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Streszczenie:

Praca koncentruje się na zjawisku reklamy społecznej i jej ewolucji w Polsce na przykładzie

problemu przemocy.

Pierwszy rozdział poświęcony został przybliżeniu istoty marketingu, a przede

wszystkim marketingu społecznego. Zostały przedstawione także najważniejsze definicje,

komponenty reklamy społecznej oraz jej historia.

Następna część pracy koncentruje się na opisie problemu badawczego. Opisano

ewolucję rozumienia i opisywania zjawiska przemocy, także w przekazach reklamy

społecznej. Przybliżono także najważniejsze kampanie społeczne poświęcone przemocy

wobec dzieci oraz zwierząt. Rozdział ten zawiera również metodologię pracy.

Ostatni rozdział stanowi analizę treści reklam społecznych poświęconych zjawisku

przemocy z ostatnich 5 lat. Analiza zawiera zarówno opisy reklam w wyodrębnionych

kategoriach, jak i ich wzajemne porównanie.

Słowa klucze:

Marketing społeczny, reklama społeczna, przemoc, uwodzenie, wpływ społeczny, perswazja,

analiza treści
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Wstęp

Społeczna percepcja i instytucjonalizacja problemów społecznych w XXI wieku

podlega kilku ważnym istotnym procesom, do których należy zaliczyć globalizację,

komercjalizację oraz indywidualizację.

Globalizacja jest o tyle istotna, gdyż spowodowała spadek znaczenie państwa jako

głównego regulatora społecznych stosunków. Jak dotychczas, do gestii państwowej

administracji należało rozwiązywanie większości kwestii i problemów społecznych

dostępnym metodami i środkami. Ponieważ globalizacja z jednej strony osłabiła państwo, z

drugiej pogłębiła społeczne problemy (nierówności społeczne, biedę) musiały pojawić się

nowe podmioty i mechanizmy, które wypełniłyby powstałą niszę i zabezpieczyły system

społeczny przed zachwianiem. Tym podmiotem okazał się być III sektor, będący przejawem

oddolnej samoorganizacji obywateli i uzupełnieniem luki pozostawionej przez państwo i

rynek.

Kolejnym procesem, opisywanym przez wybitnych współczesnych socjologów jest

komercjalizacja. Wyraża się ona w postępującym wzroście znaczenia roli rynku oraz w

zjawisku przenikania mechanizmów rynkowych do kolejnych dziedzin życia społecznego. W

jej wyniku jednostka zdaje się być postrzegana jako konsument i w taki też sposób traktują ją

poszczególni społeczni aktorzy i systemy: edukacja, kultura, państwo itd. Człowiek jako

konsument dąży więc do maksymalizacji swojej użyteczności, pragnie nabywać różnego

rodzaju dobra (zarówno materialne jak i niematerialne) po określonej cenie i w tym celu

dokonuje wyboru. Zasadniczym celem większości instytucji, nie tylko rynkowych jest więc

oferowanie produktów atrakcyjnych dla konsumentów i odpowiadających ich potrzebom.

Rynek jako pierwowzór nowoczesnych stosunków społecznych zaoferował także

sprawdzone strategie oraz narzędzie „obsługi konsumentów”, którym okazał się być

marketing. Jego naczelne zasady z mniejszym lub gorszym rezultatem zostały przechwycone i

zareplikowane przez pozostałe systemy społeczne i adoptowane do ich własnych warunków,

czego przykładem jest choćby marketing społeczny, publiczny czy polityczny.

Dla społecznej percepcji problemów społecznych niebagatelne znaczenie ma także

postępująca indywidualizacja i atomizacja. Jest ona wynikiem zmian w systemach

normatywnych nowoczesnych społeczeństw. O ile wcześniej dominowały wartości

kolektywne, związane z życiem we wspólnocie: jak rodzina, religia, tradycja, o tyle w tej
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chwili coraz donioślejszą rolę pełnią wartości indywidualistyczne jak: szczęście osobiste,

samorealizacja czy prestiż.

Szczególnym wskaźnikiem i jednocześnie konsekwencją opisanych procesów jest

pojawienie się oraz popularyzacja w przestrzeni publicznej reklamy społecznej. Jest to

narzędzie inspirowane strategiami rynkowymi, które ma na celu promowanie prospołecznych

działań i zachowań. Odzwierciedla ono reorientację aksjologiczną współczesnego

społeczeństwa. Koncentracja reklamy społecznej na kwestiach równouprawnienia, tolerancji,

sprawach ekologicznych czy partycypacji społecznej jest wyrazem zakorzeniania się wartości

postmaterialistycznych w polskim społeczeństwie.

Ponadto stara się ona odpowiedzieć na nowe zagrożenia i dysfunkcje systemu,

wynikające z procesu indywidualizacji, takie jak deinstytucjonalizacja rodziny czy kryzys

kapitału społecznego. Reklama społeczna stara się więc zaszczepić czy być może przywrócić

społeczeństwu pewne wartości i normy, których wyznawanie i przestrzeganie przyniesie

korzyść całemu społeczeństwu, jak i poszczególnym jego grupom.

W końcu sama konstrukcja reklamy społecznej, jej forma i treść jest egzemplifikacją

procesu urynkowienia stosunków społecznych. Ma ona bowiem za zadanie przyciągnąć widza

do problemu oraz skłonić go do zmiany postawy, przekonania lub zachowania. By to zrobić

posiłkuje się formą reklamy jako takiej: oddziałuje na emocje, stosuje środki perswazji,

szokuje, czasem zniesmacza, w końcu stara się odbiorcy zaoferować pewne dobro, które

warte jest jego zaangażowania.

Przedmiotem niniejszej pracy jest analiza przemian reklam społecznych

koncentrujących się na problemie przemocy w Polsce. Samo zjawisko przemocy, jako

obszaru szczególnego zainteresowania społecznej reklamy, stało się „tematem w temacie”

rozważań. Analiza miała więc na celu m.in. odpowiedź na pytanie, jakie grupy społeczne są

najczęściej reprezentowane jako adresaci i nadawcy przemocy i w jaki sposób zostali oni

przedstawiani w przekazach reklamy społecznej. Starano się rozstrzygnąć czy typ ofiary,

będący przedmiotem reklamy ma wpływ na sposób budowania przekazu: środki perswazji,

język, motywację, obraz. Autorkę interesowało także, kim są główni zleceniodawcy plakatów

oraz ich odbiorcy oraz czy można mówić o wspólnych dla wszystkich komunikatów

zmianach w doborze adresatów. Zadano także pytanie czy wybór odbiorcy może mieć wpływ

na kształt reklam społecznych. Kolejnym problemem badawczym była treść i forma w

dobranych do analizy reklamach. Celem było także określenie czy reklamy społeczne

upodabniają się do siebie, czy wręcz przeciwnie ulegają procesowi dywersyfikacji.
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Teza pracy, inspirowana myślą społeczną Z. Baumana brzmi: reklama społeczna jako

narzędzie powstałe z inspiracji rynkowej ma na celu przede wszystkim uwodzenie

społeczeństwa. Zatem jej dalsza ewolucja będzie nieuchronnie prowadziła do zbliżenia formy

i treści z reklamą komercyjną.
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Rozdział I. Reklama społeczna

1. Reklama społeczna i jej geneza

1.1.1. Koncepcja marketingu

Nim przedstawione zostaną najważniejsze definicje reklamy społecznej, jej cele,

komponenty, a także związki z reklamą komercyjną, warto poczynić kilka uwag

konceptualnych na temat pojęcia marketingu. Jest to istotne dla zrozumienia procesu

wykształcenia i ewolucji reklamy społecznej, która będąc narzędziem użytecznym społecznie,

powstała z inspiracji instrumentów komercyjnych, wykorzystywanych w sektorze rynkowym.

P. Kotler, światowy specjalista z zakresu marketingu, dokonując w swoich

rozważaniach wyjaśnienia pojęcia marketing, rozróżnia definicję społeczną oraz dyrektorską1.

Marketing w ujęciu społecznym jest rozumiany jako: proces społeczny, dzięki któremu

jednostki lub grupy otrzymują to, czego potrzebują i chcą, poprzez kreowanie, oferowanie i

swobodną wymianę produktów oraz usług2. Jest to bardzo szeroka definicja, która zwraca

uwagę na społeczną rolę marketingu, jaką jest dostosowanie oferty dóbr i usług do oczekiwań

konsumentów, ale także do ich możliwości. Warto tu zaznaczyć, iż właśnie ten sposób

rozumienia marketingu jest zalecany przez autora tej klasyfikacji. Uważa on, że tak szerokie

pojmowanie, niejako pozwala wyłączać naczelne zasady z kontekstu ekonomicznego. Dało to

więc podstawę do przeniesienia idei marketingu do innych dziedzin życia, czego owocem jest

pojawienie się takich gałęzi, jak marketing polityczny czy społeczny.

Zarówno P. Kotler w swojej konceptualizacji, jak i inny znawca zagadnienia

marketingu, G. Zaltman zgodnie postulowali wykorzystywanie narzędzi marketingowych

także przy „sprzedaży” idei, postaw, zachowań ludzkich3. W tym miejscu zostaną zatem

przedstawione najważniejsze wyróżnione cechy marketingu, które są wymieniane przez

teoretyków oraz sposób, w jaki są one odnoszone do promocji zachowań społecznie

pożądanych.

P. Kotler w wykładzie na temat marketingu, wyraźnie wyróżnia jego istotny

komponent, jakim jest produkt. Definiuje go jako coś, co można zaoferować w celu

zaspokojenia potrzeby lub pragnienia. Katalog elementów, które można określić mianem

1 Philip Kotler, Marketing, tłum. Bartołd Robert, Sicińska Maria, Wydawnictwo REBIS, Warszawa, 2005, s.8.
2 Ibidem.
3 Ibidem, s.33.
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produktów jest bardzo szeroki i wychodzi dalece od rozumienia ich jako przedmiotów

fizycznych. To, co stanowi istotę produktu to bycie nośnikiem usługi. Tak szerokie

rozumienie pozwala na włączenie do kategorii produktów także osób, miejsc, działań,

organizacji, ale też idei4. Jeśli pewną potrzebą lub pragnieniem osoby jest zmiana

dotychczasowego trybu życia na dający większą satysfakcję, przechwycenie nowej idei,

filozofii życia staje się produktem w rozumieniu marketingowym.

