
1 
 

© Kinga (Radek) Kryszk 
 
 
 
 

KOBIETY W PRZESTRZENI PUBLICZNEJ WE WSPÓŁCZESNEJ POLSCE 
 

Raport z badań, przeprowadzonych w oparciu o ankiety,  
zebrane podczas prezentacji filmu „Kobieta bez przestrzeni”  

 
miejscowości, w których prezentowano film:  
Gdańsk, Świętochłowice, Szydłowiec, Chełmża, Słupsk, Hrubieszów, Zgierz, Ciechanowiec, 
Toruń, Warszawa, Ustka, Lublin 
okres, w którym prezentowano film:  
od 08.09.2015 do 29.10.2015 
 

Badania ankietowe miały charakter tzw. badań audytoryjnych, podzielonych na dwie 
części – respondenci wypełniali je przed i  po pokazie filmu. Każda z ankiet składała się z 
ośmiu pytań, a całość kończyła się metryczką, czyli czterema pytaniami, dającymi obraz 
charakterystyki społeczno - demograficznej badanych. W analizie wyników okazało się w 
niektórych przypadkach pomocne wyodrębnienie dwóch grup miast. Jedną stanowią cztery 
większe miasta, czyli Gdańsk, Warszawa, Lublin, Toruń, a drugą pozostałe osiem miast - 
Świętochłowice, Szydłowiec, Chełmża, Słupsk, Hrubieszów, Zgierz, Ciechanowiec, Ustka 

Do uczestnictwa w pokazie filmu zachęcano  różnymi metodami: wysyłając imienne 
zaproszenia do przedstawicieli administracji państwowej i samorządowej, do działaczy NGO 
– sów,  poprzez informacje w mediach lokalnych. Ten sposób zaproszenia oraz sama 
tematyka filmu (zbyt niski, w stosunku do liczebności w społeczeństwie, udział kobiet w 
życiu społecznym, gospodarczym, kulturalnym Polski) spowodowały, że to kobiety były 
głównymi (prawie 85%) widzami filmu. Ta sytuacja spowodowała, że badania nie pretendują 
do analiz w pełni reprezentatywnych obrazujących opinie w kwestiach „kobiecych” w 
społeczeństwie polskim. 
 

Jak wyżej wspomniano w badaniach uczestniczyły głównie kobiety stanowiąc 84,9% 
wszystkich badanych (547 wypełnionych ankiet).  

Badani byli zróżnicowani wiekowo: najwięcej było osób  w wieku 30 - 49 lat – 38,2%, 
w drugiej kolejności były osoby powyżej 60 roku życia – 25,7%, następnie osoby młode (15- 
29 lat) – 20,6%, wreszcie osoby w wieku 50-59 lat – 15,4%. 
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Widzami filmu byli generalnie ludzie bardzo dobrze wykształceni. Wyższe 
wykształcenie posiadało 59,3% badanych, średnie – 31%, a poniżej średniego 9,7%.  

 
 
Prezentacje filmu, a tym samym i badania były przeprowadzone w miastach różnej wielkości. 
Nie oznacza to jednak, że uczestnicy pokazu musieli mieszkać w określonym mieście. 
Zdarzało się, że pochodzili z innych miast, a nawet ze wsi. Mieszkańcy miast o populacji 
powyżej 500 tyś. stanowili 11,6 %, miast od 100 do 500 tyś. – 26,6%, od 20 do 100 tyś. – 
21,6%, miast do 20 tyś. – 27,5%, wreszcie mieszkańcy wsi stanowili 12,6%.  
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Wstępem do analizy postrzegania sytuacji kobiet w społeczeństwie polskim było 

sprawdzenie na ile respondenci mają świadomość na czym polega dyskryminacja. W tym celu 
przedstawiono 4 historyjki, z których jedna obrazowała zjawisko dyskryminacji. 
 
