0,026.
38 χ2(3) = 8,69; p = 0,034.

28

31



Tabela 2
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nia32 – najczęściej ta forma przemocy dotyka osoby aseksualne (62,5% z nich) i niepewne swojej orien-

tacji (42,9% z nich).

Wielkość miejsca zamieszkania ma znaczenie dla częstości doświadczania niektórych form 

dyskryminacji. W dużych miasta (powyżej 50 tys. mieszkańców) rzadziej, w porównaniu z mniejszymi 

miejscowościami, spotyka się takie akty przemocy jak rozpowszechnianie negatywnych opinii (dotknę-

 28 χ2(4) = 14,73; p = 0,005.
 29 χ2(4) = 9,89; p = 0,042.
 30 χ2(4) = 9,90; p = 0,042.
31 χ2(4) = 14,81; p = 0,005.

ło 53,4% osób mieszkających w miastach powyżej 50 tys. mieszkańców)33, wyśmiewanie (61,6%)34, 

nienawistne wiadomości (12,3%)35 czy ignorowanie (45,2%)36. Częstsze są natomiast obraźliwe hasła 

w przestrzeni publicznej (zgłasza je 86,3% badanych z miast powyżej 50 tys. mieszkańców)37.  Z kolei 

ankietowani z miast do 10 tys. mieszkańców najczęściej doświadczali potrącania, uderzania, szarpa-

nia albo kopania (50%) – zarówno na wsiach (20%), jak i w większych miastach występowało to rza-

dziej (28,8% osób mieszkających w miastach powyżej 50 tys. mieszkańców)38.

Zdecydowaną większość ankietowanych spotkała dyskryminacja w przestrzeni publicznej, 

takiej jak ulica, park. Ponad połowę dotknęła przemoc w Internecie. Z kolei aż 62% uczniów 

doświadczyło przemocy w szkole. O wiele niższy, choć nadal wysoki, odsetek dotyczy pracowników. 

Ponad jedna trzecia ankietowanych była dyskryminowana podczas przemieszczania się, a jedynie 

odrobinę mniej osób doświadczyła przemocy w miejscach lub na wydarzeniach dedykowanych 

osobom LGBTQIA+. 

33  χ2(3) = 9,16; p = 0,027.
34 χ2(3) = 10,94; p = 0,012.
35 χ2(3) = 7,94; p = 0,047.
36 χ2(3) = 9,55; p = 0,023.
37 χ2(3) = 9,27; p = 0,026.
38 χ2(3) = 8,69; p = 0,034.

miejsca dyskryminacj i

Zgodnie z relacją osób ankietowanych najczęściej doświadczają one przemocy od osoby 

nieznanej. W dalszej kolejności dyskryminacji dopuszczają się znajomi, inni uczniowie lub studenci 

oraz rodzina (zarówno najbliższa – rodzice/opiekunowie, jak i dalsza).
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ło 53,4% osób mieszkających w miastach powyżej 50 tys. mieszkańców)33, wyśmiewanie (61,6%)34, 

nienawistne wiadomości (12,3%)35 czy ignorowanie (45,2%)36. Częstsze są natomiast obraźliwe hasła 

w przestrzeni publicznej (zgłasza je 86,3% badanych z miast powyżej 50 tys. mieszkańców)37. Z kolei 

ankietowani z miast do 10 tys. mieszkańców najczęściej doświadczali potrącania, uderzania, szarpa-

nia albo kopania (50%) – zarówno na wsiach (20%), jak i w większych miastach występowało to rza-

dziej (28,8% osób mieszkających w miastach powyżej 50 tys. mieszkańców)38.

Zdecydowaną większość ankietowanych spotkała dyskryminacja w przestrzeni publicznej, 

takiej jak ulica, park. Ponad połowę dotknęła przemoc w Internecie. Z kolei aż 62% uczniów 

doświadczyło przemocy w szkole. O wiele niższy, choć nadal wysoki, odsetek dotyczy pracowników. 

Ponad jedna trzecia ankietowanych była dyskryminowana podczas przemieszczania się, a jedynie 

odrobinę mniej osób doświadczyła przemocy w miejscach lub na wydarzeniach dedykowanych 

osobom LGBTQIA+. 

33  χ2(3) = 9,16; p = 0,027.
34 χ2(3) = 10,94; p = 0,012.
35 χ2(3) = 7,94; p = 0,047.
36 χ2(3) = 9,55; p = 0,023.
37 χ2(3) = 9,27; p = 0,026.
38 χ2(3) = 8,69; p = 0,034.

9

Zgodnie z relacją osób ankietowanych najczęściej doświadczają one przemocy od osoby 

nieznanej. W dalszej kolejności dyskryminacji dopuszczają się znajomi, inni uczniowie lub studenci 

oraz rodzina (zarówno najbliższa – rodzice/opiekunowie, jak i dalsza).

9

osoby dyskryminujące
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Ankietowani nie zgłaszają występujących przejawów dyskryminacji – ponad 90% nie robi tego 

nigdy. Jedynie 15 osób (8,4% doświadczających dyskryminacji) zgłosiło niektóre z tych wydarzeń, 

a jedna osoba deklaruje, że robi to za każdym razem.

Jako powody takiego stanu rzeczy badani najczęściej podają poczucie błahości sprawy 

(67,6% osób), brak wiary w podjęcie działań przez policję (60,9%) oraz obawę przed nie potraktowa-

niem zeznań poważnie (57,5%). Wskazania powodów nie są zależne od tożsamości płciowej osób 

badanych, ale niektóre powody wiążą się z orientacją seksualną. Osoby aseksualne, w porównaniu 

z osobami o innych orientacjach, częściej nie zgłaszają doświadczonej dyskryminacji przez wstyd 

lub zażenowanie39, zbyt silne emocje40 oraz poczucie winy za sytuację41.

39 χ2(3) = 9,24; p = 0,026.
40χ2(3) = 9,46; p = 0,024.
41 χ2(3) = 11,77; p = 0,008.

9

zgłaszanie aktów dyskryminacj i

Spośród zaproponowanych w ankiecie możliwych potrzeb, badani najczęściej wskazywali 

potrzebę reakcji władz miasta/gminy na przejawy homofobii/transfobii w miejscach publicznych 

oraz potrzebę wprowadzenia procedur antydyskryminacyjnych. Brak realizacji tych potrzeb wska-

zało blisko 90% ankietowanych. Szczególne zapotrzebowanie jest również na funkcjonariuszy 

publicznych oraz lekarzy wyedukowanych do pracy z osobami LGBTQIA+, a także na kampanię infor-

macyjną władz gminy/miasta na temat osób LGBTQIA+. Zgodnie z relacjami badanych osób, w urzę-

dzie miasta/gminy powinien pojawić się pełnomocnik do spraw równego traktowania. Ponad 60% 

ankietowanych zgłasza też brak queerowych wydarzeń kulturalnych, takich jak np. pokazy filmów z 

bohaterami LGBTQIA+. Badani wskazują także na potrzebę bezpłatnej pomocy psychologicznej dla 

osób ze społeczności. W przypadku marszu równości czy grupy wsparcia dla osób LGBTQIA+ niski 

odsetek odpowiedzi pozytywnych wynika częściowo z faktu, iż potrzeby te dla wielu badanych zosta-

ły już zaspokojone. Podobnie jest w przypadku pomocy psychologicznej i imprez dedykowanych spo-

łeczności LGBTQIA+.
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Ankietowani nie zgłaszają występujących przejawów dyskryminacji – ponad 90% nie robi tego 

nigdy. Jedynie 15 osób (8,4% doświadczających dyskryminacji) zgłosiło niektóre z tych wydarzeń, 

a jedna osoba deklaruje, że robi to za każdym razem.