Kolejnym ważną kategorią marketingową jest cena. Każdy człowiek, nie tylko jako

konsument, posiada możliwość wyboru pomiędzy oferowanymi produktami5. By podjąć

decyzję uwzględnia on wartości, jakie przypisuje poszczególnym produktom. Można to

zilustrować następującym przykładem: osoba wsiadając do samochodu i decydując się na

jazdę musi zadecydować czy bardziej zależy jej na jeździe szybkiej, ekonomicznej,

bezpiecznej, czy też chciałaby zaspokoić te wszystkie potrzeby naraz. To, co jest istotne w

wyborze, to także uwzględnienie możliwych kosztów produktów. I tak przy szybkiej jeździe

istnieje zawsze ryzyko zapłacenia mandatu, spowodowania wypadku, zniszczenia mienia.

Natomiast kosztem bezpiecznej jazdy są przykładowo większe koszty czasowe. Każdy wybór

wiąże się więc z ceną i wartością. Użytkownik wybierając produkt, będzie kierował się jego

jak najwyższą wartością, jak najniższą ceną bądź też wybierze dla siebie optymalną opcję,

łączącą możliwie wysoką wartość, przy możliwie jak najniższej cenie.

Kluczowe znaczenie w marketingu przypisuje się też wymianie. Jest to proces, w

ramach którego obie strony negocjują warunki i zbliżają się do porozumienia6. Bardziej

szerokim sensem wymiany, przytaczanym przez teoretyków marketingu jest natomiast

oczekiwanie na reakcję drugiej strony7. Odnosząc to do marketingu społecznego, można

wziąć przykład organizacji charytatywnej zbierającej środki na rzecz danej grupy społecznej.

Pomimo iż darczyńcy nie otrzymują żadnych „namacalnych” korzyści, domagają się okazania

wdzięczności: wysłania listu z podziękowaniami, umieszczenia ich nazwiska na stronie

internetowej itd. Zatem w tym przypadku, również toczy się wymiana pomiędzy dwiema

stronami, które przekazują sobie innego rodzaju dobra (materialne vs. niematerialne).

W kontekście tym, należy także wspomnieć o jeszcze innym komponencie, jakim jest

rynek odbiorców. W rozumieniu ekonomicznym należy rozumieć rynek jako określonych

4Ibidem, s.28.
5 Ibidem.
6 Ibidem, s.29.
7 Ibidem, s. 29.



11

konsumentów wyodrębnionych ze względu na potrzeby (np. wegetarianie), produkty do nich

kierowane (odzież, sprzęt AGD, leki), zasięg geograficzny (rynek francuski, polski, miejski,

wiejski), cechy demograficzne (dzieci, młodzież, osoby starsze). W ujęciu szerokim,

pozaekonomicznym rynek obejmuje także odbiorców nie- konsumentów, którymi mogą być

wyborcy, darczyńcy, wolontariusze itd8.

Wszystkie wymienione wcześniej składniki posłużyły do sformułowania

ogólnej definicji marketingu.

Należy jeszcze zamykając tę konceptualizację, przedstawić inne wyjaśnienie,

wymieniane przez Kotlera, w którym marketing jest rozumiany jako sztuka sprzedawania

produktów9. Jest to ujecie o bardziej pejoratywnym wydźwięku, które jednak zdaje się

częściej funkcjonować w mowie potocznej i społecznym rozumieniu zagadnienia marketingu.

W terminologii tej zwraca się więc uwagę nie tyle na funkcje odpowiadania na potrzeby

konsumentów, ale na umiejętność poszukiwania nabywców do już przygotowanych

produktów.

Powyższe rozróżnienie dwóch, zupełnie innych definicji marketingu, prawdopodobnie

jest pochodną różnych orientacji w działaniach marketingowych, które należy od siebie

wyraźnie odróżnić. Jednym z tych podejść jest orientacja nastawiona na sprzedaż. Jej

pierwszym, podstawowym krokiem jest stworzenie danego produktu lub usługi. Dalsze

działania organizacji skupiają się tylko i wyłącznie na promocji danego produktu, wobec

czego ostatecznym celem takiego podejścia staje się przekonanie nabywcy, że to, czego

potrzebuje, to właśnie ów dobro lub usługa. Zyski tak działającej organizacji są natomiast

wynikiem realizacji sprzedaży, niekoniecznie satysfakcji klienta. Można przyjąć, że właśnie

w takiej orientacji, marketing może być rozumiany jako sztuka sprzedawania produktów. Co

więcej Kotler zauważa, że podejście takie jest często stosowane także przez organizacje non

profit, zwłaszcza przez założycieli fundacji10.

Ewolucja podejść rynkowych doprowadziła do wykształcenia się w latach 50-tych

orientacji marketingowej, która okazała się być znacznie bardziej skomplikowanym

procesem. Jej fundamentalnym początkiem i sednem jest diagnoza potrzeb konsumentów.

Natomiast rozwój produktu i dotarcie z informacją o nim do potencjalnych klientów, w tej

8 Ibidem, s. 31.
9 Ibidem, s.8.
10 Ibidem, s.36.
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orientacji kończą proces sprzedaży11. Zysk firmy jest osiągany w dużej mierze dzięki

satysfakcji klientów i zaspokojeniu ich potrzeb. Logikę funkcjonowania obydwu strategii

przedstawia poniższy schemat:

Rysunek 1. Orientacja nastawiona na sprzedaż

Rysunek 2. Orientacja marketingowa

Źródło: Dobrosława Bartkowska- Nowak „Marketing wartości społecznych jako metafora społecznej perswazji”
w: Waldemar Domachowski (red.), Marketing wartości społecznych, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań,

2003, s. 35

11 Dobrosława Bartkowska-Nowak „Marketing wartości społecznych jako metafora społecznej perswazji na
przykładzie akcji prośrodowiskowych” w: Waldemar Domachowski (red.), Marketing wartości społecznych,
Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań, 2003, s. 34.

Dotychczasowy
produkt, usługa

Promocja

Potrzeby
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usługi

Promocja
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Podejście marketingowe jako takie upowszechniało się w latach 60-tych ubiegłego

stulecia i powoli wypierało koncepcję nastawioną na sprzedaż12. Wcześniejsze strategie

polegające wyłącznie na doskonaleniu produktów i poszukiwaniu nabywców wynikały w

dużej mierze z niedoboru dóbr i usług jaki występował w erze produkcji (w XIX i poł. XX

wieku)13. Ponieważ znalezienie konsumentów nie nastręczało trudności, badanie ich potrzeb

było czynnością zbędną. Tymczasem orientacja marketingowa była odpowiedzią na rozwój

społeczny, zwiększoną konkurencję między przedsiębiorstwami, związaną m.in. z

powstaniem zglobalizowanej gospodarki. W końcu na jej ekspansję miały wpływ inne

czynniki i procesy społeczne sprzyjające postępującej segmentacji i dyferencjacji rynków

zbytu. Zaliczyć do nich można choćby pluralizację stylów życia, emancypację (także

obyczajową) kobiet, deinstytucjonalizację rodziny, czy w końcu starzenie się społeczeństwa.

1.1.2. Koncepcja marketingu społecznego

Jak zostało wcześniej wyjaśnione, ujęcie marketingu jako procesu nie tylko

ekonomicznego, ale i społecznego dało podstawę do szerszego wykorzystania narzędzi

marketingowych w innych dziedzinach. Od samego początku jego orędownicy zapewniali, że

zasady marketingu i jego mechanizmy działania są na tyle uniwersalne, że mogą się nimi

posiłkować także podmioty innych sektorów, aniżeli prywatnego. Mianowicie chodziło o

organizacje sektora publicznego i społecznego.

Wyłonienie się marketingu publicznego wynikało w dużej mierze z istnienia i

upowszechniania się organizacji prywatnych, nie nastawionych na ekonomiczny zysk (non

profit organisation)14. Można powiedzieć, że pierwsze próby dostosowania mechanizmów

marketingu do specyfiki funkcjonowania tych organizacji poczyniono już w latach 60-tych

XX wieku, niedługo po sformułowaniu głównych zasad marketingu15. W tamtym okresie

doszło w społeczeństwie amerykańskim do rozwoju i ekspansji prywatnych podmiotów

społeczeństwa obywatelskiego, w postaci fundacji, stowarzyszeń, organizacji filantropijnych,

których udział w PKB stale się powiększał16.

12 Ibidem, s. 33.
13 Ibidem, s. 34.
14 Remigiusz Krzyżanowski, Marketing publiczny, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania i Prawa im.
Heleny Chodkowskiej w Warszawie, Warszawa, 2008, s. 8 cyt. za: Philip Kotler, Marketing, Warszawa, 1994,
s.27.
15 Ibidem.
16 Ibidem.
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Z kolei inne podłoże miał marketing społeczny w krajach Europy Zachodniej.

Ponieważ trzeci sektor był tam zdominowany przez publiczne organizacje non profit,

specyfika europejskiego marketingu społecznego została w dużej mierze zdeterminowana

przez charakter i sposób funkcjonowania publicznych organizacji niedochodowych. Należy

przy tym podkreślić, że rodzimy, polski sposób uprawiania marketingu społecznego czerpał w

dużej mierze z inspiracji amerykańskich, na wzór tego, stosowanego w prywatnych

organizacjach niedochodowych17.

Drugim ważnym katalizatorem powstania i rozwoju idei marketingu społecznego były

wymienione przez Kotlera wyzwania kulturowe, które pojawiły się u progu lat 70-tych.

Należy do nich zaliczyć złe nawyki żywieniowe i zdrowotne ludności, które przyczyniły się

do bardzo wysokiej zachorowalności na choroby serca. Sukces, jaki osiągnęły władze fińskie,

dzięki szerokiemu stosowaniu promocji zdrowia oraz zabiegów polegającym na zachęcaniu

do aktywności fizycznej, spowodowały zainteresowanie się reszty świata takim sposobem

wpływania na styl życia obywateli18.