Według Pani(a) zjawisko dyskryminacji opisuje poniższa historyka (Prosimy wybrać jedną): 
1) Do restauracji wchodzi czarnoskóry z białym. Obaj są w garniturach. Połowa stolików 
jest pusta i nie ma na nich informacji o rezerwacji. Właściciel restauracji informuje obu, że 
stoliki są zarezerwowane i nie ma miejsca.  
2) Kobieta przychodzi na rozmowę o pracę. W czasie spotkania dowiaduje się, że nie 
może być przyjęta do pracy, gdyż wprawdzie ma formalne kompetencje do uzyskania angażu, 
ale brak jej przynajmniej rocznego stażu na podobnym stanowisku w innej pracy, a wymóg 
taki jest w ogłoszeniu o pracy.  
3) Atrakcyjna dziewczyna chce zostać modelką. Niestety okazuje się za niska. Brakuje 
jej tylko 2 cm. Musi zrezygnować z marzenia o takiej pracy. 
4) Dziewczyna pochodzenia arabskiego mieszka w mieście, w jednym z krajów UE. W 
czasie przechadzki skaleczyła się w ramię. Idzie kupić plaster w aptece Sprzedają jej plaster 
koloru białego. Innych nie ma. Jest niezadowolona, że plaster będzie bardzo kontrastował z 
jej kolorem skóry. Uważa się za dyskryminowaną. 
 
Dla części badanych – 16,8 % wybranie tej właściwej było na tyle dużym problemem, że 
pominęli to pytanie. Wśród tych, którzy odpowiedzieli ponad dwie trzecie (71,4%) wskazało 
trafnie na 1 historyjkę. Z drugiej strony częściej niż co 4 badany (28,6%) wskazał błędną 
historyjkę - 2,3 lub 4.   
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Respondenci w większości uważają, że problem dyskryminacji kobiet w życiu społecznym w 
Polsce jest poważny. Tak odpowiedziało 32,9% badanych, natomiast za dość poważny, choć 
nie odbiegający od sytuacji w Unii Europejskiej 44,1% . Co piąty badany uznał, że problem z 
dyskryminacją kobiet jest niewielki – 21,3%, a bardzo rzadko (1,7%) uznał, że nie istnieje. 
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Aby zorientować się jaka jest wiedza badanych na temat udziału kobiet w wybranych sferach 
życia publicznego w Polsce zadano pytanie: Jak wysoki jest według Pani(a) odsetek kobiet  
1) Wśród kadry kierowniczej i wyższych urzędników (    %), 
2) Wśród posłów w obecnej kadencji sejmu (   %),  
3) Wśród członków rad nadzorczych największych spółek giełdowych (    %), 
4) Wśród osób z tytułami profesorskimi (tzw. profesury belwederskie) (   %). 
 