Jako powody takiego stanu rzeczy badani najczęściej podają poczucie błahości sprawy 

(67,6% osób), brak wiary w podjęcie działań przez policję (60,9%) oraz obawę przed nie potraktowa-

niem zeznań poważnie (57,5%). Wskazania powodów nie są zależne od tożsamości płciowej osób 

badanych, ale niektóre powody wiążą się z orientacją seksualną. Osoby aseksualne, w porównaniu 

z osobami o innych orientacjach, częściej nie zgłaszają doświadczonej dyskryminacji przez wstyd 

lub zażenowanie39, zbyt silne emocje40 oraz poczucie winy za sytuację41.

39 χ2(3) = 9,24; p = 0,026.
40χ2(3) = 9,46; p = 0,024.
41 χ2(3) = 11,77; p = 0,008.

Spośród zaproponowanych w ankiecie możliwych potrzeb, badani najczęściej wskazywali 

potrzebę reakcji władz miasta/gminy na przejawy homofobii/transfobii w miejscach publicznych 

oraz potrzebę wprowadzenia procedur antydyskryminacyjnych. Brak realizacji tych potrzeb wska-

zało blisko 90% ankietowanych. Szczególne zapotrzebowanie jest również na funkcjonariuszy 

publicznych oraz lekarzy wyedukowanych do pracy z osobami LGBTQIA+, a także na kampanię infor-

macyjną władz gminy/miasta na temat osób LGBTQIA+. Zgodnie z relacjami badanych osób, w urzę-

dzie miasta/gminy powinien pojawić się pełnomocnik do spraw równego traktowania. Ponad 60% 

ankietowanych zgłasza też brak queerowych wydarzeń kulturalnych, takich jak np. pokazy filmów z 

bohaterami LGBTQIA+. Badani wskazują także na potrzebę bezpłatnej pomocy psychologicznej dla 

osób ze społeczności. W przypadku marszu równości czy grupy wsparcia dla osób LGBTQIA+ niski 

odsetek odpowiedzi pozytywnych wynika częściowo z faktu, iż potrzeby te dla wielu badanych zosta-

ły już zaspokojone. Podobnie jest w przypadku pomocy psychologicznej i imprez dedykowanych spo-

łeczności LGBTQIA+.

9

potrzeby real izowane 
w miejscu zamieszkania

potrzeby Niektóre potrzeby są istotnie zróżnicowane w zależności od miejsca zamieszkania osób 

badanych. Osoby mieszkające w dużym mieście częściej odpowiadają “Nie potrzebuję tego - już 

jest”, ponieważ w ich miejscu zamieszkania odbywają się wydarzenia związane ze społecznością 

LGBTQIA+. W mniejszych miejscowościach zapotrzebowanie na takie wydarzenia jest wyraźnie 

wyższe, co widać na wykresach poniżej42.

42 Przedstawione wykresy dotyczą potrzeb, które istotnie statystycznie zależą od miejsca zamieszkania.
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Spośród zaproponowanych w ankiecie możliwych potrzeb, badani najczęściej wskazywali 

potrzebę reakcji władz miasta/gminy na przejawy homofobii/transfobii w miejscach publicznych 

oraz potrzebę wprowadzenia procedur antydyskryminacyjnych. Brak realizacji tych potrzeb wska-

zało blisko 90% ankietowanych. Szczególne zapotrzebowanie jest również na funkcjonariuszy 

publicznych oraz lekarzy wyedukowanych do pracy z osobami LGBTQIA+, a także na kampanię infor-

macyjną władz gminy/miasta na temat osób LGBTQIA+. Zgodnie z relacjami badanych osób, w urzę-

dzie miasta/gminy powinien pojawić się pełnomocnik do spraw równego traktowania. Ponad 60% 

ankietowanych zgłasza też brak queerowych wydarzeń kulturalnych, takich jak np. pokazy filmów z 

bohaterami LGBTQIA+. Badani wskazują także na potrzebę bezpłatnej pomocy psychologicznej dla 

osób ze społeczności. W przypadku marszu równości czy grupy wsparcia dla osób LGBTQIA+ niski 

odsetek odpowiedzi pozytywnych wynika częściowo z faktu, iż potrzeby te dla wielu badanych zosta-

ły już zaspokojone. Podobnie jest w przypadku pomocy psychologicznej i imprez dedykowanych spo-

łeczności LGBTQIA+.

Niektóre potrzeby są istotnie zróżnicowane w zależności od miejsca zamieszkania osób 

badanych. Osoby mieszkające w dużym mieście częściej odpowiadają “Nie potrzebuję tego - już 

jest”, ponieważ w ich miejscu zamieszkania odbywają się wydarzenia związane ze społecznością 

LGBTQIA+. W mniejszych miejscowościach zapotrzebowanie na takie wydarzenia jest wyraźnie 

wyższe, co widać na wykresach poniżej42.

 42 Przedstawione wykresy dotyczą potrzeb, które istotnie statystycznie zależą od miejsca zamieszkania.

Oczekuję tego, że w przyszłości będę mogła wziąć legalnie ślub z osobą tej samej płci.

Homoseksualna kobieta, 16 lat
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99Oczekuję, by samorządy i instytucje publiczne podejmowały działania na rzecz grup dyskrymi-

nowanych. Mam poczucie, że władze boją się podejmować działania na rzecz osób LGBT+, że 

jesteśmy dla nich niewygodną grupą społeczną. Chciałabym, by samorządy prowadziły rzetel-

ną edukację antydyskryminacyjną, seksualną i podejmowały działania informacyjne np. we 

współpracy z Tęczowym Opolem, które ma wiedzę i narzędzia. Samorząd powinien prowadzić 

bezpłatne poradnictwo psychologiczne dla osób LGBT+ i ich rodzin. Obecnie jest bardzo duże 

zapotrzebowanie na wsparcie psychologiczne, a Tęczowe Opole jako organizacja pozarządo-

wa jest obecnie w stanie sfinansować tylko 3 porady, które są ważne i pomagają doraźnie, ale 

brakuje mi odpowiedzialności państwa i samorządu, by to wsparcie było systemowe. Psycholo-

gowie i lekarze często są niewyedukowani przez co (czasem nieświadomie) pogłębiają traumę 

i osamotnienie osób LGBT+. 

Osoba niebinarna, biseksualna lub panseksualna, 33 lata

Przede wszystkim oczekuję silnego wsparcia ze strony władz publicznych. Władze samorządo-

we najczęściej w ogóle nie uwzględniają perspektywy osób LGBT+ w swoich politykach. Dodatko-

wo, policja i prokuratura są zupełnie nieprzygotowane do przeciwdziałania dyskryminacji. 

Gdyby były, czułbym się o wiele bezpieczniej w miejscu, w którym mieszkam.

