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Charakterystyka pomiaru

N=1000
Próba 

zrealizowana
Próba 

projektowana
N=1070

Od  1 kwietnia 2021 do 22 kwietnia 2021, godz. 8:00-20:00 w dni powszednie
oraz 10:00-18:00 w soboty.

Czas trwania 
pomiaru

Cel pomiaru

Wywiady telefoniczne wspomagane komputerowo – metoda CATI.Metoda

• Postawy Polaków wobec przekraczania granic wolności słowa

• Indeks Anomii
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Zdecydowanie wolność wypowiadania swojej opinii Raczej wolność wypowiadania swojej opinii

Wolność wypowiadania opinii i uczucia innych są równie ważne Raczej uczucia innych ludzi

Zdecydowanie uczucia innych ludzi Nie wiem, trudno powiedzieć

Proszę się zastanowić          
i określić, co według 

Pana(i) jest ważniejsze –
wolność wyrażania opinii, 

czy dbanie o to by nie 
urazić innych

Od hate speech do hate crime. Postawy Polaków wobec przekraczania 
granic wolności słowa
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Przyzwolenie na publiczne obrażanie innych prowadzi do przemocy
wobec obrażanych grup

Polacy nie potrafią korzystać z wolności słowa

Każdy powinien mieć prawo do wyrażania swoich poglądów,
niezależnie od tego, jak niepopularne lub kontrowersyjne mogłyby

one być

Zdecydowanie się nie zgadzam Raczej się nie zgadzam Raczej się zgadzam Zdecydowanie się zgadzam Nie wiem, trudno powiedzieć
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ത𝐱 = 𝟑, 𝟒𝟎
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Od hate speech do hate crime. Postawy Polaków wobec przekraczania 
granic wolności słowa
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światopogląd polityczny

światopogląd religijny (antysemityzm,
chrystianofobia, islamofobia)

tożsamość płciowa (transfobia),orientacja
psychoseksualna (homofobia, heterofobia)

płeć (seksizm)

rasa (rasizm), pochodzenie etniczne (ksenofobia),
narodowość (szowinizm)

Zdecydowanie bardziej karane Trochę bardziej karane

Wymiar kary powinien pozostać taki sam Trochę mniej karane

Zdecydowanie mniej karane Nie powinno być uznawane za przestępstwo

Nie wiem, trudno powiedzieć/odmowa odpowiedzi

Czy w Pana(i) przekonaniu znieważanie członków grup wyróżnionych ze względu na:

...powinno być:
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prawosławni

osoby starsze

mężczyźni

katolicy

osoby o poglądach prawicowych

osoby młode

osoby o poglądach lewicowych

kobiety

osoby heteroseksualne

Ukraińcy

Żydzi

Romowie

muzułmanie

osoby homoseksualne

osoby transpłciowe/transseksualne

Zdecydowanie tak Raczej tak Raczej nie Zdecydowanie nie Nie wiem, trudno powiedzieć/odmowa odpowiedzi

Od hate speech do hate crime. Postawy Polaków wobec przekraczania 
granic wolności słowa

Które grupy są według Pana(i) opinii zagrożone w naszym kraju tak rozumianym przestępstwem z nienawiści:

Mówi się o tak zwanym przestępstwie z nienawiści. Jest to takie przestępstwo w wyniku którego ofiary są dobierane ze względu na ich 

przynależność lub powiązanie z grupą wyróżnianą na podstawie pewnych cech wspólnych, jak rasa, narodowość język, kolor skóry, 

religia, płeć, wiek, orientacja seksualna lub inne cechy
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Odmowa odpowiedzi

Nie wiem, trudno powiedzieć

Próbował(a)bym je zmienić nielegalnymi środkami, w tym używając
przemocy (np. protesty z użyciem przemocy)

Próbował(a)bym je zmienić legalnymi środkami, takie jak demonstracje bez
zakłócania porządku publicznego lub inicjatywy ustawodawcze

Nie przestrzegałbym takiego prawa bez względu na konsekwencje, godząc się
z ewentualną karą