Respondenci podawali różne odsetki w 4 kategoriach, dlatego należało zrobić średnią 
wskazań. Jednocześnie na to pytanie nie odpowiedziało w odniesieniu do: kategorii pierwszej  
42 osoby na 547, kategorii drugiej 48 na 547, kategorii trzeciej 55 na 547, kategorii czwartej 
58 na 547.  Najprawdopodobniej te osoby nie miały żadnego wyobrażenia o stosownych 
odsetkach, dlatego wolały powstrzymać się od odpowiedzi. Respondenci uznali, że  wśród 
kadry kierowniczej i wyższych urzędników kobiety stanowią 24,6%,  wśród posłów w 
obecnej kadencji kobiety stanowią 21,2%, wśród członków rad nadzorczych największych 
spółek giełdowych kobiety stanowią 13%, wśród osób z tytułami profesorskimi (tzw. 
profesury belwederskie) kobiety stanowią 23,90%.   
Wskazania respondentów okazały się być bliskie prawdy. Otóż w rzeczywistości wśród kadry 
kierowniczej i wyższych urzędników kobiety stanowią 28,5% (pomyłka uśrednionych 
wskazań wynosi + 3,94%).  Wśród posłów kadencji sejmu przypadającej na lata 2011-2015 
kobiety stanowiły 24,3  % i tu wskazania badanych różniły się in plus o 3,14%.  Kobiety 
stanowią 10% członków rad nadzorczych największych spółek giełdowych i ta wielkość różni 
się także niewiele od wskazań badanych i wynosi 2,95%. W rzeczywistości kobiety ze 
stopniami profesorskimi (belwederskimi) stanowią 21% wszystkich profesorów, a badani 
uważali, że jest ich o 2,9% więcej. Warto zauważyć, że badani są tu optymistami, gdyż we 
wszystkich kategoriach zawyżyli, choć lekko, realne wskaźniki.  
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Brak równego traktowania kobiet i mężczyzn w dziedzinie płacy jest od lat co jakiś 
czas przypominany przez media. Sytuacja lepiej wygląda w sektorze publicznym, gdzie są 
jasno określone zasady powiązania wykształcenia, kompetencji, stażu pracy z wielkością 
dochodów, podczas gdy w sektorze prywatnym wielkość dochodów ma charakter bardziej 
uznaniowy.  Respondenci także zauważyli istnienie tego problemu. Dlatego na pytanie o 
związek miedzy płcią a wynagrodzeniem za taką samą pracę u kobiet i mężczyzn prawie 2/3 
(60%) uznało, że kobiety nie są tak samo wynagradzane, jak mężczyźni. Tylko co dziesiąty 
badany był przeciwnego zdania. Co czwarty badany uznał, że sprawa jest bardziej 
skomplikowana, gdyż są zawody, w których są wyraźnie dyskryminowani płacowo 
mężczyźni, a są inne, gdzie dyskryminacja dotyczy kobiet.  
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Spory między konserwatystami a liberałami o koncepcję i rolę mężczyzny i kobiety w 

społeczeństwie  i rodzinie obejmują także obszar rynku pracy. Konserwatyści uważają, że w 
imię rodziny, wychowania nowych pokoleń, kobiety powinny poświęcić się i scedować na 
mężczyzn trud zapewnienia godziwego bytu materialnego rodziny. Liberałowie uważają, że 
żyjemy w czasach partnerstwa i obejmuje ono nie tylko równe wzajemne traktowanie się 
męża i żony, ale i wspólne wychowywanie dzieci i „zdobywanie” pieniędzy na ten cel. 
Przypominają, że posiadanie pieniędzy tylko przez jedną stronę „układu” tworzy układ 
władzy i dominacji. Dla kobiet praca jest nie tylko odskocznią od obowiązków domowych, 
ale i możliwością zaspokojenia ambicji, uzyskaniem niezależności, posiadania własnych 
pieniędzy, które można wydawać nie pytając nikogo o zgodę, czy też przyzwolenie. W 
krajach skandynawskich od co najmniej 10 lat jest przedstawiana koncepcja wynagradzania 
kobiet pozostających w domu i wychowujących dzieci, gdyż praca w domu jest żmudna, 
ciężka i czasochłonna. Odnosząc się do tych dyskusji badacze chcieli się dowiedzieć jak 
oceniane jest podejmowanie pracy przez kobiety. Wyniki nie zaskakują. Przeciwników 
podejmowania pracy przez kobiety jest bardzo niewielu – niecałe 2%.  Co dziesiąty badany 
(10,4%) jest za, choć z zastrzeżeniem, że praca nie może kolidować z obowiązkami 
domowymi kobiety. Pozostali badani nie widzą nic nagannego w podejmowaniu pracy przez 
kobiety.  Albo przekonuje ich argument, że praca zawodowa daje kobiecie niezależność 
finansową, poczucie wartości, a fakt posiadania dzieci lub ich braku nie ma znaczenia 
(56,5%), albo uznają pracę kobiet za fakt pozytywny, niezależnie od tego, czy są bezdzietne, 
czy też są matkami i muszą podołać obowiązkom domowym (31,5%).  
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Nie jest nowością stwierdzenie, ze kobiety przedstawiane w reklamach są 
potraktowane instrumentalnie, że reklamodawcy posługują się stereotypowym wizerunkiem 
kobiety redukując ją do określonych ról społecznych i zainteresowań np. utrzymać dom w 
czystości, aktywności w określonych zawodach, wreszcie jej atutów wizerunkowych 
stających się podtekstem seksualnej zachęty np. do kupna samochodu.  
 