Homoseksualny mężczyzna, 35 lat

Jeżeli chodzi o potrzeby uczniów i studentów, zdecydowana większość wskazała edukację 

równościową jako bardzo potrzebną. Nieco niżej, ale nadal bardzo wysoko, uplasowały się szkole-

nia antydyskryminacyjne. Pozostałe potrzeby dotyczą bezpośrednio jedynie osób transpłciowych 

i niebinarnych, gdyż wiążą się z tożsamością płciową. Stąd odsetek odpowiedzi pozytywnych jest dla 

nich niższy. Potwierdza to również analiza zależności tych potrzeb od tożsamości płciowej43 - osoby 

transpłciowe, niebinarne, a także niepewne swojej tożsamości płciowej zgłaszają te potrzeby 

znacznie częściej.

43 χ2
zaimki

(12) = 62,27; p < 0,001; χ2
toalety

(12) = 43,86; p < 0,001; χ2
imię

(12) = 43,44; p < 0,001.
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Jeżeli chodzi o potrzeby uczniów i studentów, zdecydowana większość wskazała edukację 

równościową jako bardzo potrzebną. Nieco niżej, ale nadal bardzo wysoko, uplasowały się szkole-

nia antydyskryminacyjne. Pozostałe potrzeby dotyczą bezpośrednio jedynie osób transpłciowych 

i niebinarnych, gdyż wiążą się z tożsamością płciową. Stąd odsetek odpowiedzi pozytywnych jest dla 

nich niższy. Potwierdza to również analiza zależności tych potrzeb od tożsamości płciowej43 - osoby 

transpłciowe, niebinarne, a także niepewne swojej tożsamości płciowej zgłaszają te potrzeby 

znacznie częściej.

43 χ2
zaimki

(12) = 62,27; p < 0,001; χ2
toalety

(12) = 43,86; p < 0,001; χ2
imię

(12) = 43,44; p < 0,001.

Oczekuję, by szkoły przestały traktować obowiązek akceptacji osób LGBTQ+ jako polityczny 

akt, tylko jako część prawa człowieka, do wolności i bezpieczeństwa osobistego.

Osoba niebinarna, biseksualna lub panseksualna osoba niebinarna, 18 lat

potrzeby real izowane 
w szkole/na uczelni

W miejscu pracy, jako potrzeby, badani najczęściej wskazywali szkolenia antydyskryminacyj-

ne oraz procedury postępowania w przypadku dyskryminacji ze strony współpracownika/zwierzch-

nika/klienta. Dla pozostałych potrzeb sytuacja wygląda podobnie, jak u uczniów i studentów - są 

one istotnie częściej wskazywane przez osoby transpłciowe i niebinarne.

Na koniec badanych proszono o wskazanie od jakich instytucji oczekują działania przeciwko 

dyskryminacji osób LGBTQIA+. Ponad połowa badanych wskazała Urząd Miasta jako odpowiedzialny 

za działania antydyskryminacyjne. Na drugim miejscu znalazły się związki wyznaniowe, a dalej pra-

codawcy. Około 40% ankietowanych wskazała Państwową Inspekcję Pracy, straż miejską, parlamen-

tarzystów oraz ośrodki ochrony zdrowia (przychodnie, szpitale, itp.).
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Jeżeli chodzi o potrzeby uczniów i studentów, zdecydowana większość wskazała edukację 

równościową jako bardzo potrzebną. Nieco niżej, ale nadal bardzo wysoko, uplasowały się szkole-

nia antydyskryminacyjne. Pozostałe potrzeby dotyczą bezpośrednio jedynie osób transpłciowych 

i niebinarnych, gdyż wiążą się z tożsamością płciową. Stąd odsetek odpowiedzi pozytywnych jest dla 

nich niższy. Potwierdza to również analiza zależności tych potrzeb od tożsamości płciowej43 - osoby 

transpłciowe, niebinarne, a także niepewne swojej tożsamości płciowej zgłaszają te potrzeby 

znacznie częściej.

43 χ2
zaimki

(12) = 62,27; p < 0,001; χ2
toalety

(12) = 43,86; p < 0,001; χ2
imię

(12) = 43,44; p < 0,001.

W miejscu pracy, jako potrzeby, badani najczęściej wskazywali szkolenia antydyskryminacyj-

ne oraz procedury postępowania w przypadku dyskryminacji ze strony współpracownika/zwierzch-

nika/klienta. Dla pozostałych potrzeb sytuacja wygląda podobnie, jak u uczniów i studentów - są 

one istotnie częściej wskazywane przez osoby transpłciowe i niebinarne.

Na koniec badanych proszono o wskazanie od jakich instytucji oczekują działania przeciwko 

dyskryminacji osób LGBTQIA+. Ponad połowa badanych wskazała Urząd Miasta jako odpowiedzialny 

za działania antydyskryminacyjne. Na drugim miejscu znalazły się związki wyznaniowe, a dalej pra-

codawcy. Około 40% ankietowanych wskazała Państwową Inspekcję Pracy, straż miejską, parlamen-

tarzystów oraz ośrodki ochrony zdrowia (przychodnie, szpitale, itp.).

Obowiązek wprowadzenia w każdym zakładzie pracy procedury antydyskryminacyjnej ze 

względu na orientację, tożsamość płciową, wiarę, pochodzenie. 

Osoba niebinarna, 20 lat

potrzeby real izowane 
w miejscu pracy

oczekiwania
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1. W badaniu wzięło udział 390 osób. Po wykluczeniu 33 odpowiedzi, które nie spełniały założo-

nych kryteriów badania, analizie poddano 357 odpowiedzi osób w wieku od 16 do 59 lat. Uczestnicy 

badania byli w większości młodzi, ponieważ średnia wieku wyniosła 22,44 lat. Młody wiek osób 

uczestniczących w badaniu wynika ze sposobu dotarcia do respondentów i respondentek - głównie 

przez media społecznościowe, a w mniejszej części media lokalne (gazeta drukowana).

2. Uczestnicy i uczestniczki badania w zdecydowanej większości powiedzieli komuś o swojej 

orientacji seksualnej lub tożsamości płciowej (95%). Najczęściej outują się oni przed bliskimi przyja-

ciółmi (91%), dużo rzadziej przed rodziną (52%), a najtrudniej jest im mówić o sobie otwarcie w szko-

le/na uczelni (36%) oraz w pracy (34%). Odpowiadając na pytanie o powody, dla których nie chcą się 

ujawniać, wskazują negatywną reakcję rodziny, łącznie z obawą o wyrzucenie z domu i zerwanie 

kontaktów. W przykładach reakcji na coming-out, osoby badane często przywoływały deprecjono-

wanie polegające na podważaniu ważności lub prawdziwości ich wyznania. Osoby homoseksualne 

zdecydowanie częściej ujawniają swoją orientację seksualną niż osoby o innych orientacjach seksu-

alnych.

3. Wyoutowane osoby LGBTQIA+ czują się najbardziej akceptowane (wynik 4,35 w skali od 1 do 5) 

wśród bliskich przyjaciół. Średnie poczucie akceptacji po wyoutowaniu się przed rodziną jest 

stosunkowo niskie (2,90), ale wzrasta wraz z wiekiem.

