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Ile mamy związków partnerskich w Polsce
Szacuje się, że w Polsce jest ok. 2 mln gejów i lesbijek. Ze światowych statystyk wynika, że zwykle połowa żyje
w związkach. Tak licząc, mielibyśmy ok. 500 tys. polskich homorodzin
Tegoroczna Parada Równości w niemieckiej Kolonii idzie pod hasłem: "Jesteśmy. Tak czy owak". Tak samo można
podsumować to, co w Polsce dzieje się wokół legalizacji związków partnerskich: tak czy owak są. I coraz ich więcej.
Ze spisu powszechnego GUS w 2011 r. wynika, że od poprzedniego spisu w 2002 r. liczba związków nieformalnych się
podwoiła. W 2002 r. było ich niespełna 200 tys. W 2011 - ok. 390 tys., a żyło w nich 781 tys. osób w wieku 15 i więcej lat,
czyli 2,4 proc. Polaków.
Te dane GUS uzyskał od 20 proc. spisywanych gospodarstw, więc niekoniecznie są reprezentatywne. Jak bowiem
wynika z zeszłorocznych badań Kampanii przeciw Homofobii, które przeprowadzono wśród 11 tys. osób homo- i
biseksualnych, 77 proc. z nich ukrywa swoją odmienność. Prawdopodobnie więc nie są skłonne ujawniać ankieterom, że
żyją we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą tej samej płci.
Szacuje się, że w Polsce jest ok. 2 mln gejów i lesbijek. Ze światowych statystyk wynika, że zwykle połowa żyje w
związkach. Tak licząc, mielibyśmy ok. 500 tys. polskich homorodzin.
Konkubenci w świetle prawa: ''Do czego masz prawo w
związku partnerskim''
Do tej pory w Polsce nie było reprezentatywnych badań
socjologicznych i statystycznych rodzin LGBT, bo trudno do
nich dotrzeć. Badania robi się wśród osób aktywnych na
forach internetowych LGBT lub bywalców "branżowych"
klubów. Ze wspomnianych już badań KPH wynika, że 98 proc.
badanych chce mieć prawo do związku partnerskiego,
70 proc. do małżeństwa, a 53,4 proc. do adopcji dzieci. 5,5
proc. wychowuje już dzieci, 1,2 proc. robi to wspólnie z
partnerem.
Prawdopodobnie rzeczywisty procent par homo
wychowujących dzieci jest większy, bo badano głównie
internautów, a wśród nich tylko 36 proc. stanowiły osoby w
wieku 25-40 lat, wtedy najczęściej wychowuje się dzieci.
Media podają szacunki: ok. 50 tys. dzieci, najczęściej z
poprzedniego związku hetero, wychowywanych jest głównie
przez dwie partnerki.
Właśnie rozpoczynają się kompleksowe badania - trzyletni
projekt ''Rodziny z wyboru w Polsce'' pod kierownictwem prof.
Joanny Mizielińskiej z Instytutu Psychologii PAN. Ma on
dotrzeć także do małych miast i wsi, do gejów i lesbijek,
którzy nie biorą udziału w życiu społeczności LGBT. A także tych, którzy nie korzystają z internetu, bo tylko 70 proc.
gospodarstw ma do niego dostęp, wg danych GUS. Badacze chcą porównać rodziny homo i hetero, uwzględniając dane
GUS i CBOS o tych drugich. Będą pytania o życie codzienne, podział obowiązków, relacje z rodziną i otoczeniem,
system wartości. A także o wychowanie dzieci i o to, skąd się wzięły w rodzinie. Będą osobne badania matek lesbijek i
ojców gejów oraz 50 pogłębionych wywiadów na temat związku. U dwudziestu par badacze zamieszkają przez cztery
tygodnie, by obserwować ich życie.
Danych statystycznych i badań socjologicznych par homo nie ma wiele także za granicą. Wszędzie jest to grupa, którą
trudno zbadać, zachowując standardy reprezentatywności.
Twarde dane dotyczące liczby związków formalnych są w krajach, gdzie można zawierać związki partnerskie lub
małżeństwa homo.
Chętni do poddania się badaniu w ramach projektu ''Rodziny z wyboru w Polsce'' mogą pisać na adres
rodzinyzwyboru@psych.pan.pl lub dzwonić: 785 070 035. Adres strony internetowej projektu: rodzinyzwyboru.pl
Polak potrafi: ''Związki prawie jak partnerskie''
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Zwolennicy związków partnerskich tłumaczą, o co w tym wszystkim chodzi
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