W badaniach zapytano o to, jak najczęściej kobiety są przedstawiane w reklamach. 
Można było zakreślić do 2 z 4 odpowiedzi, dlatego procenty nie sumują się do 100%. Według 
badanych najczęściej kobieta w reklamie jest przedstawiana jako gospodyni domowa – 60,2% 
(matka, żona) zajmująca się pracami domowymi (gotowanie, sprzątanie itp.). Niewiele 
rzadziej wskazywano na pokazywanie kobiety jako obiektu seksualnego – 55,9%. Co trzeci 
respondent (33,1%) uważa, że kobiety są także często przedstawiane w reklamach jako osoby 
wykonujące określone zawody typu pielęgniarka, lekarka, nauczycielka, sekretarka, 
dentystka).  Rzadko, gdyż tylko co 10 badany (9,10%) uznał, że kobiety także są pokazywane 
w reklamach jako te, które odniosły jakiś sukces zawodowy.  
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Porównanie opinii mieszkańców większych i mniejszych miast na ten temat skazuje, że 

badani z większych miast wyraźnie częściej uznali, że kobieta w reklamach jest pokazywana 

jako gospodyni domowa (66,7% w stosunku do 54,2%), natomiast respondenci z mniejszym 

miast częściej byli przekonani, że kobiety w reklamach są przedstawiane jako wykonujące 

określone zawody (39,4% w stosunku do 25,3%), jak i jako osiągające sukces zawodowy 

(12,5% w stosunku do 5%). 
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Dyskryminacja może dotykać kilku/wielu sfer życia lub tylko jednej, mieć charakter 

incydentalny, bądź permanentny. W badaniach zapytano w jakich sferach życia kobiety 
najczęściej doświadczają dyskryminacji. Badany mógł zakreślić nawet wszystkie 5 
możliwości. Wyniki są jednoznaczne. To w miejscu pracy zawodowej, w dużej mierze 
poprzez niższe, niż mężczyźni płace, kobiety doświadczają dyskryminacji – 64,1%, czyli 2/3 
badanych tak uważa.  Na miejscu drugim uplasowała się religia i kościół – 30,9%. Niestety 
nie wiadomo, na czym miałaby polegać dyskryminacja w tej sferze. Większość społeczeństwa 
polskiego to, przynajmniej nominalnie, katolicy. Kościół katolicki jako instytucja uważany 
jest za konserwatywny, promuje tradycyjny model rodziny katolickiej, w którym kobieta jest 
podporządkowana mężczyźnie, w samym kościele funkcje religijne sprawują mężczyźni 
(abstrahując od zakonów żeńskich), z męskiego laikatu rekrutują się ministranci, kościelni, ci 
wszyscy, którzy wykonują różne funkcje w czasie uroczystości religijnych. Nowinki z 
chrześcijaństwa zreformowanego, takie jak przyznanie kobietom prawa wykonywania funkcji 
kapłańskich, łącznie z byciem biskupem nie docierają do Polski. Może badani, a to w 
większości kobiety, chcieliby większego udziału we wspólnocie wierzących, a skoro widzą, 
że to niemożliwe, to zaznaczyły właśnie tę odpowiedź relatywnie często. Trzecim obszarem 
dyskryminacji okazał się świat polityki – 27,8% wskazań. Co szósta osoba (16,1%) zauważa 
dyskryminację w relacjach rodzinnych, a najrzadziej – tylko 5,4% uważa, że dyskryminacja 
kobiet ma miejsce w relacjach towarzyskich. 
 

