Jak organizacje LGBTQIA mogą być dostępne
dla osób z niepełnosprawnościami?
DOSTĘPNOŚĆ NA TĘCZOWO to dla mnie:
Formularz zgłoszeniowy na wydarzenie w temacie LGBT+,
który mogę odczytać
Równość w różnorodności
Wydarzenie, podczas którego uwzględnia się różnorodne
potrzeby osób z niepełnosprawnościami
Wydarzenia i demonstracje, które odbywają się
w przestrzeniach, do których można dostać i poruszać się
w ich obrębie na wózku
Informacje w PJM
Sytuacja, w której ktoś z organizacji LGBTQ zapyta mnie,
czy i jakiego wsparcia potrzebuję
Uważność na to, że osoby są dyskryminowane pod różnym
względem i że osoba może należeć do więcej niż jednej
z dyskryminowanych grup
Pamiętanie o tym, że jesteśmy wśród Was

My, osoby z niepełnosprawnością stanowimy około 15% społeczeństwa.
Wśród nas są lesbijki, geje, osoby biseksualne, transpłciowe,
interpłciowe, aseksualne i queer. U jednych z nas niepełnosprawności
nie widać, a u innych jest ona łatwo dostrzegalna. Czasami nasza
niepełnosprawność powstaje w wyniku homofobii i transfobii (np.
depresja, stany lękowe). Część z nas potrzebuje wsparcia w codziennych
czynnościach, a część radzi sobie bez tego. Czasami nie decydujemy się
na ujawnienie swojej orientacji i tożsamości płciowej, bo ryzykujemy
brak akceptacji i utratę wsparcia związanego z niepełnosprawnością
i niezbędnego do funkcjonowania na co dzień.
W ruchu LGBTQ często nie mówimy o swojej niepełnosprawności,
ponieważ boimy się wykluczenia. Czasem decydujemy się na
podwójny coming out dotyczący niepełnosprawności oraz orientacji
czy tożsamości płciowej.
Dla organizacji wspierających osoby z niepełnosprawnościami sprawy
dotyczące płci i seksualności są zazwyczaj tabu, zwłaszcza jeżeli nie
są zgodne z heteronormą. Organizacje LGBTQ rzadko oferują nam
wsparcie i raczej nie piszą o nas na swoich portalach.
Jeżeli uda nam się już wyjść z szafy, to napotykamy na wiele barier.
Nawet wyjście z domu, jazda komunikacją miejską czy dotarcie
na spotkanie społeczności LGBTQ bywa trudne bądź niemożliwe.
Informacje na temat spotkań i wydarzeń są często nieodczytywalne
przez programy odczytu ekranu. Jeśli uda się nam znaleźć jakieś
ogłoszenie, to brak w nim choćby informacji, czy w budynku jest winda,
podjazd, dostosowane WC. Zwykle nie ma też mowy o tłumaczeniu
z i na Polski Język Migowy (PJM).
Środowisko osób z niepełnosprawnościami oraz ruch LGBTQIA
łączy wspólna sprawa: działanie na rzecz równości, poszanowania
różnorodności i dostępności. Łączy nas też dążenie do równości
małżeńskiej i walka o karanie mowy nienawiści oraz przestępstw
z nienawiści.
Dlatego łączmy siły – razem możemy więcej!

Jeśli organizujesz spotkania, panele dyskusyjne, pokazy filmu, warsztaty,
demonstracje, czy konferencje, zastanów się czy te wydarzenia są dostępne
dla osób z różnymi niepełnosprawnościami.
Dostępność jest procesem, którego się uczymy, więc jeśli zrobisz choć
jedną z poniższych rzeczy to idziesz w dobrym kierunku.
Chcesz to zrobić za 0 zł? W niektórych przypadkach wystarczy odrobina
dobrej woli!
Informuj o twoim wydarzeniu w dostępnej formie
Przygotuj informacje w wersji tekstowej. Osobie niewidomej nie wysyłaj
plakatu w formacie jpg tylko w formie tekstowej w pliku. Jeśli załączasz grafikę
to opisz ją w nawiasach kwadratowych. Aby osoby Głuche mogły zrozumieć
czego dotyczy wydarzenie, nagraj filmik w Polskim Języku Migowym.
Poinformuj o dostępności, chwal się nią!
Napisz wyraźnie jeśli budynek jest dostępny, jeśli zatrudniasz tłumacza/
tłumaczkę PJM, albo jeśli ktoś z twojej organizacji może pomóc dotrzeć na
miejsce spotkania. Napisz także, jeśli twoje wydarzenie jest w niedostępnym
budynku (np. brak windy, podjazdów czy dostępnych toalet).
Pytaj o potrzeby
Jeśli robisz formularz zgłoszeniowy, zapytaj co może umożliwić komfortowy
udział w wydarzeniu. Podaj do siebie kontakt, by w razie potrzeby można
było się z tobą skontaktować (E-mail i telefon, bo np. osoba niesłysząca może
preferować wysyłanie wiadomości SMS). Na wydarzeniach bądź uważny/
uważna, być może będziesz mógł/mogła kogoś wesprzeć. Nie pomagaj na
siłę, najpierw zapytaj czy i jak pomóc.
Współpracuj z ekspert/k/ami dostępności
Współpracuj i konsultuj swoje pomysły z osobami, które są ekspert(k)
ami w zakresie dostępności np. z osobami z niepełnosprawnościami,
organizacjami pozarządowymi, tłumacz(k)ami PJM.
Edukuj siebie i innych
W szkołach zazwyczaj zbyt wiele nie uczą nas o sytuacji osób
z
niepełnosprawnościami,
dlatego
sami/same
musimy
wziąć
odpowiedzialność za naszą wiedzę i dokształcać się, czytać, dyskutować.
Może na następne wydarzenie, które zorganizujesz zaprosisz w roli eksperta/
ekspertki osobę z niepełnosprawnością?

Co możesz zrobić jako uczestnik/uczestniczka wydarzenia?
• pytaj organizatorów/rki o to, czy i jak wydarzenie jest dostępne dla osób
z niepełnosprawnościami
• zwracaj uwagę, czy wydarzenie odbywa się w miejscu, gdzie jest
podjazd, winda, dostępne WC
• poinformuj o wydarzeniu osoby z niepełnosprawnościami
z Twojego otoczenia
• udostępniaj informacje o wydarzeniu na fb
• opisuj grafiki, które udostępniasz
• pisz łatwym językiem
• bądź uważny/uważna na to, czy w trakcie wydarzenia ktoś nie
potrzebuje twojego wsparcia
• kumplujmy się niezależnie od tego kto ma jakie sprawności
Chcesz dowiedzieć się więcej na temat dostępności na tęczowo?
Wejdź na strone strefy Wenus z Milo www.strefawenuszmilo.org
i sprawdź checklistę.
Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, oto rzeczy które warto wygooglować:
• audiodeskrypcja
• PJM
• tekst łatwy do czytania
• napisy dla niesłyszących
• pętla indukcyjna
• symultaniczny przekład tekstowy
• program odczytu ekranu
• ubezwłasnowolnienie
• uniwersalne projektowanie
• Konwencja o Prawach Osób Niepełnosprawnych
• Strefa Wenus z Milo :)
Za treść dokumentu odpowiada stowarzyszenie Strefa Wenus z Milo.
„Dostępność na tęczowo – jak organizacje LGBT+ mogą być dostępne dla osób
z niepełnosprawnościami”. Projekt dofinansowany ze środków Stowarzyszenia
Lambda Warszawa w ramach Funduszu Stonewall.