4. Wśród badanych osób LGBTQIA+ w województwie opolskim, 3,6% wychowuje dzieci. Biorąc pod 

uwagę ogólnopolskie badanie KPH z 2021 r., chęć adopcji dzieci wyraża 37,4% osób LGBTQIA+ 

w Polsce. Brak prawnej możliwości adopcji dzieci przez pary inne niż heteroseksualne stanowi prze-

szkodę dla osób z tej grupy społecznej na drodze do realizowania się w rodzicielstwie. Młody wiek 

uczestników i uczestniczek badania prowadzi również do wniosków, że zarówno odsetek rodziców 

wśród osób LGBTQIA+, jak i chęć adopcji są wyższe niż wynikałoby to zarówno z tego badania, jak 

i z badania przeprowadzonego przez KPH.

5. Zgodnie z danymi publikowanymi przez tutejszy Urząd Marszałkowski oraz GUS, województwo 

opolskie jest regionem migracyjnym. Na Opolszczyźnie migracje przybierają wyjątkowo znaczne 

rozmiary pod względem ogólnej liczby mieszkańców. Wśród badanych osób LGBTQIA+, aż 75% chce 

opuścić województwo opolskie. Więcej z nich chce wyjechać z Polski (40,3%), aniżeli po prostu prze-

nieść się do innego województwa (35,6%). W przypadku emigracji z kraju, jest to ponad 3 razy więcej 

niż średnia krajowa (12%) wynikająca za badania KPH. Głównymi powodami stojącymi za wyjazdem 

w inny region Polski jest praca i sytuacja ekonomiczna. Jednak w przypadku wyjazdu z kraju, domi-

nuje niezadowolenie z sytuacji politycznej, która jest otwarcie wroga wobec społeczności LGBTQIA+. 
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1. W badaniu wzięło udział 390 osób. Po wykluczeniu 33 odpowiedzi, które nie spełniały założo-

nych kryteriów badania, analizie poddano 357 odpowiedzi osób w wieku od 16 do 59 lat. Uczestnicy 

badania byli w większości młodzi, ponieważ średnia wieku wyniosła 22,44 lat. Młody wiek osób 

uczestniczących w badaniu wynika ze sposobu dotarcia do respondentów i respondentek - głównie 

przez media społecznościowe, a w mniejszej części media lokalne (gazeta drukowana).

2. Uczestnicy i uczestniczki badania w zdecydowanej większości powiedzieli komuś o swojej

orientacji seksualnej lub tożsamości płciowej (95%). Najczęściej outują się oni przed bliskimi przyja-

ciółmi (91%), dużo rzadziej przed rodziną (52%), a najtrudniej jest im mówić o sobie otwarcie w szko-

le/na uczelni (36%) oraz w pracy (34%). Odpowiadając na pytanie o powody, dla których nie chcą się 

ujawniać, wskazują negatywną reakcję rodziny, łącznie z obawą o wyrzucenie z domu i zerwanie 

kontaktów. W przykładach reakcji na coming-out, osoby badane często przywoływały deprecjono-

wanie polegające na podważaniu ważności lub prawdziwości ich wyznania. Osoby homoseksualne 

zdecydowanie częściej ujawniają swoją orientację seksualną niż osoby o innych orientacjach seksu-

alnych.

3. Wyoutowane osoby LGBTQIA+ czują się najbardziej akceptowane (wynik 4,35 w skali od 1 do 5)

wśród bliskich przyjaciół. Średnie poczucie akceptacji po wyoutowaniu się przed rodziną jest 

stosunkowo niskie (2,90), ale wzrasta wraz z wiekiem.

4. Wśród badanych osób LGBTQIA+ w województwie opolskim, 3,6% wychowuje dzieci. Biorąc pod

uwagę ogólnopolskie badanie KPH z 2021 r., chęć adopcji dzieci wyraża 37,4% osób LGBTQIA+ 

w Polsce. Brak prawnej możliwości adopcji dzieci przez pary inne niż heteroseksualne stanowi prze-

szkodę dla osób z tej grupy społecznej na drodze do realizowania się w rodzicielstwie. Młody wiek 

uczestników i uczestniczek badania prowadzi również do wniosków, że zarówno odsetek rodziców 

wśród osób LGBTQIA+, jak i chęć adopcji są wyższe niż wynikałoby to zarówno z tego badania, jak 

i z badania przeprowadzonego przez KPH.

5. Zgodnie z danymi publikowanymi przez tutejszy Urząd Marszałkowski oraz GUS, województwo

opolskie jest regionem migracyjnym. Na Opolszczyźnie migracje przybierają wyjątkowo znaczne 

rozmiary pod względem ogólnej liczby mieszkańców. Wśród badanych osób LGBTQIA+, aż 75% chce 

opuścić województwo opolskie. Więcej z nich chce wyjechać z Polski (40,3%), aniżeli po prostu prze-

nieść się do innego województwa (35,6%). W przypadku emigracji z kraju, jest to ponad 3 razy więcej 

niż średnia krajowa (12%) wynikająca za badania KPH. Głównymi powodami stojącymi za wyjazdem 

w inny region Polski jest praca i sytuacja ekonomiczna. Jednak w przypadku wyjazdu z kraju, domi-

nuje niezadowolenie z sytuacji politycznej, która jest otwarcie wroga wobec społeczności LGBTQIA+. 

wnioski Dyskryminacja i brak akceptacji zostały wskazane przez 1/3 osób deklarujących chęć wyjazdu. 

Powód ten najczęściej podawały osoby transpłciowe i niebinarne. Należy spodziewać się, że sytu-

acja ta w najbliższym czasie nie ulegnie zmianie, szczególnie biorąc pod uwagę fakt, że władze 

lokalne nie uwzględniają perspektywy osób LGBTQIA+ w tworzeniu programów wsparcia, czy projek-

towaniu dokumentów strategicznych. Przykładem może być Strategia Rozwoju Województwa Opol-

skiego przyjęta przez Sejmik Województwa Opolskiego w październiku 2021 roku, w której zwrot 

“orientacja seksualna” pada tylko raz - w objaśnieniu definicji zasady niedyskryminacji - a odniesie-

nia się do osób transpłciowych i niebinarnych nie ma w ogóle.

6. Badając poziom satysfakcji z życia i poczucie samotności wśród osób LGBTQIA+ stwierdzono, 

że są one silnie związane z wiekiem. Im starsza osoba, tym większe poczucie satysfakcji z życia 

i niższe poczucie samotności. Jest to istotna wskazówka do projektowania działań pomocowych 

oraz integracyjnych skierowanych do młodzieży i młodych dorosłych LGBTQIA+. Kolejną widoczną 

zależnością jest niższe poczucie satysfakcji z życia w mniejszych miastach. Może to być jedna 

z przyczyn migracji osób LGBTQIA+ z mniejszych miejscowości do dużych miast. Zależność polegają-

ca na wyższym odsetku osób LGBTQIA+ mieszkających w większych miastach została potwierdzona 

wieloma badaniami. 