 
 

Mieszkańcy większych miast wyraźnie częściej są przeświadczeni, ze kobiety 
są dyskryminowane w religii i w  kościele (39,3% w stosunku do 24,2%). 

 



11 
 

 
 

Media informują o rzeczywistości społecznej, ale i interpretują, manipulują. Łatwiej 
posługiwać się schematami, kliszami w przedstawianiu jakiegoś problemu, niż w sposób 
wielowątkowy, pogłębiony analizować. Ofiarą medialnego matrixa mogą być różne grupy 
mniejszościowe: etniczne, religijne, seksualne itp., ale i przedstawicielki większości (51,6% 
całego społeczeństwa polskiego) – kobiety. Badania wykazały, że medialne manipulacje 
wizerunkiem kobiety zostały zauważone i tak ocenione. Prawie 2/3 badanych (64%) zgodziło 
się z tezą, że medialny wizerunek kobiet jest niezgodny z rzeczywistością – w tym 18,7% 
powiedziało „zdecydowanie nie”. Na „tak” zaś było 36% badanych, z tego tylko 3,7% na 
„zdecydowanie tak”.  
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                    Badani z większych miast w większym stopniu uważają, ze wizerunek kobiet przedstawiany  
                 w mediach jest niezgodny z  rzeczywistością. Tego zdania jest 76,1%, podczas gdy wśród badanych 
                 z mniejszych miast tę opinię wyraziło 53,7%.  

 

 

 
 

 

 

 
 