Pewnych trudności nastręcza natomiast klasyfikacja różnych ujęć marketingu

wykorzystywanego poza sferą prywatną. W literaturze przedmiotu mowa jest o marketingu

publicznym, marketingu organizacji niedochodowych oraz marketingu społecznym. Ponieważ

przedmiotem niniejszego rozdziału jest zagadnienie marketingu społecznego, definicje

dwóch pozostałych typów nie będą tu prezentowane. Warto jednak mieć na uwadze, że

istnieją różne ujęcia marketingu w sferze publicznej, których znaczenia się od siebie różnią i

implikują inny zakres przedmiotowy i podmiotowy pojęcia19.

Przywoływany już wielokrotnie P. Kotler, twórca pojęcia marketing społeczny,

rozumował je jako zadanie organizacji, które polega na określaniu potrzeb, wymagań i

interesów rynków docelowych oraz dostarczaniu pożądanego zadowolenia w sposób bardziej

efektywny niż konkurenci, przy jednoczesnym zachowaniu lub podniesieniu dobrobytu

konsumenta i społeczeństwa20. Istotą tak sformułowanego marketingu społecznego jest więc

takie prowadzenie działalności firmy, które bierze pod uwagę interesy zarówno swoich

konsumentów, jak i całego społeczeństwa. Taka, przyjęta definicja marketingu społecznego

jest w zasadzie tożsama z dzisiejszym rozumieniem społecznej odpowiedzialności biznesu,

17Ibidem , s. 8.
18 Philip Kotler, Nancy Lee, Marketing w sektorze publicznym. Mapa drogowa wyższej użyteczności,
Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne, Warszawa, 2008, s.193.
19 Ibidem, s. 9.
20 R .Krzyżanowski, Marketing publiczny… , s. 10 cyt. za: Philip Kotler, Marketing, Warszawa, 1994, s.26.
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czyli jak wyjaśniają przedstawiciele Forum Odpowiedzialności Biznesu: dobrowolnej

strategii uwzględniającej społeczne, etyczne i ekologiczne aspekty w działalności

gospodarczej oraz w kontaktach z interesariuszami (m.in. z pracownikami, z klientami,

akcjonariuszami, dostawcami, społecznością lokalną)21.

Wracając do konceptualizacji Kotlera, należy wyjaśnić, że z czasem uzupełnił on i

rozszerzył swój sposób pojmowania marketingu społecznego. W książce „Marketing w

służbie publicznej” rozróżnia on pojęcie społecznej koncepcji marketingowej, pod którą

rozumie:„dostarczanie przez organizacje większej wartości klientom w sposób, podtrzymujący

lub podwyższający dobrobyt klimatu, a także społeczeństwa”22. Wyjaśnia również, że ów

koncepcja jest nowym etapem w rozwoju marketingu, idącym o krok dalej w stosunku do

jego wcześniejszych koncepcji: produktu, sprzedaży oraz marketingowej (przyp.).

Społeczną koncepcję marketingową, częściej funkcjonującą pod nazwą społeczna

odpowiedzialność biznesu, Kotler odróżnia od pojęcia marketing społeczny. Pod tym

drugim terminem rozumie bowiem zastosowanie zasad i technik marketingu do wywierania

wpływu na docelową grupę adresatów, żeby dobrowolnie przyjęli określone zachowanie,

odrzucili je, zmodyfikowali, albo zrezygnowali z niego dla dobra poszczególnych osób, grup,

albo społeczeństwa jako całości. Ma to na celu poprawę jakości życia23.

Warto dodać, że bardzo podobnie termin marketing społeczny wyjaśnia A. Sargeant,

dla którego jest to zaprojektowanie, wdrożenie i kontrola programów mających na celu lepsze

przyswojenie idei społecznych24.

Ponieważ rozumienia te są najczęściej stosowane, a także jasno oddzielają marketing

społeczny od innych gałęzi marketingu, właśnie ten sposób definiowania zostaje przyjęty dla

potrzeb niniejszej pracy.

Marketing społeczny wedle tej ustalonej definicji może być przedmiotem

zaangażowania różnorodnych podmiotów, do których należy zaliczyć instytucje sektora

publicznego (ministerstwa, jednostki samorządu terytorialnego, placówki ochrony zdrowia,

szkoły), organizacje nie nastawione na zysk (fundacje, stowarzyszenia, związki zawodowe)

21Corporate Social Responsibility- definicja Forum Odpowiedzialnego Biznesu, źródło:
http://www.kampaniespoleczne.pl/wiedza_definicje,2448,corporate_social_responsibility_definicja_forum_odpo
wiedzialnego_biznesu [03.02.2012].
22P. Kotler, N. Lee, Marketing w sektorze publicznym…, s.23.
23 Ibidem, s. 196.
24 Adrian Seargeant, Marketing w organizacjach Non profit, Oficyna Ekonomiczna, Kraków, 2004, s. 348.
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oraz przedsiębiorstwa prywatne. Płaszczyzna działań jest więc wspólna dla organizacji

działających w ramach marketingu publicznego, marketingu organizacji niedochodowych,

społecznej odpowiedzialności biznesu, o ile podmioty te zmierzają do promocji idei

służących dobru wspólnemu.

W wywodzie tym należy jeszcze poświęcić nieco miejsca na przybliżenie istoty

marketingu społecznego oraz tego, co odróżnia go od innych sposobów społecznego

oddziaływania np. edukacji bądź propagandy.

Dla P. Kotlera istotą marketingu społecznego jest działanie podejmowane w celu

trwałej zmiany w zachowaniu człowieka, co różni go od edukacji. O ile zadaniem edukatora

jest jedynie przekazanie danej wiedzy czy idei, o tyle „marketingowiec społeczny” nie

poprzestanie póki na trwale nie zmieni sposobu postępowania odbiorcy. Oprócz tego zarówno

P. Kotler, jak i A. Andreasen zwracają uwagę na zasadniczą różnicę pomiędzy pojęciem

marketing w rozumieniu rynkowym oraz społecznym. Jest nią przede wszystkim intencja

reklamującego i reprezentowanej przez niego organizacji. W marketingu społecznym

bowiem, wpływanie na zachowanie ma na celu przyniesienie korzyści dobru wspólnemu, nie

musi być i nie jest natomiast realizacją prywatnego interesu reklamującego25.

Z kolei D. Bartkowska-Nowak wskazuje na inne cechy charakterystyczne dla

marketingu społecznego. Zestawia ona to pojęcie z innymi, możliwymi, zamiennymi

określeniami, do których zalicza propagandę, agitację czy indoktrynowanie- wszystkie razem

oznaczają podejmowanie działań na rzecz pozyskania zwolenników dla jakiejś idei26.

Tymczasem to, co zdaniem Bartkowskiej-Nowak wnosi pojęcie marketing społeczny, to

przede wszystkim zwrócenie uwagi na podmiotowość adresata i jego wolny wybór27.

Sformułowanie wnosi więc pewną nową jakość w dotychczasowe terminy. Tę jakość stanowi

„wgląd” (ang. inside) w strukturę adresatów oraz taki dobór środków, który w najwyższym

stopniu umożliwia trwałą zmianę zarówno postawy, jak i zachowania odbiorcy.

Zasadniczo można powiedzieć, że tak jak od koncepcji nastawionej na sprzedaż

zaczęto przechodzić do orientacji marketingowej, w której bada się potrzeby klientów i do

nich dostosowuje ofertę, tak też z takich form działania, jak agitacja, edukacja, propaganda

25 Nedra Kline Weinreich, What is Social Marketing?, artykuł dostępny na stronie: http://social-
marketing.com/Whatis.html [10.02.2012].
26Dobrosława Bartkowska- Nowak, Marketing wartości społecznych…, s. 36.
27 Ibidem.
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wyewoluował marketing społeczny, który dokonuje „wglądu” w strukturę odbiorców i do

nich dostosowuje środki perswazji.

Marketing społeczny na poziomie operacyjnym można podzielić na dwa główne sposoby

oddziaływania:

1) nakłanianie do zachowań społecznie pożądanych lub zniechęcanie do zachowań

społecznie szkodliwych. Cel ten jest najczęściej wykorzystywany przez narzędzie

reklamy społecznej.

2) tworzenie społecznych i organizacyjnych warunków dla realizacji tych celów,

najczęściej poprzez prowadzenie kampanii bądź programów społecznych28.

Innym, znacznie częściej stosowanym sposobem konceptualizacji i

operacjonalizacji prowadzenia marketingu społecznego, jest podejście 4”P” czy inaczej

mówiąc marketing MIX. Obejmuje on cztery podstawowe składniki: produkt, cenę,

promocję oraz miejsce.

Tabela 1. Podejście 4 „P” w marketingu

Product Price

Promotion Place

Źródło: Philip Kotler, Nancy Lee, Marketing w sektorze publicznym. Mapa drogowa wyższej użyteczności,
Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne, Warszawa, 2008, s.25.

Przez produkt rozumie się tu wszystko, co pozwala zaspokoić daną potrzebę lub

pragnienie. Mogą nim być więc przedmioty materialne, usługi, wydarzenia, informacje,

doświadczenia, idee itp.29.

Pod terminem cena należy rozumieć koszty ponoszone przez odbiorców na rzecz

zdobycia produktu. Koszty te mogą mieć zróżnicowany charakter: ekonomiczny,

psychologiczny (dyskomfort), behawioralny (wysiłek, czas)30.

28 Michał Stasiakiewicz, „Psychologiczne problemy społecznej reklamy” w: Waldemar Domachowski (red.),
Marketing wartości społecznych, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań, 2003, s. 15.
29 P. Kotler, N. Lee, op.cit., s.25.

Marketing
MIX
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Miejsce w podejściu 4”P” oznacza podjęcie wyboru, co do miejsca, czasu oraz

sposobu, w jaki klienci będą mieli dostęp do produktu31. Miejscem w kampanii społecznej

może być więc dotarcie z usługą poprzez wolontariuszy, przemierzających ulice,

stworzenie specjalnej infolinii, zorganizowanie konkursu itp.

Ostatnim składnikiem podejścia marketing MIX jest promocja. Jej funkcją jest

nawiązanie kontaktu z odbiorcą, poinformowanie go o produkcie, przekonanie o wartości,

jaką przyniesie produkt oraz inspiracja do działania32. W marketingu społecznym

głównym narzędziem realizacji promocji jest reklama społeczna, której definicja,

ewolucja oraz cechy zostaną przedstawione w następnym podrozdziale.