7. Poczucie samotności wśród osób LGBTQIA+ jest mocno związane z tym, czy dana osoba ujaw-

niła swoją orientację lub tożsamość. Dla osób przed procesem coming-outu poczucie samotności 

jest większe. Grupa badanych osób będąca po coming-oucie przed rodziną, dalszymi znajomymi 

i w pracy, wykazywała większe poczucie satysfakcji z życia. Oznacza to, że jednym z fundamental-

nych czynników dla jakości życia osób LGBTQIA+ jest tworzenie dogodnych warunków do ujawniania 

przez nich orientacji seksualnej i tożsamości płciowej, zwiększanie poczucia bezpieczeństwa oraz 

walka z przejawami dyskryminacji.

8. Połowa badanych osób w ostatnich 2 latach doświadczyła dyskryminacji motywowanej uprze-

dzeniami wobec orientacji seksualnej lub tożsamości płciowej. Szacuje się, że w związku z faktem, 

że w tym okresie nastąpiło obniżenie częstotliwości kontaktów między ludźmi, które było spowodo-

wane pandemią koronawirusa, także doświadczenie dyskryminacji występowało rzadziej niż w ana-

logicznym okresie przed pandemią. Wśród osób LGBTQIA+, które doświadczyły zachowań dyskrymi-

nacyjnych, o wiele częściej była to agresja słowna aniżeli fizyczna. Obrażanie, poniżanie, ośmiesza-

nie i negatywne komentarze to doświadczenie aż 96% badanych, którzy zgłosili doświadczenie 

dyskryminacji. Również zdecydowana większość z nich, bo aż 84% była deprecjonowana zwrotami 

takimi jak: “jeszcze ci się odmieni”, “to tylko faza”, “co ty tam wiesz”, które odnosiły się do ich orien-

tacji seksualnej lub tożsamości płciowej. Warto też zwrócić uwagę na powszechną styczność osób 

LGBTQIA+ (75%) z obraźliwymi hasłami i wyśmiewaniem w przestrzeni publicznej. Powyższe wyniki 

jednoznacznie wskazują na to, iż w województwie opolskim przemoc psychiczna wobec osób LGB-

TQIA+ jest nadal powszechna.
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1. W badaniu wzięło udział 390 osób. Po wykluczeniu 33 odpowiedzi, które nie spełniały założo-

nych kryteriów badania, analizie poddano 357 odpowiedzi osób w wieku od 16 do 59 lat. Uczestnicy 

badania byli w większości młodzi, ponieważ średnia wieku wyniosła 22,44 lat. Młody wiek osób 

uczestniczących w badaniu wynika ze sposobu dotarcia do respondentów i respondentek - głównie 

przez media społecznościowe, a w mniejszej części media lokalne (gazeta drukowana).

2. Uczestnicy i uczestniczki badania w zdecydowanej większości powiedzieli komuś o swojej 

orientacji seksualnej lub tożsamości płciowej (95%). Najczęściej outują się oni przed bliskimi przyja-

ciółmi (91%), dużo rzadziej przed rodziną (52%), a najtrudniej jest im mówić o sobie otwarcie w szko-

le/na uczelni (36%) oraz w pracy (34%). Odpowiadając na pytanie o powody, dla których nie chcą się 

ujawniać, wskazują negatywną reakcję rodziny, łącznie z obawą o wyrzucenie z domu i zerwanie 

kontaktów. W przykładach reakcji na coming-out, osoby badane często przywoływały deprecjono-

wanie polegające na podważaniu ważności lub prawdziwości ich wyznania. Osoby homoseksualne 

zdecydowanie częściej ujawniają swoją orientację seksualną niż osoby o innych orientacjach seksu-

alnych.

3. Wyoutowane osoby LGBTQIA+ czują się najbardziej akceptowane (wynik 4,35 w skali od 1 do 5) 

wśród bliskich przyjaciół. Średnie poczucie akceptacji po wyoutowaniu się przed rodziną jest 

stosunkowo niskie (2,90), ale wzrasta wraz z wiekiem.

4. Wśród badanych osób LGBTQIA+ w województwie opolskim, 3,6% wychowuje dzieci. Biorąc pod 

uwagę ogólnopolskie badanie KPH z 2021 r., chęć adopcji dzieci wyraża 37,4% osób LGBTQIA+ 

w Polsce. Brak prawnej możliwości adopcji dzieci przez pary inne niż heteroseksualne stanowi prze-

szkodę dla osób z tej grupy społecznej na drodze do realizowania się w rodzicielstwie. Młody wiek 

uczestników i uczestniczek badania prowadzi również do wniosków, że zarówno odsetek rodziców 

wśród osób LGBTQIA+, jak i chęć adopcji są wyższe niż wynikałoby to zarówno z tego badania, jak 

i z badania przeprowadzonego przez KPH.

5. Zgodnie z danymi publikowanymi przez tutejszy Urząd Marszałkowski oraz GUS, województwo 

opolskie jest regionem migracyjnym. Na Opolszczyźnie migracje przybierają wyjątkowo znaczne 

rozmiary pod względem ogólnej liczby mieszkańców. Wśród badanych osób LGBTQIA+, aż 75% chce 

opuścić województwo opolskie. Więcej z nich chce wyjechać z Polski (40,3%), aniżeli po prostu prze-

nieść się do innego województwa (35,6%). W przypadku emigracji z kraju, jest to ponad 3 razy więcej 

niż średnia krajowa (12%) wynikająca za badania KPH. Głównymi powodami stojącymi za wyjazdem 

w inny region Polski jest praca i sytuacja ekonomiczna. Jednak w przypadku wyjazdu z kraju, domi-

nuje niezadowolenie z sytuacji politycznej, która jest otwarcie wroga wobec społeczności LGBTQIA+. 

Dyskryminacja i brak akceptacji zostały wskazane przez 1/3 osób deklarujących chęć wyjazdu. 

Powód ten najczęściej podawały osoby transpłciowe i niebinarne. Należy spodziewać się, że sytu-

acja ta w najbliższym czasie nie ulegnie zmianie, szczególnie biorąc pod uwagę fakt, że władze 

lokalne nie uwzględniają perspektywy osób LGBTQIA+ w tworzeniu programów wsparcia, czy projek-

towaniu dokumentów strategicznych. Przykładem może być Strategia Rozwoju Województwa Opol-

skiego przyjęta przez Sejmik Województwa Opolskiego w październiku 2021 roku, w której zwrot 

“orientacja seksualna” pada tylko raz - w objaśnieniu definicji zasady niedyskryminacji - a odniesie-

nia się do osób transpłciowych i niebinarnych nie ma w ogóle.

6. Badając poziom satysfakcji z życia i poczucie samotności wśród osób LGBTQIA+  stwierdzono,

że są one silnie związane z wiekiem. Im starsza osoba, tym większe poczucie satysfakcji z życia 

i niższe poczucie samotności. Jest to istotna wskazówka do projektowania działań pomocowych 

oraz integracyjnych skierowanych do młodzieży i młodych dorosłych LGBTQIA+. Kolejną widoczną 

zależnością jest niższe poczucie satysfakcji z życia w mniejszych miastach. Może to być jedna 

z przyczyn migracji osób LGBTQIA+ z mniejszych miejscowości do dużych miast. Zależność polegają-

ca na wyższym odsetku osób LGBTQIA+ mieszkających w większych miastach została potwierdzona 

wieloma badaniami. 