Krytykował(a)bym to prawo i ośmieszał(a)bym je tylko w gronie rodziny i
najbliższych, ale stosowała(a)bym je

Krytykował(a)bym to prawo i ośmieszał(a)bym je publicznie, ale
stosował(a)bym je

Szukał(a)bym luk prawnych (omijał(a)bym prawo bez ryzyka poniesienia
odpowiedzialności), by go nie stosować

Przestrzegał(a)bym takiego prawa, ale nie zaakceptował(a)bym go

Przestrzegał(a)bym tego prawa i starał(a) się je zaakceptować

Proszę sobie wyobrazić, że wprowadzono prawo, które dotyczy Pana(i) bezpośrednio, i które jest niezgodne z 
Pana(i) moralnością (zasadami moralnymi). Jak zachował(a)by się Pan(i) w takiej sytuacji?

Indeks anomii
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Wnioski (1)

Wolność słowa stanowi powszechnie uznany standard cywilizacyjny, bez którego nie tylko demokracja, ale funkcjonowanie

jakichkolwiek całości społecznych opartych na zasadzie dobrowolności wydaje się niemożliwe. Swoboda wypowiedzi stanowi

współcześnie powszechnie uznaną normę i podlega ochronie prawnej. Powszechna deklaracja praw człowieka i obywatela

proklamowana przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych 10 grudnia 1948 roku przyjęła uniwersalnie uzgodnione

i uznawane kryterium swobody wyrażania opinii, stwierdzając w artykule 19, iż każdy człowiek ma prawo do wolności opinii i do jej

wyrażania zapewniające swobodę posiadania niezależnej opinii, poszukiwania, otrzymywania i rozpowszechniania informacji i poglądów

wszelkimi środkami, bez względu na granice.

Dylemat wolność słowa, czy dobre samopoczucie innych jest rozstrzygana przez dorosłych Polaków ze wskazaniem na wartość

swobody wypowiadania się. Blisko połowa badanych (48,7 proc.) uznaje, że istotniejsza (raczej lub zdecydowanie) jest wolność słowa,

niż uczucia innych, 41,6 proc. uznało, że te dwie wartości są równie ważne, a mniejszość - około jednej czwartej badanych (26,6 proc.)

sądzi, że istotniejsze niż wolność wypowiedzi jest zważanie na uczucia innych.

Znakomita większość Polaków (86,6 proc.) optuje za prawem do swobodnego wypowiadania swoich opinii niezależnie od tego, jak

bardzo niepopularne lub kontrowersyjne mogłyby te poglądy być. Z drugiej jednak strony duża grupa respondentów uznała, że Polacy

niewłaściwie korzystają z wolności słowa (50,6 proc. wskazań), a także iż przyzwolenie na publiczne obrażanie innych prowadzi do

przemocy wobec obrażanych grup (85,4 proc. wskazań "raczej się zgadzam" i "zdecydowanie się zgadzam"). Oznacza, to że granice

słowa są jasno stawiane – brak przyzwolenia na przemoc werbalną wobec innych.
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Wnioski (2)

Wyniki badania ujawniają zaskakujący trend - predylekcję do naruszenia równości wobec prawa w imię ochrony mniejszościowych

grup społecznych. Warto dodać, że grupy szczególnie narażone powinny mieć według większości badanych zróżnicowaną ochronę -

szczególnym podmiotem troski społecznej okazały się grupy wyróżniane ze względu na rasę, pochodzenie etniczne oraz narodowość, a

także grupy wyróżnione ze względu na tożsamość płciową lub orientację psychoseksualną. Badani wskazują, że znieważanie członków

innych grup wyróżnionych ze względu na określone cechy powinno być karane zdecydowanie surowiej. Dotyczy to:

• znieważania na tle rasowym, etnicznym, narodowościowym (ponad połowa badanych, tj. 56,3 proc. uznaje, że czyn taki powinien być prawnie "trochę

bardziej" lub "zdecydowanie bardziej" karany;

• znieważania ze względu na tożsamość płciową i/lub orientację psychoseksualną (blisko połowa, tj. 47,6 proc. wskazań za wyższym wymiarem kary);

• znieważania ze względu na płeć - 43,7 proc. badanych jest tu zwolennikami wyższej punitywności;

• światopogląd polityczny (29,1 proc. wskazań optujących za wyższymi karami).