Ankieta 2 
 
Po pokazie dokumentu o kobietach w przestrzeni publicznej respondenci wypełniali 

drugą ankietę. Dlatego już jej pierwsze pytanie odnosi się do filmu. Poproszono widzów o 
ocenę, czy dokument zmienił ich postrzeganie problemu miejsca kobiet w przestrzeni 
publicznej i różnych form ich dyskryminacji, niedoreprezentacji w polityce, mediach, 
wreszcie gorszą pozycję na rynku pracy mimo lepszego wykształcenia. Okazało się, że 
połowa badanych jest świadoma tej sytuacji (49,1%) i przekaz filmu nie uczynił „rewolucji” 
w ich dotychczasowych osądach. Z drugiej strony dla 47,3% ten film dał nową wiedzę, nowe 
postrzeganie tego, jak naprawdę jest w tej kwestii. W tej grupie mocno zmienił się 
światopogląd dla 13%, czyli ponad co dziesiątej osobie.  
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Diagnoza sytuacji to jedno, a środki zaradcze to drugie. Poproszono, by respondenci 
wybrali dwa z czterech sposobów, dzięki którym kobiety miałyby większy udział na rynku 
pracy.  Największym poparciem cieszyły się: zmiana systemu wychowania i edukacji w 
kierunku równouprawnienia (52,5%) i wyrównanie dochodów kobiet i mężczyzn pracujących 
na tych samych stanowiskach pracy i/lub zwiększenie dostępu kobiet do dobrze płatnych 
stanowisk pracy (50,3%). Mniejszą wagę ok. jedna trzecia przywiązuje do łatwiejszego 
dostępu do żłobków, przedszkoli (36,3%), czy też do zmiany wizerunku kobiet w mediach 
(32,5%).  Jednak żadna z propozycji zmian nie dostała niskiego, na poziomie 10% i poniżej 
poparcia.  
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Na przestrzeni dziejów na pamięć potomnych o władcach, bohaterach, reformatorach, 
naukowcach, ludziach sztuki, biznesu zasłużyli głównie mężczyźni. Za sytuację tę odpowiada 
blokowanie kształcenia kobiet, ich niższy, niż mężczyzn status społeczny, obyczaj 
uniemożliwiający obejmowanie przez nie różnych stanowisk, a nie np. ich niższa inteligencja. 
Dlatego by nadrobić te zaległości historyczne różne środowiska kobiece w Europie promują 
te kobiety, które coś osiągnęły, w jakiejś dziedzinie okazały się wybitne. Można zapytać, czy 
to potrzebne, gdyż współcześnie wynalazca, pisarz, naukowiec najpierw jest człowiekiem, a 
dopiero potem współokreśla go płeć. Problem ten podjęto w badaniach poprzez pytanie: Czy 
media powinny szczególnie podkreślać sukcesy kobiet w różnych dziedzinach (pisarek, 
naukowczyń, reżyserek, polityczek, prawniczek, artystek, wynalazczyń itp.)?  Badani w 
większości (54,8%), a przypomnieć należy, że widzami były głównie kobiety,  stwierdzili, że 
tak media powinny działać, bo podnosi to samocenę kobiet. Co trzeci respondent (33,9%) 
stwierdził, że sukces nie ma płci i że taka akcja „afirmacyjna” nie jest potrzebna. Znikomy 
odsetek badanych uważa, że w mediach tę kwestię porusza się we właściwy, wyważony 
sposób.  
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W nawiązaniu do ankiety poprzedniej (pytanie o najczęstszy sposób przedstawiania kobiet w 
reklamach) zapytano, czy powinny być rozpowszechniane reklamy przedstawiające kobietę 
jako matkę i gospodynię domową. Zdecydowana większość respondentów (61,3%) uznała, że 
takich reklam nie powinno być, gdyż sprzyjają one utrwaleniu stereotypu Matki – Polki. 
Przeciwnego zdania był co szósty respondent (16%) uznając, że kobiety rzeczywiście pełnią 
takie role w społeczeństwie. Pozostali badani albo uważają, ze o treści reklam powinien 
decydować reklamodawca (11,4%) albo są przeświadczeni (11,3%) , że odbiorca nie ma 
wpływu na treść reklam.  
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Na podobne pytanie, ale dotyczące przedstawiania kobiet w reklamach jako obiektu 
seksualnego respondenci wyrazili zdecydowaną dezaprobatę. Aż 83,1% jest przeciwna 
takiemu sposobowi przedstawiania kobiet, gdyż nie można zawężać wizerunku kobiet 
wyłącznie do ich atrakcyjności fizycznej. Nie ma nic przeciwko takiej praktyce reklamowej 
tylko 3,9% badanych. Pozostali częściej twierdzili, że to reklamodawca powinien decydować 
o treści i formie reklam (8,4%), niż uznawali, że odbiorca nie ma wpływu na treść reklam 
(4,6%).  

 

 

 

W kolejnych pytaniach poruszono kwestię filmów dotyczących kwestii równościowej w 
relacjach kobiety- mężczyźni. Pierwsze z tych pytań miało charakter ogólny. Zapytano, czy 
realizacja filmów o tematyce równościowej jest potrzebna?  Okazało się, że badani są 
zwolennikami realizacji takich filmów (90,3%)  uznając, że zmiany w prawie są 
niewystarczające, a dzięki takim filmom zmienia się obyczajowość w społeczeństwie i 
obalane są stereotypy (47,9%) lub że o problemie braku równouprawnienia kobiet i mężczyzn 
należy mówić i pokazywać obszary dyskryminacji (42,7%). Przeciwnikiem tworzenia takich 
filmów jest tylko co dziesiąty badany (9,7%). W tej grupie część badanych (5,3%) uważa, że 
wystarczą zmiany w prawie i polityka antydyskryminacyjna. Pozostali (4,4%) uznali, że 
odmienność kobiet i mężczyzn jest na tyle duża, że ich role i miejsce w przestrzeni publicznej 
nie ulegną zmianie.  
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Zaprezentowany film „Kobieta bez przestrzeni” został przez większość widzów bardzo 
dobrze przyjęty. Ponad 2/3 respondentów (72,7%) uznało, że film był na tyle ciekawy i 
wnoszący nową wiedzę, że zachęcaliby rodzinę/przyjaciół do jego zobaczenia. Odmiennego 
zdania było 7,5% badanych, a co piąty (19,8%) nie umiał ocenić tego filmu – odpowiedział, 
że „trudno powiedzieć”. 
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Wartość merytoryczną zaprezentowanego filmu większość oceniła dobrze (47,8%) i bardzo 
dobrze (34,5%), co daje w sumie 82,3% pozytywnych wskazań. Co ósmy badany (12,5%) 
uważa, że film jest przeciętny (nie wnosi nic nowego). Tylko co 20 respondent (5,2%) uznał, 
że film nie pokazuje w pełni złożoności zjawiska, a tym samym jest tendencyjny.  