7. Poczucie samotności wśród osób LGBTQIA+ jest mocno związane z tym, czy dana osoba ujaw-

niła swoją orientację lub tożsamość. Dla osób przed procesem coming-outu poczucie samotności 

jest większe. Grupa badanych osób będąca po coming-oucie przed rodziną, dalszymi znajomymi 

i w pracy, wykazywała większe poczucie satysfakcji z życia. Oznacza to, że jednym z fundamental-

nych czynników dla jakości życia osób LGBTQIA+ jest tworzenie dogodnych warunków do ujawniania 

przez nich orientacji seksualnej i tożsamości płciowej, zwiększanie poczucia bezpieczeństwa oraz 

walka z przejawami dyskryminacji.

8. Połowa badanych osób w ostatnich 2 latach doświadczyła dyskryminacji motywowanej uprze-

dzeniami wobec orientacji seksualnej lub tożsamości płciowej. Szacuje się, że w związku z faktem, 

że w tym okresie nastąpiło obniżenie częstotliwości kontaktów między ludźmi, które było spowodo-

wane pandemią koronawirusa, także doświadczenie dyskryminacji występowało rzadziej niż w ana-

logicznym okresie przed pandemią. Wśród osób LGBTQIA+, które doświadczyły zachowań dyskrymi-

nacyjnych, o wiele częściej była to agresja słowna aniżeli fizyczna. Obrażanie, poniżanie, ośmiesza-

nie i negatywne komentarze to doświadczenie aż 96% badanych, którzy zgłosili doświadczenie 

dyskryminacji. Również zdecydowana większość z nich, bo aż 84% była deprecjonowana zwrotami 

takimi jak: “jeszcze ci się odmieni”, “to tylko faza”, “co ty tam wiesz”, które odnosiły się do ich orien-

tacji seksualnej lub tożsamości płciowej. Warto też zwrócić uwagę na powszechną styczność osób 

LGBTQIA+ (75%) z obraźliwymi hasłami i wyśmiewaniem w przestrzeni publicznej. Powyższe wyniki 

jednoznacznie wskazują na to, iż w województwie opolskim przemoc psychiczna wobec osób LGB-

TQIA+ jest nadal powszechna.
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9. Najczęstszą formą przemocy fizycznej, którą zgłaszały osoby badane, były zaczepki seksu-

alne takie, jak dotykanie wbrew woli (44%). Około 1/3 doświadczyła plucia lub potrącania/uderze-

nia/szarpania/kopania.

10. Zdecydowaną większość ankietowanych spotkała dyskryminacja w przestrzeni publicznej,

takiej jak ulica, park (86%). Ponad połowę dotknęła przemoc w Internecie. Z kolei aż 62% uczniów 

doświadczyło przemocy w szkole. O wiele niższy, choć nadal wysoki, odsetek dotyczy miejsca pracy 

(38%), własnego domu, czy sklepu (31%).

11. Badanie pokazuje, że osoby LGBTQIA+ w województwie opolskim zauważają bierność władz

lokalnych wobec problemów, z którymi boryka się ta grupa społeczna. Zdecydowana większość 

(blisko 90%) oczekuje stworzenia i przestrzegania procedur antydyskryminacyjnych, a także reago-

wania na przejawy homofobii i transfobii. Respondenci i respondentki zapytane od kogo oczekują 

tych działań, na pierwszym miejscu wskazują właśnie urząd gminy/miasta (52%). Zdecydowana 

większość badanych (69%) wskazuje również na potrzebę powołania pełnomocnika/pełnomocnicz-

ki ds. równego traktowania w urzędzie gminy lub miasta. Oznacza to też istotę aktywnej roli takiego 

pełnomocnika/pełnomocniczki w tematach osób LGBTQIA+ w miastach, w których takie stanowisko 

już istnieje. Na drugim miejscu pod względem adresatów do podjęcia działań równościowych są 

związki wyznaniowe (47%), co można uznać za wezwanie do walki z dyskryminacyjną postawą 

Kościoła Katolickiego w Polsce, który jest najpopularniejszym związkiem wyznaniowym zarówno 

w województwie opolskim, jak i w kraju. Oczekiwanie związane z przeciwdziałaniem dyskryminacji 

jest skierowane również do pracodawców (46,7%) oraz Państwowej Inspekcji Pracy (43,4%). 

W polskim porządku prawnym, zakaz dyskryminacji ze względu na orientację seksualną jest wpisa-

ny wprost tylko w jednej ustawie – kodeksie pracy. Należy zatem podejmować działania, aby przepis 

ten nie był “martwy”, a faktycznie chronił przed dyskryminacją w miejscu pracy.

12. W grupie uczniów i studentów, 80% z nich oczekuje wprowadzenia edukacji równościowej,

a 76% szkoleń antydyskryminacyjnych. Realizacja tych potrzeb wpłynęłaby pozytywnie na mówienie 

w sposób otwarty o swojej tożsamości w środowisku szkolnym, a tym samym na większe poczucie 

satysfakcji z życia i mniejsze poczucie samotności. Należy zauważyć, że obecnie potrzeby te są 

zupełnie ignorowane w systemie szkolnictwa. 

13. Biorąc pod uwagę miejsca pracy, badane osoby położyły szczególny nacisk na potrzebę

szkoleń antydyskryminacyjnych (52%), jak i wprowadzenie procedur postępowania w przypadku 

dyskryminacji ze strony współpracownika, zwierzchnika lub klienta (50%).
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Badanie zostało przeprowadzone za pomocą internetowego kwestionariusza, który udo-

stępniany był w mediach społecznościowych (Facebook, Instagram) w formie postów promowanych 

oraz w aplikacjach randkowych (Tinder, Grindr). Informacje o badaniu pojawiły się również 

w lokalnej prasie. Badanie miało dotrzeć do osób mieszkających na terenie całego województwa 

opolskiego. 

Kwestionariusz zawierał łącznie 37 pytań, z czego pięć było pytaniami otwartymi, na które 

odpowiedź była nieobowiązkowa. Pozostałe pytania zawierały odpowiedzi jednokrotnego lub wielo-

krotnego wyboru, a także matryce ze skalą 1-5. Ankieta podzielona była na 7 części. 

W części 1 zapytaliśmy o podstawowe informacje takie jak tożsamość płciowa, orientacja sek-

sualna, narodowość, wiek, miejsce zamieszkania, wykształcenie, status zawodowy oraz wielkość 

dochodów. Część 2 dotyczyła sytuacji życiowej - wyoutowania, poczucia akceptacji, a także posiada-

nia dzieci. Zapytaliśmy, w jakich środowiskach (np. rodzina, przyjaciele, szkoła, praca) osoby 

badane dokonały coming-outu. Jeśli dana osoba nie wyoutowała się jakiejś grupie, pytaliśmy 

dlaczego (otwarta forma pytania, odpowiedź nieobowiązkowa). Kolejne pytanie miało związek 

z poczuciem akceptacji. W matrycy – bo takiej formy użyliśmy – osoby badane zaznaczały (skala 1-5) 

na ile czują się akceptowane w różnych środowiskach, w których się wyoutowały (jeżeli tego nie zro-

biły, dostępna była opcja “nie dotyczy”). Pytanie otwarte w tym przypadku dotyczyło przyczyny 

braku poczucia akceptacji. Część 3 ankiety dotyczyła migracji. Osoby, które zadeklarowały chęć 