1.1.3. Reklama społeczna: definicja, cele, charakterystyka

Reklama społeczna prawdopodobnie nie powstałaby, gdyby nie istniała wcześniej

reklama komercyjna. Z tego też powodu autorzy publikacji poświęconych reklamie

społecznej w celu uwypuklenia cech charakterystycznych tego pojęcia zestawiają je zawsze w

otoczeniu koncepcji reklamy komercyjnej. Także i w tym przypadku analizę pojęcia reklamy

społecznej warto rozpocząć od scharakteryzowania istoty reklamy jako takiej.

Etymologię słowa reklama powinno się wiązać z ang. advertising co znaczy tyle, co

zwracać uwagę na dany produkt33. W tej chwili istnieją rozliczne sposoby wyjaśniania

terminu „reklama”, które zostały wypracowane czy to przez teoretyków marketingu, czy

przez różnego rodzaju instytucje i organizacje. To, co jest wspólne dla tych definicji, to niżej

wymienione cechy, zebrane i uporządkowane przez M. Gajlewicza:

1. Proces komunikowania się firmy z rynkiem, rozpowszechnianie wiadomości

rozpowszechnienia wiadomości,

2. Oddziaływanie opłacane przez nadawcę,

3. Przekaz umieszczany na różnych nośnikach i w różnej postaci

4. przekaz perswazyjny

5. komunikowanie się bezosobowe (nieosobiste, realizowane za pośrednictwem

rozmaitych kanałów przekazu, przede wszystkim środków masowego przekazu),

30 Ibidem.
31 Ibidem.
32 Ibidem.
33 Ewa Szczęsna, Poetyka reklamy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2001, s.6.
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6. oddziaływanie czyli wpływanie na myśli, emocje i działania ludzi

7. prezentowanie towarów, usług, osób albo idei,

8. takie oddziaływanie, którego nadawca jest jawny (z przekazu wynika, kim jest, na

przykład pojedynczą osobą, grupą społeczną, instytucją albo organizacją)34.

Zasadniczo można przyjąć, że sednem reklamy komercyjnej jest informowanie o

produkcie oraz perswazja. Ten sposób ujmowania funkcji reklamy, uwidacznia się w

najczęściej spotykanej i przytaczanej definicji reklamy społecznej, która została

sformułowana przez D. Maison i N. Maliszewskiego. Pod tym pojęciem rozumieją oni proces

komunikacji perswazyjnej, którego głównym celem jest wywołanie społecznie pożądanych

postaw lub zachowań35.

Wartymi uwagi konceptualizacjami reklamy społecznej są także te, opracowane dzięki

istnieniu Fundacji Komunikacji Społecznej, jedynej w Polsce organizacji, której polem

działania jest marketing społeczny. Jeden z jej specjalistów, P. Pochewko mianem reklamy

społecznej określa działania marketingowe, które wykorzystują narzędzia reklamowe służące

wezwaniu do działania prospołecznego36.

Z kolei A. Godlewska- Stafiej definiuje reklamę społeczną jako przekaz skierowany do

masowego odbiorcy, korzystający z tej samej estetyki, stylistyki oraz z tych samych kanałów

komunikacyjnych, co reklama komercyjna. Celem nie jest jednak zachęcenie potencjalnych

klientów do nabycia określonej usługi lub towaru (czyli wspomożenie sprzedaży), ale

zasygnalizowanie danego problemu społecznego i zachęcenie do działania zapobiegającego

temu problemowi lub prowadzącego do zminimalizowania jego skutków37.

Punktem wspólnym tych definicji jest silnie zarysowany odmienny cel reklamy

społecznej, którym jest przyczynianie się do dobra wspólnego i eliminacja problemów

34 Michał Gajlewicz, Reklama a public relations, s. 4, artykuł dostępny na stronie:
http://users.id.uw.edu.pl/~mgajlewicz/reklama-pr.pdf, [20.04.2012].
35 Dominika Maison, Norbert Maliszewski, „Co to jest reklama społeczna” w: Dominika Maison, Piotr.
Wasilewski, Propaganda dobrych serc czyli rzecz o reklamie społecznej, Agencja Wasilewski, Wrocław 2002 s.
9.
36 Reklama społeczna, kreacja a skuteczność, Fundacja Komunikacji społecznej, publikacja dostępna na stronie
internetowej:
http://www.kampaniespoleczne.pl/wiedza_literatura,2351,reklama_spoleczna_kreacja_a_skutecznosc,
[14.03.2012].
37

Reklama społeczna, promocja oraz budowanie wizerunku organizacji pozarządowej, kurs e-learnignowy,
Projekt "E-learning dla NGOs" współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego, Instytut Innowacji.
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społecznych dzięki trwałemu oddziaływaniu na postawy i zachowania obywateli. Intencją

twórcy przekazu nie jest więc generowanie zysku dla danego przedsiębiorstwa, jak ma to

miejsce w przypadku reklamy komercyjnej, lecz dostarczenie korzyści społeczeństwu bądź

jego grupom. Natomiast kolejnym trzonem powyższych definicji jest zwrócenie uwagi na

posiłkowanie się narzędziem reklamy jako takiej.

By lepiej zrozumieć istotę reklamy społecznej warto także przyjrzeć się szczegółowej

analizie różnic pomiędzy oboma rodzajami przekazów (reklamy społecznej i komercyjnej),

którą dostarcza wcześniej już wspomniany autor N. Maliszewski.

Pierwszym, wymienionym przez niego obszarem zróżnicowania jest złożoność

postawy, na którą wpływa reklama38. Większość reklam społecznych dotyka intymnych sfer

ludzkiego życia. Wartości czy upodobania, na które chce wpłynąć przekaz reklamy społecznej

są często głęboko zakorzenione i silne zinternalizowane przez odbiorców.

Ze złożonością postawy wiąże się także kolejny wyróżnik reklamy społecznej jakim

jest inny pożądany poziom zmiany postawy39. O ile reklama komercyjna namawia do

powierzchownej zmiany repertuaru zachowań (zrezygnowanie z jednego produktu na rzecz

innego), o tyle reklama społeczna ma na celu zmianę głęboko ukształtowanego, stabilnego

sposobu zachowania się jednostek. Co więcej, często oferuje ona całkiem nowe dla odbiorcy,

przeciwne postawy lub zachowania np. zmianę sposobu prowadzenia samochodu z wolnej na

szybką, tolerancja vs. nietolerancja itd. Wiąże się to też częściej z ponoszeniem przez

odbiorcę określonych kosztów (psychologicznych, behawioralnych, czasem finansowych).

Kolejną, ważną różnicą pomiędzy wyróżnionymi reklamami jest inny typ przekazu40.

W reklamie komercyjnej promowany produkt musi kojarzyć się pozytywnie, a zatem przekaz

w takiej reklamie powinien być przyjemny i radosny. Dla odmiany reklama społeczna porusza

z reguły te tematy, o których odbiorca nie chce na co dzień myśleć, jak: śmierć, kalectwo,

przemoc, gwałt. Przekaz nie jest zatem nośnikiem przyjemności, a wręcz przeciwnie

wywołuje uczucia negatywne.

Warto mieć również na uwadze inny rodzaj korzyści oferowanych odbiorcy w

przypadku reklamy społecznej41. Korzyści te są bowiem zdecydowanie mniej „namacalne”

38 D. Maison, R. Maliszewski, Co to jest reklama społeczna…, s. 9
39 Ibidem, s.10.
40 Ibidem, s. 11.
41 Ibidem.
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oraz uchwytne, w przeciwieństwie do tych oferowanych w przypadku komercyjnych

przekazów. Ponieważ treść reklam społecznych często odwołuje się do „dobra wspólnego”

lub dobra osób trzecich, odbiorca może w ogóle nie dostrzegać swoich własnych,

partykularnych korzyści, które mógłby odnieść dzięki zmianie postawy lub zachowania,

zgodnie z intencją reklamy społecznej. Stanowi to poważne utrudnienie dla jej praktyków.

Często więc proponowane korzyści, odwołując się do moralności i sumienia adresata, oferują

mu poczucie „zadowolenia z siebie”. Co więcej, w reklamach społecznych zdecydowanie

częściej stosuje się motywację negatywną, gdzie przekaz koncentruje się na uzmysłowieniu

odbiorcy, co straci nie zachowując się w określony sposób, mniej na tym, co może zyskać.

Następną różnicą pomiędzy reklamą społeczną i komercyjną są inne intencje

przypisywane nadawcy. O ile reklama komercyjna wywołuje w odbiorcy niechęć,

spowodowaną upatrywaniem w niej nieuczciwości, kłamstwa, nastawienia na własny zysk, o

tyle nadawca reklamy społecznej jawi się społeczeństwu jako podmiot kierujący się ideą

altruizmu oraz dobra wspólnego. Szczególnie dużą rolę pełni prestiż instytucji, która kieruje

przekaz, a także to, czy cieszy się społecznym zaufaniem.

Ostatnim wyróżnikiem reklamy społecznej, wymienionym przez Maliszewskiego jest dużo

uboższy budżet, którym dysponują jej inicjatorzy.

Warto jeszcze przypatrzyć się innemu sposobowi rozróżniania reklamy społecznej i

komercyjnej, który powstał na gruncie dotychczasowej wiedzy. Zdaniem M. Stasiakiewicza

zasadniczo skutki u obu rodzajów reklam są podobne: reklama społeczna „przyciąga”

konsumentów do produktu, społeczna „przyciąga” odbiorców do problemu42. W obydwu

przypadkach dochodzi do tego poprzez proces interioryzacji produktu, uznanie go za ważny

dla odbiorcy oraz wart zaangażowania. Jednak to, co je różnicuje, to odmienny sposób

dochodzenia do ów interioryzacji. Stasiakiewicz precyzuje swą myśl dalej. W reklamie

komercyjnej z promocją danego produktu łączy się stworzenie idei, sposobu myślenia,

zachowania. Zgodnie z założeniem orientacji marketingowej, proces przygotowania produktu

jest poprzedzony dokładną analizą potrzeb konsumentów, dzięki czemu dochodzi do

rozpoznania profilu społeczno-ekonomicznego użytkowników, u których istnieje wysokie

prawdopodobieństwo, że zainteresują się ofertą. Zaznajomienie z tym profilem pozwala,

cytując Stasiakiewicza: „przerobić produkt na ideę, poprzez jego nadinterpretację”43. Ideę,

42 Michał Stasiakiewicz, Psychologiczne problemy społecznej reklamy…, s. 15.
43 Ibidem.
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która ma szansę zostać przechwycona przez konsumenta, a którą będzie chciał urzeczywistnić

poprzez zakup produktu.