 

 

Podsumowanie: 

Miejsca i sposób przeprowadzenia (metodologia) badania postrzegania miejsca kobiet w 
przestrzeni publicznej nie uprawniają do postawienia tzw. twardych tez, natomiast dają 
podstawy do ukazania jak widzi ten problem część opinii publicznej w Polsce. 

1) Kobiety, mimo iż stanowią ponad połowę populacji Polski są dyskryminowane w 
różnych obszarach życia społecznego. Co trzeci badany (32,9%) uważa  problem 
dyskryminacji kobiet za poważny, a za dość poważny, choć nie odbiegający od 
sytuacji w Unii Europejskiej - 44,1%. 

2) Szczególnie rażącą formą dyskryminacji kobiet jest ich niższe, niż u mężczyzn 
wynagrodzenie za taką samą pracę (60% badanych tak uważa). 

3) Badani są dobrze zorientowani jaki jest odsetek kobiet wśród posłów, profesorów, 
kadry kierowniczej i wyższych urzędników, członków rad nadzorczych największych 
spółek giełdowych.  

4) Podejmowanie pracy przez kobiety jest uważane za rzecz naturalną i w tej kwestii nie 
należy wprowadzać żadnych ograniczeń. 

5) Kobiety w reklamach są najczęściej przedstawiane jako gospodynie domowe i obiekty 
seksualne, co tworzy fałszywy obraz tego, jakimi są w rzeczywistości, czym się 
interesują i jakie maja pasje. 

6) Kobiety najczęściej doświadczają dyskryminacji 1. w pracy zawodowej – 64,1% 
wskazań, 2. w życiu religijnym i kościele – 30,9%, 3. w polityce – 27,8% wskazań 

7) Wizerunek kobiet przedstawiany w mediach jest niezgodny z  rzeczywistością. Tak 
uważa 2/3 badanych. 
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8) Sposobami zapewniającymi większy udział kobiet na rynku pracy są: zmiana systemu 
wychowania i edukacji w kierunku równouprawnienia (52,5%), wyrównanie 
dochodów kobiet i mężczyzn pracujących na tych samych stanowiskach pracy i/lub 
zwiększenie dostępu kobiet do dobrze płatnych stanowisk pracy (50,3%). Mniejszą 
wagę ok. jedna trzecia badanych przywiązuje do łatwiejszego dostępu do żłobków, 
przedszkoli (36,3%), czy też do zmiany wizerunku kobiet w mediach (32,5%).   

9) Media powinny według ponad połowy badanych szczególnie podkreślać sukcesy 
kobiet w różnych dziedzinach, gdyż przyczynia się to do podnoszenia samoceny 
kobiet. Co trzeci respondent (33,9%) stwierdził, że sukces nie ma płci i że taka akcja 
„afirmacyjna” nie jest potrzebna. 

10) Reklamy nie powinny przedstawiać kobiety jako matki i gospodyni domowej, ani jako 
obiektu seksualnego, gdyż eksponowanie tych ról kobiecych  zafałszowuje ich 
rzeczywisty, wielowymiarowy wizerunek.  

11) Kampanie społeczne promujące kobiety, realizacje filmów o tematyce równościowej 
takich jak film „Kobieta bez przestrzeni” są potrzebne. Sam dokument został uznany 
przez większość badanych za ciekawy, wnoszący nową wiedzę i dobry merytorycznie.  

 

 

 


