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Mombian blog 
http://www.mombian.com  
 Életmód-oldal LMBT szülőknek.  
 Nem személyes blog, a szerző információkat, 

híreket, recenziókat közöl.  
 Színes, élvezetes, pl. videobeszélgetések a 

társával eseményekről, könyvekről.  
 2006-ban elindította a Blogolj az LMBT 

családokért napot: aznap mindenki, aki 
blogot ír és támogatja az LMBT családok 
egyenjogúságát, ír a témáról.  



ACLU (American Civil Liberties 
Union, jogvédő szervezet)  

 Honlapjukon: LGBT Rights 
 Azon belül: Parenting (LMBT szülők) és 

Relationships (LMBT kapcsolatok) szekciók 
 Magyarországon: TASZ? EBH? Helsinki 

Bizottság? Amnesty International? = „Civil 
mainstreamelés” 



American Academy of Child 
and Adolescent Psychiatry 

 Weboldalukon összefoglaló az LMBT szülők 
által nevelt gyerekekről.  

 Nálunk is érdemes volna felvenni a 
kapcsolatot szakemberekkel, szakmai 
csoportokkal, hogy közöljék, ami evidens: 
semmi bajuk az LMBT szülők gyermekeinek? 



LMBT családok szervezetei 
 Pl. Our Family Coalition (USA); LGBT Family 

Coalition (Kanada); GALESH (Valencia) 
 Céljaik: oktatás, érdekképviselet, 

kapcsolattartás, az LMBT családok 
láthatóbbá tétele a médiában és politikai 
fórumokon.  

 Tevékenységeik: oktatási anyagok kiadása, 
hírlevél, tematikus levelezőlisták moderálása, 
találkozók, programok, támogató csoportok 
szervezése.   



NELFA: Network of European 
LGBT Families Associations 

 Európai ernyőszervezet (LMBT családok 
érdekvédelmi szervezetei) 

 Szerb és szlovén tagja is van (kicsi 
szervezetek, egyéni kezdeményezések, de 
látható, hogy megjelent a téma) 



Tanulmányok, kutatások 
 Sok tanulmány, kutatás foglalkozik az LMBT szülőkkel, 

családokkal, LMBT szülők által nevelt gyermekek társas 
kapcsolataival, 25-30 éve. Megállapításaik pozitívak.  

 Timothy J. Biblarz és Judith Stacey tanulmányai: 2001: “(How) 
Does the Sexual Orientation of Parents Matter?” > 2010: “How 
Does the Gender of Parents Matter?” Hangsúlyeltolódás. 
Homofóbia > szorongás a heteroszexuális nemiszerep-modellek 
miatt. 

 Magyarország: a “baby boom” mostanában kezdődik. 0-4 éves 
gyerekek. 

 Az Inter Alia projektje.  



Strasbourgi esetek 

 Mouta kontra Portugália (1999)  
 Karner kontra Ausztria (2003)  
 Emonet és mások kontra Svájc (2007)  
 E.B. kontra Franciaország (2008)  

 
 Magyarország – stratégiai pereskedés? 



National Gay and Lesbian Task 
Force (USA)  

 Weboldalukon a tevékenységeikről szóló 
részben: „Partner elismerése”, „Szülőség, 
család” szekciók: összefoglalás a 
leggyakoribb homofób ellenérvekről 
(házasság, gyermekvállalás), cáfolatokkal.  

 Egyszerűen megvalósítható Magyarországon 
is. 



Konferencia az LMBT 
családokról: 
 “Different families, same rights? LGBT families in 

Europe”. Ljubljana, Szlovénia, 2008. március 4-6.  
 Szervezők: az ILGA-Europe és a szlovén Legebitra. 
 70 aktivista, szakértő és európai döntéshozó. 

Láthatóság.  
 Beszámolók, jegyzetek az előadásokról és a 

beszélgetésekről (+ több előadás szövege) az ILGA-
Europe honlapján.  



Plakátkampány, ILGA-Europe 

 Címe: Different families, same love  
 12 plakát, amelyeket el lehetett kérni az 

ILGA-Europe-tól, és kiállítani.  
 Még jobb helyi képeket készíteni, kiállítást 

rendezni, célzott médiakampányt szervezni. 



Equality California: 
videokisfilm 

 Kamaszlány két anyjával. Miért nem 
házasodhatnak össze? 

 Megjelent: weboldalakon, blogokban. 
YouTube. 

 Itt is lehetne hasonlókat készíteni, akár nem 
felismerhető emberekkel vagy színészekkel.  



Stonewall: A Guide for Lesbians 
on How to Get Pregnant  

 Színes, átlátható, praktikus brosúra.  
 Biológiai tudnivalók, jogok, átgondolnivalók a 

szülői jogokkal, donorra vonatkozó 
kérdésekkel kapcsolatban.  

 Az Inter Alia tervez hasonlót, legalább az 
Internetre. 



Miért jó gyakorlatok? 

 A felsoroltak viszonylag kevés anyagi 
ráfordítással megvalósíthatók. 

 Növelik a láthatóságot, ami szükséges a 
közvélemény támogatóvá változtatásához. 

 Erősítik a jogtudatosságot. 
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