W reklamie społecznej sytuacja rysuje się odmiennie. Tutaj punktem wyjścia jest idea,

sposób życia, zachowania, który chce się zaszczepić w odbiorcy. By jednak móc dokonać

interioryzacji, trzeba tę ogólną ideę przenieść na konkret, produkt, odpowiadający w

największym stopniu potrzebom odbiorcy44.

Reklamy społecznej nie należy też utożsamiać z marketingiem społecznym, co ma

niekiedy miejsce. W przypadku marketingu, celem jest wywołanie trwałej zmiany u odbiorcy,

natomiast reklama społeczna jest jedną z możliwych dróg i narzędzi.

Historia reklamy społecznej

Analizując zagadnienie reklamy społecznej: jej etymologię, źródła oraz cechy

charakterystyczne, nie sposób pominąć historii jej powstania.

Po raz pierwszy pojęcia tego użyto w 1941 roku, podczas zebrania środowiska

reklamowego w U.S.A. Spotkanie to miało na celu ustalenie sposobu wyjścia z „reklamowego

kryzysu”, który spowodowany był globalnym kryzysem gospodarczym lat 30-tych. Dzięki

inspiracji płynącej z wystąpienia J. Webba Younga, po raz pierwszy sformułowano pojęcie

public service advertising, czyli reklama w służbie publicznej. Sam Young wzywał podmioty

reklamy, by w większym zakresie angażowały się w rozwiązywanie problemów społecznych,

ale też w walkę z ignorancją oraz w rozwój kultury, sztuki i przedsięwzięć prawych i

szlachetnych45.

W dalszej perspektywie, dla urzeczywistnienia idei public servise adevrtising

powołano Radę Reklamy, której celem było zachęcanie środowiska reklamowego do

podejmowania tematyki problemów społecznych. Można powiedzieć, że pomysł na

stworzenie tego typu instytucji został zapośredniczony i przeniesiony na europejski grunt.

44 Ibidem.
45 Agata Stafiej, „Historia reklamy społecznie użytecznej”, w: Dominika Maison, Piotr Wasilewski, Propaganda
dobrych serc czyli rzecz o reklamie społecznej, Agencja Wasilewski, Wrocław, 2002 s. 52.
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Pierwszym europejskim państwem, które poszło w amerykańskie ślady była Holandia, która

powołała podobną instytucję w 1965 roku46.

Jeśli zaś chodzi o realizację kampanii, pierwszą, a zarazem najdłuższą w historii

kampanią społeczną jest ta, realizowana od 1945 roku pod nazwą Smokey Bear, czyli

niedźwiadek Smokey w Stanach Zjednoczonych. Kampania ta, ma na celu po dzień dzisiejszy

ostrzeganie przed pożarami lasów. Warto dodać, że jej symbol: Miś Smokey według autorów

tej rządowej kampanii jest rozpoznawany przez 95% dorosłych Amerykanów47.

W Polsce natomiast, za pierwszą przeprowadzoną kampanię społeczną uznaje się tą,

zrealizowaną przez generała Felicjana Sławoja-Składkowskiego z okresu międzywojennego,

na rzecz poprawy zdrowotności i świadomości higienicznej polskiego chłopstwa48. Natomiast

za pierwszą kampanię społeczną, realizowaną w nowoczesny sposób w ramach marketingu

społecznego uznaje się akcję: „Papierosy są do dupy” z 1992 roku, przeprowadzoną na

zlecenie Ministerstwa Zdrowia i Opieki Społecznej oraz Towarzystwa Antynikotynowego49.

1.2. Reklama społeczna a teorie wpływu społecznego

Celem reklamy społecznej jest, co warto przypomnieć wywołanie społecznie

pożądanych postaw lub zachowań wśród ludzi. Analizując to zjawisko należy mieć jednak na

uwadze pewien polityczny kontekst.

Pragnienie trwałego oddziaływania na sposób myślenia i zachowania większej

zbiorowości od dawna było przedmiotem zainteresowania państwa. Od niemal początku

powstania organizacji państwowej, panujący w mniej lub bardziej skuteczny sposób

oddziaływali na swoich podwładnych. Na przestrzeni wieków można zaobserwować proces

przechodzenia z brutalnych metod zastraszania społeczeństwa oraz szerzenia ideologicznej

propagandy do bardziej „ucywilizowanych” i demokratycznych sposobów, jakimi są

prowadzone kampanie wyborcze w dzisiejszym rozumieniu.

Podobnie sytuacja ma się z rozwojem sektora rynkowego. Rosnąca konkurencja oraz

szeroka oferta produktów i usług wymagała określonego sposobu pozyskiwania klientów

46 Ibidem, s. 63.
47 http://www.kampaniespoleczne.pl/kampanie,1353,ten_mis_ostrzega_juz_od_66_lat, [20.04.2012].
48http://www.kampaniespoleczne.pl/wiedza_definicje,2342,reklama_spoleczna, [30.04.2012].
49 A. Stafiej, Historia reklamy…, s. 75.
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poprzez oddziaływanie na ich zachowania: kreację potrzeb i gustów, narzucanie określonego

stylu życia.

Reklama społeczna, mimo iż jest podejmowana ze społecznych i altruistycznych

pobudek, posługuje się analogicznymi środkami perswazji. Warto więc przyjrzeć się jej w

kontekście powstałych na gruncie nauk społecznych teorii wpływu społecznego. Czy przekaz

reklamy społecznej powinien korzystać ze środków perswazji charakterystycznych dla

reklamy komercyjnej?

By to stwierdzić, należy poczynić kilka uwag konceptualnych, które uporządkują obszar

badanej tematyki.

W teoriach wpływu społecznego, kluczowym pojęciem jest termin postawa. Oznacza

ona trwałą ocenę pozytywną lub negatywną ludzi, obiektów, pojęć50. Dla lepszego

zrozumienia tego terminu, należy rozpatrzyć jego komponenty. Są nimi komponent

poznawczy (myśli i przekonania o obiekcie), behawioralny (działania podejmowane wobec

obiektu) oraz emocjonalny (uczucia żywione wobec obiektu). Ważne jest, że postawy, mimo

iż oznaczają trwałą ocenę, nie są w istocie niezmienne i mogą ulec mniej lub bardziej daleko

idącym przeobrażeniom. Odbywać się to może na rozmaite sposoby, które zostaną tutaj

przedstawione.

1.2.1. Teoria dysonansu społecznego

W podejściu tym, kładzie się nacisk na niezgodność pomiędzy zachowaniem

jednostki a przejawianą postawą wobec siebie samego, obrazem własnego „ja” 51. Człowiek

odczuwa dyskomfort psychiczny będący wynikiem podjęcia działania nie pasującego do tego,

jak sam się postrzega i co o sobie myśli. By zredukować powstałe napięcie, zaczyna więc

poszukiwać wewnętrznego uzasadnienia swojego zachowania, które ma na celu

zminimalizowanie rozdźwięku pomiędzy sprzecznymi elementami poznawczymi. Dzięki

temu postawa jednostki zaczyna kształtować się tak, żeby uprawomocniała i niejako

usprawiedliwiała wcześniej podjęte działanie52. By to zilustrować, warto posłużyć się

przykładem. Osoba będąca palaczem uzasadnia swoje uzależnienie określoną, pozytywną

postawą np. uważa palenie za przejaw swojej dojrzałości, wolnego wyboru, elitarności.

50 Elliot Aronson, Timothy D. Wilson, Robin M. Akert, Psychologia społeczna. Serce i umysł, Wydawnictwo
Zysk i S-ka, Poznań, 1997, s. 288.
51 Ibidem, s.290.
52 Ibidem, s. 291.
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Tymczasem decydując się na walkę z nałogiem, dla zachowania ciągłości i spójności obrazu

„ja”, jednostka musi spojrzeć na ten aspekt w zupełnie nowy sposób, który będzie stanowił

oparcie dla zachowania i pozwoli na redukcję napięcia. W tym celu może przyjąć, że to

właśnie rzucenie palenia jest aktem jej niezależności, gdyż przeciwstawia się ona w ten

sposób kulturze masowej i wpływowi innych ludzi. Z drugiej strony decyzji o rzuceniu

palenia, może przypisać wyraz swojej dojrzałości oraz niespotykanej determinacji.

Warto dodać, że teoria dysonansu społecznego zdaje się być często wykorzystywana

w przekazach reklamy społecznej. Dzieje się tak, gdyż w reklamach tych, oprócz zmiany

zachowania, dodatkowo proponuje się pakiet nowych, możliwych uzasadnień, które być może

pozwolą odbiorcy na redukcję napięcia.

1.2.2. Centralna i peryferyjna koncepcja perswazji

Sposobu wyjaśniania wpływu komunikatu perswazyjnego na postawę odbiorcy,

dostarcza teoria sformułowana przez R. Petty’ego i J. Cacioppo, mianowicie centralna i

peryferyjna koncepcja perswazji53. Ich główne założenia można wyjaśnić następująco. W

przypadku, kiedy odbiorca komunikatu posiada zdolność oraz motywację do uważnego

słuchania, bardziej koncentruje się on na śledzeniu argumentów i ich ocenie pod względem

logiczności i racjonalności. Należy taką sytuację wiązać z centralną koncepcją perswazji.

Tymczasem peryferyjna koncepcja perswazji ma miejsce, kiedy odbiorca nie jest

zainteresowany tematem i zaangażowany na jego rzecz, wobec czego kieruje uwagę na

powierzchowne aspekty, jak długość komunikatu czy atrakcyjność jego nadawcy54.

Powyższe teorie można łatwo odnieść do komunikatów reklamy społecznej. Przekaz

reklamy społecznej najczęściej kieruje uwagę odbiorcy na dobro wspólne lub dobro osób

trzecich. Oprócz tego część tych przekazów dotyczy spraw, które wydają się być odległe,

niezrozumiałe, a przy tym trudne i przykre. Można więc konkludować, że odbiorcy

większości reklam społecznych nie są zainteresowani podejmowanymi komunikatami. W

związku z tym, większą uwagę zwracając na pozamerytoryczne ich aspekty. Być może z tego

też powodu, coraz częściej bohaterami reklam społecznych stają się celebryci, a sam przekaz

często staje się możliwie krótki i atrakcyjny, by przyciągnąć widza w największym stopniu.