W opinii Polaków istnieją grupy społeczne szczególnie narażone na tak zwane przestępstwo z nienawiści (hate crime). Do grupy

szczególnego ryzyka należą:

• osoby transpłciowe/transseksualne oraz homoseksualne (najwyższe wskazania - odpowiednio 80,6 proc. i 79,8 proc. wskazań jako grupy zdecydowanie lub

raczej zagrożone);

• Żydzi, Romowie i muzułmanie (powyżej 50 proc. wskazań, ale poniżej progu 3/4 wskazań, odpowiednio: 59,5 proc., 61,2 proc., 63,7 proc.);

• osoby narodowości ukraińskiej, kobiety, osoby o poglądach lewicowych - poniżej 50 proc. wskazań, lecz powyżej progu 1/3 wskazań - odpowiednio: 46,0

proc., 43,5 proc., 35,3 proc.

Warto również zwrócić uwagę na różnice w zakresie dwóch par zestawień: kobiety-mężczyźni oraz osoby młode-osoby starsze.

Otóż kobiety w porównaniu z mężczyznami uznawane są za dwukrotnie bardziej zagrożone przestępstwem z nienawiści, a osoby

młodsze o 6,4 proc. niż osoby starsze.
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Wnioski (3)

Elementem niniejszego pomiaru stał się również Indeks Anomii. Wykorzystano koncepcję metodyczną dylematu – to jest narzędzia

heurystycznego opartego na eksperymencie myślowym (kontrfaktycznym, a więc "co by było gdyby"). Dylemat to zaplanowana

hipotetyczna sytuacja problemowa, w której jednostka zmuszona jest wybierać pomiędzy wieloma (co najmniej dwiema) strategiami

postępowania, z których każda ma konsekwencje moralne i wiąże się z wyrządzeniem fizycznej lub innej krzywdy, cierpienia, choćby

własnego; jest więc dyskomfortem.

Badanego stawiano w hipotetycznej sytuacji nieakceptacji przezeń nowowprowadzonego prawa. Do wyboru przedłożono badanym

następujące możliwości wyboru:

• Próba zmiany prawa nielegalnymi środkami (w tym używając przemocy);

• Próba zmiany prawa legalnymi środkami;

• Nieprzestrzeganie takiego prawa bez względu na konsekwencje, godząc się z ewentualną karą;

• Krytyka tego prawa i ośmieszanie go (w gronie rodziny i najbliższych, bądź publicznie) jednak przestrzeganie go;

• Szukanie luk prawnych (jednak bez ryzyka poniesienia odpowiedzialności), by nie stosować prawa;

• Przestrzeganie litery prawa, jednak bez jego akceptacji;

• Przestrzeganie tego prawa i starania by je zinternalizować.

Spośród wymienionych największe odsetki wskazań uzyskały dwie postawy, które za R.K. Mertonem można określić jako

rytualistyczna oraz buntownicza. Rytualizm utożsamiany jest z twierdzeniem przestrzegania, lecz nieakceptacji rozstrzygnięcia

prawnego, zaś bunt - zmiany prawa (lecz w przypadku wyników niniejszego pomiaru – wyłącznie legalnymi środkami). Odpowiednio

odpowiedź "rytualistyczna" i "buntownicza legalna" uzyskały 30,9 proc. i 30,7 proc. wskazań. Liczną kategorię odpowiedzi (22,0 proc.)

stanowiła mertonowska "innowacja", a więc podejmowanie działań mających na celu nie tyle usunięcie, co ominięcie przeszkody

moralnej. Zaledwie co ósmy Polak okazał się konformistą, deklarując iż starałby się zaakceptować prawo, którego nie akceptuje (12,9

proc.). Polacy wyraźnie odżegnują się od działań z użyciem przemocy - zaledwie 0,5 proc. wskazało, że zdecydowałoby się na podjęcie

takich działań.