wyjazdu z województwa opolskiego, zostały zapytane o przyczynę (pytanie zamknięte wielokrotne-

go wyboru) oraz mogły w pytaniu otwartym opisać swoje plany migracyjne. Część 4 składała się 

z pięciu pytań dotyczących samopoczucia, z czego jedno pytanie stanowiło miernik satysfakcji 

z życia, a 4 pozostałe - poczucia samotności. Część 5 dotyczyła dyskryminacji, rozumianej jako 

wszelkie zachowania, które mają na celu wyrządzenie krzywdy (zarówno fizycznej jak 

i psychicznej), motywowane tożsamością lub orientacją seksualną ofiary, bądź wyobrażeniami ata-

kującego na ten temat. Osoby, które w ciągu ostatnich 2 lat doświadczyły na terenie województwa 

opolskiego dyskryminacji, zostały zapytane o jej formę, miejsce zdarzenia, sprawcę oraz czy zda-

rzenie zostało zgłoszone organom ścigania. Jeśli zdarzenie nie zostało zgłoszone, pytaliśmy 

o przyczynę (pytanie zamknięte wielokrotnego wyboru). Pytanie dotyczące formy przemocy było 

matrycą, w której należało zaznaczyć częstotliwość doświadczania poszczególnych zachowań prze-

mocowych. W części poświęconej wynikom wymienione w matrycy zachowania zaklasyfikowaliśmy do 

następujących podgrup: 

•  przemoc słowna (zaczepki słowne/agresja słowna - obrażanie, poniżanie, ośmieszanie, negatyw- Samorządy powinni podpisać i realizować zapisy Europejskiej Karty Równości Kobiet i Męż-

rekomendacje
Badanie przeprowadzone przez Stowarzyszenie Tęczowe Opole pokazuje, że mimo iż 

województwo opolskie jest regionem różnorodnym i wielokulturowym, nie jest ono wolne od dyskry-

minacji, 3/4 badanych osób LGBTQIA+ chce opuścić województwo, a 1/3 z nich jako powód swojej 

planowanej wyprowadzki podaje dyskryminację jakiej doświadczają.

Samorządy (gminy, miasta, województwo) powinny być otwarte, nowoczesne, odpowiedzialne 

i zaangażowane społecznie. By mogły takie być powinny m.in uwzględniać perspektywę i potrzeby 

osób LGBTQIA+ z woj. opolskiego przy tworzeniu Strategii Rozwoju Gmin, Miast, czy Województwa. 

Województwo (gminy, miasta) odpowiedzialne to województwo dbające o wszystkich mieszkańców, 

bez wyjątku - w tym również o osoby dyskryminowane zarówno społecznie jak i prawnie, tj. lesbijki, 

geje, osoby biseksualne, transpłciowe, panseksualne, aseksualne mieszkające w opolskim.  Władze 

samorządowe zaangażowane społecznie znają i słuchają sygnalizowanych potrzeb lokalnej spo-

łeczności - potrzeby te są wyrażane m.in przez jedyną organizację LGBTQIA+ w regionie, tj. Stowa-

rzyszenie Tęczowe Opole. Zatem, by realizować potrzeby społeczności LGBTQIA+ z regionu, władze 

samorządowe powinny pozostawać w ścisłej współpracy z Tęczowym Opolem i  innymi organizacja-

mi działającymi na rzecz tej społeczności, finansować i realizować szereg kampanii społecznych na 

rzecz różnorodności, tolerancji i praw człowieka, wprowadzać programy zawierające działania 

antydyskryminacyjne na poziomie lokalnym i wojewódzkim. Samorządy powinny podejmować działa-

nia na rzecz osób dyskryminowanych ze względu na orientację seksualną i  tożsamość płciową osób 

zamieszkujących dany obszar. By samorządy mogły skutecznie reagować na dyskryminację, pra-

cownicy i pracownice wszystkich szczebli jednostek samorządu terytorialnego powinni stale podno-

sić swoje kompetencje z zakresu przeciwdziałania dyskryminacji oraz podnosić swą świadomość nt. 

praw człowieka i różnorodoności. 

Niespełna 53% ankietowanych uważa, że to Urząd Miasta jest odpowiedzialny za działania 

antydyskryminacyjne. Na drugim miejscu znalazły się związki wyznaniowe, a dalej pracodawcy. 

Ponad 40% ankietowanych wskazała Państwową Inspekcję Pracy, parlamentarzystów oraz ośrodki 

ochrony zdrowia (przychodnie, szpitale, itp.). 

Niespełna 43% ankietowanych wkazało Straż Miejską jako instytucję, od której oczekują dzia-

łania przeciwko dyskryminacji osób LGBTQIA+, dlatego samorządy powinny przygotować tego typu 

jednostki do reagowania i prowadzenia interwencji w zakresie incydentów o charakterze nienawist-

nym. Samorządy powinny na bieżąco monitorować wszelkie przejawy nienawiści i dyskryminacji, 

a osobom doświadczającym dyskryminacji i ich bliskim zapewnić bezpłatne wsparcie prawne. 
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ORIENTACJA SEKSUALNA. Większość osób badanych to osoby biseksualne lub panseksualne (47,1%). 

Do tej grupy zakwalifikowano tych, którzy wybrali tę opcję z kafeterii odpowiedzi lub wybrali opcję 

“inna” i wpisali takie orientacje, jak: panseksualna, omniseksualna, homoflexible, lub panseksualna 

z dodatkiem innej orientacji. Niemal jedna trzecia osób badanych (31,9%) określiła swoją orientację 

jako homoseksualną (do tej grupy zakwalifikowano też osoby, które oprócz orientacji homoseksu-

alnej podały jeszcze inną oraz osoby określające się jako sapphic). Ponadto 10% badanych określiło 

się jako aseksualne lub częściowo aseksualne, a blisko 9% nie jest pewna swojej orientacji seksual-

nej. Dodatkowo dwie osoby określiły się jako heteroseksualne, a sześć osób wybrało opcję “inna” 

i podało orientację spoza kafeterii odpowiedzi. Jako inna orientacja ankietowani podawali: queer, 

demiseksualna, andoseksualna, lub “nie określam się”.

Z uwagi na bardzo małą liczność niektórych podgrup, analizy dla orientacji seksualnej przeprowa-

dzono wykluczając osoby heteroseksualne oraz te o orientacji innej niż podane w ankiecie. Podział 

badanych ze względu na orientację seksualną (dla 349 osób, z wykluczeniem wspomnianych pod-

grup) przedstawia poniższy wykres.

WIEK. W badaniu wzięły udział osoby w wieku od 16 do 59 lat. Średnia wieku wyniosła 22,44, mediana 

20, a dominanta (wartość najczęściej występująca) - 16. Wartości te wskazują wyraźnie na fakt, iż 

wśród badanych zdecydowanie przeważają osoby młode. Ponad połowę respondentów/-ek stano-

wiły osoby w wieku 16-20 lat. Osoby powyżej 30 roku życia są zdecydowanie niedoreprezentowane 

w analizowanej próbie - stanowiły one łącznie jedynie 7% ankietowanych. Wynika to przede wszyst-

kim ze sposobu zbierania danych - promocja odbywała się głównie na internetowych mediach spo-

łecznościowych, wobec czego dotarcie do tego grona odbiorców było znacznie trudniejsze niż do 

młodzieży. Ma to też wpływ na generalizowalność uzyskanych wyników - dają one dobrą reprezen-

tację sytuacji osób LGBTQIA+ w młodym wieku, lecz nie odnoszą się one do całej populacji.