Trudno jednak rozstrzygnąć, czy jest to słuszna droga. Dalsze badania nad teoriami perswazji

wykazały, że zmiana postawy wywołana czynnikami peryferyjnymi jest zmianą

53 Ibidem, s. 294.
54 Ibidem, s.295.
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krótkotrwałą55. Jest to więc argument zdecydowanie przeciwko formułowaniu siły przekazu,

tylko na podstawie jego atrakcyjności. Jednakże by móc przedstawić odbiorcy racjonalne

argumenty, które przekonają go do zmiany postawy, należy wcześniej zwrócić i utrzymać

jego uwagę. Jednym z takich sposobów jest wywołanie strachu.

1.2.3. Komunikaty wywołujące strach

Istnieje powszechne przekonanie, że komunikatem osiągającym najlepsze rezultaty

jest ten, wywołujący w odbiorcy strach. Wyniki badań ekspertów tylko częściowo

potwierdziły tę prawidłowość. Warto przywołać tu eksperymenty, których dokonał H.

Leventhal i jego współpracownicy pod koniec lat 60-tych XX wieku. Badali oni czy lęk

wywołany u badanych przyczyni się do podjęcia przez nich gotowości do rzucenia palenia56.

Osoby biorące udział w eksperymencie zostały podzielone na trzy grupy. Pierwsza obejrzała

wstrząsający film na temat konsekwencji palenia, ale jednocześnie rozdano jej broszury z

instrukcją, jak należy rzucić palenie. Pozostałe dwie grupy poddano wpływowi nieco

odmiennych komunikatów, mianowicie jedna z grup obejrzała przerażający film, lecz nie

otrzymała broszury, natomiast grupa ostatnia w ogóle nie oglądała filmu, za to uczestnikom

wręczono broszury. Badanie to potwierdziło najwyższą skuteczność komunikatu u osób z

grupy pierwszej (film plus broszura)57. Wykazano, że u odbiorcy jest możliwa długotrwała

zmiana, wywołana przez zastosowanie centralnej strategii perswazji tylko, jeśli poza

przedstawieniem zagrożenia, odbiorcy oferowane są wskazówki jak dalej ma postępować58.

Dzięki temu, odbiorca niejako ma motywację do tego, by skoncentrować się na przekazie i

wysłuchać argumentów.

Jeśli więc intencją komunikatu pozostaje tylko i wyłącznie wywołanie lęku, będzie on

szybko wyparty przez odbiorcę. Może być to więc zadowalające uzasadnienie nieskuteczności

reklam społecznych, określanych mianem shockvertisingu społecznego. Cechą wspólną dla

tych reklam jest straszenie odbiorców oraz odwoływanie się tylko i wyłącznie do motywacji

negatywnej.

55 Ibidem, s. 297.
56 Ibidem, s. 298.
57 Ibidem, s. 299.
58 Ibidem, s. 300.
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1.2.4. Teoria reaktancji

W kontekście omawianego tematu, warto też przyjrzeć się teorii reaktancji. Wedle tej

koncepcji przekaz, który nie pozostawia jednostce wolności wyboru zachowania, będzie

zachęcał do zachowania przeciwnego59. Potwierdzeniem tej teorii są wyniki badań

przeprowadzonych przez J. Pennebaker i D. Sanders (1976). Badali oni skuteczność różnych

przekazów zniechęcających badanych do rysowania po ścianach w publicznych toaletach.

Badani dużo częściej zaprzestawali tych praktyk na skutek zastosowania wyrażenia

„Prosimy”, w przeciwieństwie do „Zabrania się”60. Jest to kolejna koncepcja, która niejako

dyskredytuje ostry, jednoznaczny przekaz niektórych reklam społecznych. Ponieważ nadawca

staje się w nich niemalże moralnym zbawcą, uosobieniem srogiego rodzica, nauczyciela,

policjanta, w odbiorcy może wywołać to pokusę postępowania na przekór, w celu

udowodnienia sobie, że decyzję podjęto samodzielnie.

Powyższe teorie dostarczają argumentów za tym, że przekaz reklamy społecznej, by

mógł on skutecznie namawiać do zmiany zachowania, powinien posługiwać się ściśle

określonymi środkami perswazji. Ponieważ celem reklamy społecznej jest zmiana postawy

lub zachowania o wyższym poziomie złożoności i na dużo głębszym poziomie, niż w

przypadku reklamy komercyjnej, w większym stopniu powinno się stosować środki

charakterystyczne dla centralnej strategii perswazji. Tylko racjonalne argumenty oraz

skupienie uwagi na merytorycznej części przekazu są w stanie zainicjować i utrzymać zmianę

zachowania. By jednak do tego doszło, odbiorca musi zainteresować się reklamą.

Wbrew powszechnym sądom, stworzenie przekazu wywołującego lęk i trwogę nie

wystarcza by odbiorca zaangażował się. Odwołanie się do motywacji negatywnej bez

wskazania odbiorcy „złotego środka” na redukcję poczucia zagrożenia, spowoduje wyparcie

problemu i zadziałanie mechanizmów obronnych.

Ponadto sposób kształtowania reklamy powinien być uzależniony od komponentu, z

którym najsilniej wiąże się postawa. O ile w przypadku reklam komercyjnych, tym

czynnikiem są zwykle emocje, o tyle w reklamie społecznej, która angażuje odbiorcę w

sposób osobisty, decydujące role powinny pełnić czynniki poznawcze. Konkludując dalej,

reklama społeczna w dużo większym stopniu powinna koncentrować się nie tyle na

59 Ibidem, s. 311.
60 Ibidem, s. 312.
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wywołaniu określonych emocji, co na dostarczaniu spójnych, logicznych i przekonywujących

argumentów, opartych na faktach.

1.3. Reklama społeczna i jej ewolucja z perspektywy teorii ponowoczesności

Zygmunta Baumana

Przedmiotem niniejszej pracy jest analiza reklamy społecznej, którą należy traktować

jako społeczny fenomen. Sam fakt powstania narzędzia, którego celem jest wpływanie na

postawy i zachowania ludzi, oddziaływanie na ich system wartości, walka ze szkodliwymi

stereotypami, a które jednocześnie posiłkuje się zasadami inspirowanymi kontekstem

rynkowym, powinien być przedmiotem zainteresowania nie tylko psychologów i specjalistów

od marketingu, ale także socjologów.

Reklama społeczna, jak już wielokrotnie podkreślano nie istniałaby, gdyby wcześniej

nie narodziła się idea marketingu. Sam żargon stosowany w działaniach na rzecz promowania

prospołecznych zachowań jest ważnym nośnikiem wiedzy o przekształceniach, jakie

dokonują się w sferze społecznej. Produkt, cena, dystrybucja to pojęcia zaczerpnięte z gruntu

ekonomii, które mogą wręcz kłócić się z obywatelskim i społecznym porządkiem. Co więcej,

choć reklama społeczna znacznie różni się od swojej komercyjnej odpowiedniczki, coraz

częściej mówi się o procesie upodabniania się do siebie obu typów przekazów.

Zdaniem ekspertów z zakresu marketingu społecznego, dzieje się tak dlatego, gdyż

polskie organizacje III sektora- główni zleceniodawcy reklamy społecznej, nie mają

doświadczenia w tworzeniu tego typu przekazów oraz odpowiedniego zaplecza. Z tego też

powodu często korzystają z lepszym lub gorszym rezultatem z pomocy komercyjnych agencji

reklamowych61. Ponadto zależność organizacji pozarządowych od darczyńców i sponsorów,

którymi często są prywatne firmy, wymusza dostosowanie się do dyktatu „komercyjnego”

świata62.

61 Reklama społeczna, kreacja a skuteczność, Fundacja Komunikacji społecznej, publikacja dostępna na stronie
internetowej:
http://www.kampaniespoleczne.pl/wiedza_literatura,2351,reklama_spoleczna_kreacja_a_skutecznosc,
[14.03.2012].
62 Ibidem.
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Z kolei M. Stasiakiewicz, psycholog reklamy, wyjaśnia to postępującym

zakorzenianiem reklamy społecznej w komercyjnym świecie na niby63. W świecie, gdzie

wykorzystuje się techniki przyciągania, bazujące na wizualnych symbolach i zapewnianiu

odbiorcy określonych doznań emocjonalnych.

Ten proces komercyjnej profesjonalizacj”, jak to określa M. Stasiakiewicz rodzi

określone konsekwencje, które być może zadecydują o przyszłości i dalszej ewolucji reklamy

społecznej. Jego zdaniem inspirowanie się reklamy społecznej narzędziami marketingu

sprawia, że odbiorca komunikatu w coraz szerszym zakresie traktowany jest jak

konsument64.

W tym też miejscu warto przywołać teorię postmodernizmu Z. Baumana. Ten

światowej sławy polski socjolog twierdzi, że jedną z cech ponowoczesnego świata jest

„kryzys statusów”, w tym także kryzys legitymizacji władzy. Jest to konsekwencja

postmodernistycznego pluralizmu i niepewności: wielości kultur, systemów wartości, stylów

życia65.

Społeczeństwo, pisze dalej Bauman, funkcjonujące w tych nowych warunkach,

potrzebowało siły integrującej, którą okazały się być dwa uzupełniające się środki:

uwodzenie oraz represja66. Uwodzenie, jak precyzuje Bauman, jest rozumiane jako główne

narzędzie reprodukcji dominacji w społeczeństwie konsumpcyjnym. Sprawia, że logika

ludzkiego działania w coraz większym stopniu zależna jest od rynku. Dzieje się tak na skutek

erozji umiejętności (technicznych, społecznych, psychologicznych, egzystencjalnych), które

okazują się zbędne w kontakcie z rynkiem oraz przez wykształcanie nowych umiejętności,

wynikających z uczestnictwa w rynku. Jednostka, w tym ponowoczesnym społeczeństwie,

jest więc postrzegana przez pryzmat bycia lub nie bycia konsumentem. Dopełnieniem

uwodzenia jest represja: nowoczesny środek kontroli, uosabiający panoptikom Foucault’a. Jej

funkcją jest nadzór, zwłaszcza nad tymi, których uwodzenie nie dotyczy- nad

„niekonsumentami”.

