Tłum tęczowych rodzin w Trójmieście
W Dzień Praw Dziecka, 20 listopada, rozpocznie się VI Festiwal Tęczowych Rodzin. Podczas
Festiwalu ruszy kampania społeczna: Jesteśmy rodziną. Podaj dalej! Otwarte dla
wszystkich wydarzenia będą trwały cały weekend 20-22 listopada.
W Polsce w tęczowych rodzinach wychowuje się 50 tysięcy dzieci. Ich rodzicami są osoby
nieheteroseksualne lub transpłciowe. Podczas Festiwalu chcemy stworzyć miejsce, gdzie
dzieci gejów i lesbijek będą czuły się bezpiecznie i swobodnie. Gdzie będą mogły pobawić się
ze swoimi rówieśnikami – tymi, które mają mamę i mamę i tymi, które mają mamę i tatę.
Dlatego na wydarzenia zapraszamy wszystkie rodziny – tęczowe, patchworkowe i tradycyjne,
po to abyśmy mogli wspólnie się poznać, rozmawiać, pobawić.
Na Festiwal przyjadą rodziny z całej Polski – z Olsztyna, Warszawy, Łodzi, Wrocławia i wielu
innych miast. Zapraszamy trójmiejskie rodziny z dziećmi i bez, aby przyszły na Festiwal.
Najważniejsze wydarzenia to: inauguracja ogólnopolskiej kampanii społecznej na rzecz
tęczowego rodzicielstwa pt. „Jesteśmy rodziną. Podaj dalej!” i premiera wideoklipu
przedstawiającego historię dwóch dziewczyn, które decydują się na dziecko, wykład prof.
PAN Joanny Mizielińskiej „Rodziny z wyboru w Polsce”, projekcja filmu „Gayby baby” z
dyskusją, w której udział weźmie m.in. sołtyska Grzebieniska, Marzena Frąckowiak ze swoją
partnerką i ich córką oraz piknik rodzinny z zabawami dla dzieci i czytaniem tęczowych
bajek. Oprócz tego odbędą się warsztaty rozwojowe i koncert.
Organizator: Stowarzyszenie na rzecz Osób LGBT Tolerado, www.tolerado.org
Kontakt: Marta Abramowicz | media@tolerado.org | tel. 603 371 950 lub Marta Kosińska |
marta.kosinska@tolerado.org | tel. 731 019 833
Program Festiwalu:
20.11.2015 PIĄTEK
17:00 Rodziny z wyboru w Polsce – wykład prof. PAN dr hab. Joanny Mizielińskiej i Agaty Stasińskiej
oraz dyskusja z udziałem dr Katarzyny Bojarskiej na temat życia rodzinnego osób
nieheteroseksualnych. Prowadząca: Marta Abramowicz | Uniwersytet Gdański, Wydział Nauk
Społecznych, Gdańsk, ul. Bażyńskiego 4, audytorium S 203.
21.11.2015 SOBOTA
10:00-14:00 Warsztaty rozwojowe: dla tęczowych rodzin; dla młodzieży; dla rodziców osób LGBT.
Gdańsk, ul. Miszewskiego 17.
16:00 Projekcja filmu Gayby baby oraz dyskusja z udziałem: sołtyski Grzebieniska Marzeny
Frąckowiak wraz ze swoją partnerką Dorotą Walicką oraz trzynastoletnią córką Asią, a także badaczek
tematu tęczowych rodzin: Ewy Slezkin oraz Moniki Puszyk. Dyskusję poprowadzi dr Anna
Strzałkowska | Gdańsk | Europejskie Centrum Solidarności, pl. Solidarności 1.
22.11.2015 NIEDZIELA | Sopot, Klub Atelier, al. Mamuszki 2
12:00-16:00 Tęczowy piknik rodzinny.
12:30 Inauguracja kampanii społecznej Jesteśmy rodziną. Podaj dalej! oraz premiera wideoklipu
zrealizowane przez Stowarzyszenie Edukacyjno-Teatralne Korkoro
16:30 Koncert Julity Zielińskiej – autorki i wykonawczyni piosenki Jesteśmy rodziną
Więcej informacji: www.tolerado.org