Ponadto Policja powinna wyciągać konsekwencje wobec funkcjonariuszy, którzy zachowują 

się w sposób dyskryminacyjny i ze względu na uprzedzenia stosują przemoc lub nie wywiązują się ze 

swoich obowiązków. Powinna także wykonywać Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 

2012/29/ UE ustanawiającą normy minimalne w zakresie praw, wsparcia i ochrony ofiar przestępstw.
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czyzn, która adresowana jest do samorządów lokalnych i regionalnych w Europie. Podpisanie Karty 

jest formalnym wyrazem zaangażowania władz lokalnych w propagowanie zasady równości kobiet 

i mężczyzn ze szczególnym uwzględnieniem kwestii różnorodnej dyskryminacji opartej na uprzedze-

niach rasowych, niepełnosprawności, orientacji seksualnej, religii i sytuacji społeczno-ekonomicz-

nej, a także deklaracją wdrażania na własnym terenie wynikających z niej zobowiązań. 

       W województwie opolskim Kartę podpisała tylko Nysa będąca jednocześnie pierwszą gminą 

w Polsce, która to zrobiła. 

Samorządy powinny wspierać i wzmacniać lokalne społeczności, narażone na wykluczenie 

i dyskryminację. By móc robić to skutecznie samorządy powinny wprowadzać programy wsparcia 

psychologicznego lub dofinansowywać tego typu programy prowadzone przez organizacje poza-

rządowe, współpracować z organizacją LGBTQIA+, co przyczyni się do stworzenia atrakcyjnej oferty 

kulturalnej dla społeczności LGBTQIA+ z województwa opolskiego. Ważne, by samorządy otwarcie 

wyrażały wsparcie osobom LGBTQIA+, np. przez powieszenie tęczowych flag w czerwcu, który jest 

miesiącem dumy.

Ponadto społeczność LGBTQIA+ w województwie opolskim w przeważającej większości 

domaga się reakcji lokalnych władz samorządowych na przejawy dyskryminacji. Oczekuje, że ich 

gmina lub miasto powoła stanowisko pełnomocnika/pełnomocniczki ds. równego traktowania.

Badani nie zgłaszają występujących przejawów dyskryminacji – ponad 90% nie robi tego 

nigdy. Jedynie 15 osób (8,4% doświadczających dyskryminacji) zgłasza niektóre z tych wydarzeń, 

a jedna osoba deklaruje, że robi to za każdym razem. Jako powody takiego stanu rzeczy najczę-

ściej podają poczucie błahości sprawy (67,6% osób), brak wiary w podjęcie działań przez policję 

(60,9%) oraz obawę przed nie potraktowaniem zeznań poważnie (57,5%). 43% ankietowanych nie 

robi tego ze strachu przed homofobiczną /transfobiczną reakcją policji.

By sytuacja uległa poprawie konieczne jest dbanie o profesjonalne i równościowe traktowa-

nie osób LGBTQIA+ przez funkcjonariuszy i funkcjonariuszki Policji oraz eliminowanie zachowań 

dyskryminujących te osoby. Należy przeprowadzać regularne szkolenia dla funkcjonariuszy, by ci 

wiedzieli jak wesprzeć osoby LGBTQIA+ zwracające się o pomoc. Znacząca część osób LGBTQIA+ nie 

ujawniła swej orientacji lub tożsamości płciowej w obawie o swoje bezpieczeństwo - dotyczy to głów-

nie osób młodych, dlatego ważne jest, by funkcjonariusz/funkcjonariuszka Policji w kontakcie 

z osobą LGBTQIA+ zapewniła ją o tym, że znajduje się w bezpiecznej przestrzeni, a informacje, 

którymi się dzieli nie zostaną przekazane dalej.

Policja powinna przyjmować wszelkie zgłoszenia dotyczące aktów dyskryminacji, nienawiści 

i przemocy fizycznej i psychicznej oraz uwzględniać w notatkach służbowych, aktach i innych doku-

mentach sprawy, przesłankę nienawiści, ze względu której doszło do incydentu o charakterze 

dyskryminacyjnym, co między innymi pomoże w prowadzeniu rzetelnych statystyk dot. zgłaszanych 

incydentów o charakterze dyskryminacyjnym. 
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2012/29/ UE ustanawiającą normy minimalne w zakresie praw, wsparcia i ochrony ofiar przestępstw.

46



 Ponadto Policja powinna wyciągać konsekwencje wobec funkcjonariuszy, którzy zachowują 

się w sposób dyskryminacyjny i ze względu na uprzedzenia stosują przemoc lub nie wywiązują się ze 

swoich obowiązków. Powinna także wykonywać Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 

2012/29/ UE ustanawiającą normy minimalne w zakresie praw, wsparcia i ochrony ofiar przestępstw.

47

Działamy od 2017 roku, od 2018 roku jako Stowarzyszenie Tęczowe Opole. 
Jesteśmy jedyną organizacją LGBTQIA+ w województwie opolskim. Naszym 
celem jest zwiększenie widoczności i zaangażowania naszej społeczności 
oraz działanie na rzecz jej równouprawnienia. 
Organizujemy Marsz Równości w Opolu, spotkania dyskusyjne, pokazy filmowe 
i inne wydarzenia animujące i integrujące naszą społeczność. 

Chcesz razem z nami budować queerową społeczność? Dołącz do nas, zaan-
gażuj się w wolontariacie lub wpadnij na jedno z organizowanych przez nas 
wydarzeń. Czekamy na Ciebie!

Porzebujesz pomocy prawnej lub psychologicznej? Napisz do nas!

o  nas

skontaktuj  s ię z  nami!

www.teczoweopole.pl

teczowe.opole@gmail.com

facebook.com/teczowe.opole

@teczowe.opole

@TeczoweO

ul. Damrota 1/309 piętro 3; 45-064 Opole
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Działamy na rzecz osób LGBTQIA+, ich rodzin i osób sojuszniczych. Wszystko co 
robimy jest krokiem w stronę budowania bezpiecznej przestrzeni dla osób 
nieheteronormatywnych w wojewódzwie opolskim. 
Nie idziemy jednak sami_e - możemy zmieniać nasze otoczenie na lepsze 
dzięki darczyńcom, takim jak Ty. Twoje wsparcie finansowe pomoże nam 
dotrzeć do jeszcze większej liczby osób i podjąć jeszcze więcej działań. 
Wpłać darowiznę lub ustaw stałe zlecenie - stwórzmy razem kolorową Opol-
szczyznę!

wesprzyj  
nasze działania

przekaż nam darowiznę 
na rzecz celów statuowych

Stowarzyszenie Tęczowe Opole
ul. Damrota 1/309 piętro 3; 45-064 Opole

BNP Paribas Bank Polska S.A.

Nr konta bankowego: 72 1750 0012 0000 0000 3999 1907

Tytuł przelewu: DAROWIZNA NA CELE STATUTOWE
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