Koncepcja uwodzenia, której wskaźnikiem jest postępująca komodyfikacja sposobu

zorganizowania społeczeństwa może być mniej lub bardziej zadowalającym wyjaśnieniem

63 Michał Stasiakiewicz, Psychologiczne problemy społecznej reklamy… s. 15.
64 Ibidem.
65 Zygmunt Bauman, “Is there a Postmodern Socjology”, w: Zygmunt Bauman, Inimitation of Postmodernity,
Routledge, London, New York, 1991, s. 93-113.
66 Ibidem.
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fenomenu powstania i ewolucji reklamy społecznej. Oto sektor publiczny oraz społeczny

chcąc realizować swoje główne cele muszą działać na zasadach podyktowanych przez rynek,

w co najmniej dwóch obszarach. Pierwszym z nich, jest opisane wcześniej uzależnienie

sektora pozarządowego od środków pieniężnych z sektora prywatnego. Natomiast drugim,

znacznie istotniejszym obszarem oddziaływania rynku na poza prywatny sektor, jest

traktowanie odbiorców prospołecznych idei jako konsumentów. Środki perswazji bazujące

tylko i wyłącznie na autorytecie państwa czy instytucji, prawdopodobnie napotkałyby na

obojętność „ponowoczesnych” obywateli, dla których wolny wybór pomiędzy oferowanymi

produktami jest wartością nietykalną. By ich „uwieść” należy więc tak kierować przekaz, by

był on atrakcyjny dla odbiorcy, a także przyciągający i podtrzymujący jego uwagę.

Warto w tym miejscu zadać sobie pytanie o zmiany i przyszłość reklamy społecznej.

Trzymając się myśli społecznej Baumana, rosnąca potęga rynku i jego postępujące

zawłaszczanie kolejnych sfer społecznego życia powoduje, że wręcz nieuchronna staje się

strategia „jeśli nie możesz zwalczyć, przyłącz się”67. Ta ekspansja dotyczy także dziedziny

edukacji, która prawdopodobnie zmieni się w „przyjemną, rozrywkową formę spędzania

czasu, jedną z wielu odmian zabawy68”.

Podobną tezę stawia Stasiakiewicz, który uważa, że upodabnianie się reklamy

społecznej do komercyjnej, doprowadzi do „unicestwienia pierwotnej idei solidarności i

odpowiedzialności społecznej” u tej pierwszej69. W dalszej perspektywie dojdzie do

przechwycenia reklamy społecznej, która stanie się „krypto-społeczną” odmianą reklamy

komercyjnej.

Celem niniejszej pracy jest analiza reklam społecznych wybranego tematu, które

pojawiały się w przestrzeni publicznej w ciągu ostatnich lat. Czy rzeczywiście można mówić

o „komercyjnej profesjonalizacji” reklamy społecznej i czy nieuchronnie zmierza ona do

rozpłynięcia w formie i treści reklamy komercyjnej?

67 Ibidem.
68 Ibidem.
69 Michał Stasiakiwicz, op. cit., s. 15.
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Rozdział II Problem przemocy w polskiej kampanii społecznej

2.1. Kampania „Powstrzymać przemoc domową” i jej konsekwencje dla

społecznej percepcji problemu przemocy

Temat przemocy jest jednym z częściej poruszanych problemów we współczesnej

reklamie społecznej. Opis tego zjawiska należy rozpocząć przede wszystkim od omówienia

pierwszej, kontrowersyjnej i głośnej kampanii „Powstrzymać przemoc domową”, bardziej

znanej pod nazwą Bo zupa była za słona z 1997 roku. Kampania ta zrealizowana została przez

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska linia”, w zasadzie w

rok po założeniu tejże organizacji70. Ponieważ „Niebieska linia” była wtedy nową, mało

znaną organizacją, reklama społeczna miała na celu z jednej strony zasygnalizować problem

istnienia przemocy domowej, z drugiej strony poinformować ofiary, gdzie mogą otrzymać

pomoc. Całe przedsięwzięcie składało się z czterech plakatów oraz filmu, który został

wyemitowany tylko przez jedną komercyjną stację71.

Kampania od niemal samego początku budziła szok i kontrowersję. Obrazy

zmasakrowanych dzieci i kobiet pod hasłami „bo zupa była za słona”, „bo wyglądała zbyt

atrakcyjnie”, „bo miał zły dzień”, spowodowały według jej krytyków kpinę z jednej, niesmak

z drugiej strony. O doniosłości społecznych konsekwencji tej reklamy świadczy też

oderwanie się sformułowania „bo zupa była za słona” od kontekstu reklamy społecznej i

przeniesienie go do języka potocznego, nie zawsze w słusznym i pożądanym kontekście.

Zdania oceniające tę kampanię były bardzo podzielone. Jej sympatycy podkreślali, że

oburzenie, które wywoływały plakaty wiązało się z „debiutem” inaczej skonstruowanego,

zgoła odmiennego niż dotychczas przekazu. Społeczeństwo, które w latach 90-tych zdołało

już zachłysnąć się „rozkoszami konsumpcyjnego stylu życia” nie było przygotowane na tak

ostry, wyrazisty, a do tego przerażający komunikat. Zwolennicy kampanii podkreślali, że jej

wartością była duża rozpoznawalność. Według badań CBOS-u z 1997 roku, aż 56%

respondentów miało z nią styczność72. Stworzono więc szansę na przebicie się przekazu do

świadomości społecznej, a przede wszystkim rozbudzono dyskusję na temat przemocy

stosowanej w domach, w rodzinach. Przemocy, która pozostawała w kuluarach publicznego

życia i była tematem niewygodnym, godzącym w wizerunek tradycyjnej, polskiej rodziny.

70 http://www.kampaniespoleczne.pl/kampanie,1471,bo_zupa_byla_za_slona, [13.02.2012].
71 M. Stasiakiewicz, op.cit., s. 15.
72 http://www.kampaniespoleczne.pl/kampanie,1471,bo_zupa_byla_za_slona, [13.02.2012].
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Trudno nie zgodzić się z tym argumentem. Prowadzona kampania dała impuls do

powstawania wielu organizacji i instytucji na rzecz walki z przemocą w rodzinie73.

Z kolei jej przeciwnicy zwracali uwagę na bardzo silnie zdramatyzowane

przedstawienie problemu, przy jednoczesnym braku udostępnienia adekwatnego do

wywołanych emocji sposobu jego rozwiązania74. Krytyce poddany został także silny kontrast

pomiędzy wizerunkiem ofiar oraz motywami sprawców przemocy, który mógł być dla

przeciętnego odbiorcy niezrozumiały i niewyobrażalny. W związku z tym mogło się zdarzać,

że zjawisko było traktowane jako marginalne, dotyczące tylko określonych warstw

społecznych.

Bez względu na to, jak można oceniać skuteczność opisywanej kampanii, jej istotnym

skutkiem było spowodowanie burzliwej debaty oraz przyczynienie się do demitologizacji

polskiej rodziny. Wcześniej rodzina traktowana jako bezwzględna świętość, była w zasadzie

wolna od wszelkich form ingerencji i oceny z zewnątrz: reakcji sąsiadów, znajomych, dalszej

rodziny, co więcej instytucji publicznych i społecznych. Kampania „Powstrzymać przemoc

domową”, ze wszystkimi swoimi konsekwencjami stworzyła coś w rodzaju społecznych

okien na to, co może dziać się w rodzinie oraz dała większe przyzwolenie ofiarom na

szukanie pomocy. Adresaci przemocy w dużo mniejszym stopniu stali się postrzegani jako

nielojalni wobec własnej rodziny.

Co więcej, w dyskursie publicznym uwaga zaczęła koncentrować się także na innych

formach przemocy: seksualnej, werbalnej, psychicznej, czy finansowej. Zatem sposób

rozumienia przemocy staje się szerszy i wchodzi na coraz bardziej intymne obszary

stosunków panujących w rodzinie: pożycia seksualnego, komunikacji, wspólnego zarządzania

pieniędzmi. Rodzina i relacje pomiędzy jej członkami zostają w coraz szerszym zakresie

poddane społecznej kontroli.

Ważnym zjawiskiem jest także pojawianie się nowych adresatów przemocy.

Tradycyjnie myślenie o przemocy, za główne ofiary przyjmuje dzieci oraz kobiety. Jest to

rezultat myślenia o rodzinie, jako o systemie patriarchalnym, w którym wspomniani

członkowie rodziny, dzieci oraz kobiety zajmują niższą pozycję. Z kolei samo stosowanie

przemocy jest z kolei przypisywane mężczyznom, mówi się o akcie przede wszystkim

męskiej agresji. Jest to zresztą jeden z powodów, dla których reklamy społeczne dotyczące

przemocy są krytykowane. Zwraca się bowiem uwagę na zakorzenione w nich stereotypy,

73 M. Stasiakiewicz, op.cit., s. 25
74 http://www.kampaniespoleczne.pl/kampanie,1471,bo_zupa_byla_za_slona, [13.02.2012].
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które sprzyjają jednowymiarowemu przedstawianiu rzeczywistości, a także demonizowaniu

mężczyzn (pytanie czy rzeczywiście można mówić o stereotypach).

W tej chwili można natomiast zaobserwować postępujący proces pluralizacji zarówno

ofiar, jak i sprawców przemocy. Pewną nową grupą, o której coraz częściej mówi się jako o

adresatach przemocy, są m.in. osoby starsze. Jest to prawdopodobnie skutkiem coraz

większego udziału seniorów w populacji, przez co wzmagają się działania podejmowane na

rzecz ich problemów oraz sytuacji, także społecznej.

W dyskurs na temat przemocy, wkradły się także artykuły i publikacje traktujące o

przemocy psychicznej stosowanej wobec mężczyzn przez kobiety. Jest to ciekawe zjawisko

zupełnego odwrócenia ról i zaprzeczenia istniejących, normatywnych wizerunków kobiet i

mężczyzn. Jest to jednak przedmiot odrębnych analiz.

Bardzo ważną, stosunkową nową grupę ofiar przemocy, o której warto wspomnieć,

stanowią zwierzęta, przede wszystkim domowe. Jest to wynik w dużej mierze silnych i dobrze

zinstytucjonalizowanych ruchów na rzecz praw zwierząt. Z drugiej strony zwierzęta, a

zwłaszcza te domowe, jak psy i koty są przez ludzi współcześnie częściej klasyfikowane jako

członkowie rodziny.

Wszystkie powyższe zjawiska są wskaźnikiem ewolucji rozumienia pojęcia przemocy.

Jej mianem są opisywane nowe obszary relacji pomiędzy ludźmi, wcześniej będące

społecznym tabu. Ponieważ te nowe obszary nie zawsze wiążą się z użyciem siły fizycznej,

dochodzi także do procesu wyłaniania się nowych ofiar przemocy oraz jej sprawców. Można

powiedzieć, że w przypadku tego problemu, wpływ kampanii społecznej okazał się nie do

przecenienia. Plakaty akcji „Powstrzymać przemoc domową” rozbudziły w polskim

społeczeństwie debatę nad stosunkami pomiędzy członkami rodziny, a także okazały się mieć

transgresyjny charakter.

2.2. Ofiary przemocy w reklamie społecznej

Jak zostało wspomniane na początku, problem przemocy jest jednym z najczęściej

podejmowanych działań w ramach marketingu społecznego. Co ciekawe, współczesne polskie

reklamy społeczne tylko częściowo oddają wszystkie wspomniane wcześniej procesy:

pluralizację ofiar i sprawców, a także koncentrację na niefizycznych formach przemocy.

Szczególnie dużym zaskoczeniem wydaje się być bardzo mała, wręcz znikoma ilość

przekazów poświęconych przemocy wobec kobiet w ciągu ostatnich pięciu lat. Większość

reklam społecznych czy to w formie plakatów, czy filmów poświęconych tej kwestii

przypadła na rok 2009 i to nieprzypadkowo. W Polsce realizowano wówczas inicjowaną
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międzynarodowo akcję: „16 dni Przeciw Przemocy wobec Kobiet”. Większość komunikatów

miało więc na celu informowanie o akcji i zachęcanie ofiar do uczestnictwa. Natomiast

bardzo mało reklam koncentrowało się na zasygnalizowaniu tego problemu bądź też

przypomnienie o nim. Jak dotąd fizyczna agresja wobec kobiet była punktem wyjścia w

dyskusji nad stosowaniem przemocy. Co więcej, jest to zjawisko, które wciąż istnieje, czego

dowodem są badania CBOS-u z 2009 roku. Wynika z nich, że aż 1/3 polskich kobiet zna co

najmniej jedną kobietę, która jest bita przez męża podczas konfliktów75. Tymczasem problem

ten powoli znika z plakatów reklam społecznych, które w dużo większym stopniu koncentrują

się na innych ofiarach, jak dzieci oraz zwierzęta.

Być może sytuacja ta jest wynikiem „przesycenia” problematyką przemocy fizycznej

wobec kobiet, także w przestrzeni publicznej i chęcią zwrócenia uwagi na inne ofiary. Jest to

mimo wszystko sytuacja niepokojąca, która świadczy o tym, że wciąż istniejącą i trudną

kwestię porzuca się na rzecz nowych tematów, którymi potencjalny odbiorca może nie być

znużony. Oprócz tego polska reklama społeczna w małym stopniu uwzględnia inne grupy

ofiar, jakimi są osoby starsze czy niepełnosprawne, które są niejako grupą większego ryzyka,

w kontekście przemocy.

Wszystkie te prawidłowości można częściowo próbować wyjaśnić siłą instytucji

odpowiadających za artykułowanie praw i potrzeb określonych grup społecznych: dzieci,

kobiet, starców, osób niepełnosprawnych itd. Warto też mieć na uwadze, że najważniejszym

źródłem wiedzy o reklamach społecznych w Polsce jest strona internetowa. Można

przypuszczać, że nie rejestruje ona wszystkich możliwych kampanii, przez co ogląd zjawiska

może nie odpowiadać rzeczywistym, podejmowanym działaniom.

Podsumowując, przegląd kampanii i reklam społecznych dotyczących problemu

przemocy z ostatnich pięciu lat wykazał, że najczęściej podejmowanymi tematami była

przemoc wobec dzieci oraz przemoc wobec zwierząt. Ponieważ nie dotarto do wystarczającej

liczby przekazów społecznych dotyczących innych grup: kobiet oraz osób starszych,

zrezygnowano z uwzględniania tych reklam w analizie. Dalsza część pracy będzie się zatem

koncentrowała na przybliżeniu problematyki kampanii społecznych i towarzyszącym im

reklamom społecznych, poświęconym dzieciom oraz zwierzętom.

75 Przemoc i konflikty w domu. Raport z badań, CBOS, Warszawa, 2009, BS/35/2009, s.2, Raport dostępny na
stronie: http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2009/K_035_09.PDF, [7.04.2012].
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2.2.1. Przemoc wobec dzieci

a) Zobacz-Usłysz- Powiedz (D.1)

Kampania Społeczna Zobacz-Usłysz- Powiedz została zorganizowana z inicjatywy

Fundacji Dzieci Niczyje w 2007 roku. Jej celem było uświadomienie ludziom, że powinni

czuć się odpowiedzialni za los dzieci i reagować na oznaki ich bicia przez opiekunów,

rodziców. Była ona skierowana w zasadzie do wszystkich, który dostrzegali, że dziecko w ich

otoczeniu jest bite, zachęcając ich do informowania o tym określonych instytucji. W tym celu

na plakatach został umieszczony numer telefonu oraz adres e-mailowy do organizacji

zajmującej się pomocą. Za prowadzenie tej kampanii odpowiadała, na zasadzie non-profit

agencja reklamowa DBB Warszawa. Stronę internetową przygotowała natomiast firma Vento.

Cała akcja była także dofinansowana ze środków Unii Europejskie. Nośnikami kampanii były

citylight, plakaty, ulotki, prasa oraz strona internetowa76.

b) Ostrożnie małe jest kruche (D.2)

Kampania społeczna została przeprowadzona w 2007 roku, a jej inicjatorem było

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Celem kampanii było uwrażliwienie społeczeństwa,

a zwłaszcza osób, które stanowią najbliższe otoczenie dzieci na problem krzywdzenia dzieci.

Miała ona uświadamiać, że nie zawsze oznaki przemocy są widoczne, ale ważne jest by

reagować na niepozorne symptomy i zgłaszać swoje podejrzenia odpowiednim organom. Jej

główni odbiorcy to nauczyciele szkolni i przedszkolni, pracownicy służby zdrowia itd. Akcja

była wspierana przez organizacje społeczne powołane na rzecz dzieci jak np. Fundacja Dzieci

Niczyje. Nośnikiem kampanii był spot reklamowy emitowany w telewizji TVP1, TVP2,

TVP3, TVP Kultura, TVP Polonia oraz ulotki i plakaty. Wykonawcą kampanii była firma

Locomotiva77.

c) SMS przeciwko przemocy (D.3)

Kampanię zrealizowano w 2009 roku z inicjatywy Fundacji Dzieci Niczyje. Jej

adresatami byli w zasadzie wszyscy obywatele, którzy chcieli pomóc najmłodszym ofiarom

przemocy w domu. Produktem kampanii było zachęcanie ludzi do wysyłania sms-ów,

wspierając tym samym Fundacje i jej działalność. Kampania został zrealizowana przez

agencję DDB Warszawa. Promocja prowadzona była dzięki plakatom78.

76 http://www.kampaniespoleczne.pl/kampanie,169,przemoc_zamaskowana [15.4.2012].
77 http://www.kampaniespoleczne.pl/kampanie,24,za_mocna_milosc, [15.04.2012].
78 http://www.kampaniespoleczne.pl/kampanie,925,przemoc_to_same_straty, [15.04.2012].
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d) Kocham. Nie biję. (D.4)

Kampania ta została zainicjonowana przez Fundację Krajowe Centrum Kompetencji w

2009 roku. Jej celem było m.in. przeciwdziałanie przemocy wobec dzieci, promowanie

zdrowego rodzicielstwa, szerzenie wiedzy na temat skali przejawów przemocy. Jej adresatami

byli zarówno rodzice, opiekunowie dzieci, jak i całe społeczeństwo. Do promocji

wykorzystywano takie media jak: telewizja, radio, prasa, Internet, outdoor billboard.

Wykonawcą kampanii była firma Clos Brothers79.

e) Kampania Dzieciństwo bez przemocy (D.5)

Kampania została przeprowadzona w 2010 roku, a jej inicjatorami było Ministerstwo

Pracy i Polityki Społecznej oraz Fundacja Dzieci Niczyje. Cel, który sobie stawiała, to

przeciwdziałanie przemocy fizycznej wobec dzieci. Promowała ona metody wychowania

alternatywne wobec bicia i uzmysławiała konsekwencje stosowania przemocy fizycznej. Jej

adresatami byli rodzice oraz osoby mające wpływ na sytuację (ustawodawcy, politycy,

pedagodzy). Kampania towarzyszyła nowelizacji polskiego prawa, które miało zakazywać

wszelkich form stosowania kar wobec dzieci. Nośnikami promocji akcji były przekazy

emitowane w telewizji, ale także ukazujące się w prasie i w radiu (były one opracowywane

przez agencję McCann Ericsson)80.

f) Zły dotyk (D.6)

Akcja została przeprowadzona w 2010 roku a jej organizatorami był Rzecznik Praw

Dziecka oraz Fundacja Dzieci Niczyje. Jej celem było uświadomienie społeczeństwu istnienie

problemu wykorzystywania seksualnego dzieci, a także inspirowanie zmian w polskim

prawodawstwie. Adresatami przedsięwzięcia byli zarówno rodzice, jak i osoby pracujące z

dziećmi i osoby mające wpływ na politykę edukacyjną, rodzinną. Kampania poprzedzona

była badaniami, które miały pokazać skalę zjawiska przemocy seksualnej wobec dzieci.

Składnikami kampanii były spoty telewizyjne i radiowe, ulotki oraz portal internetowy

zlydotyk.pl (za przebieg kampanii odpowiadała firma Grey)81.

79 http://www.kampaniespoleczne.pl/kampanie,862,nie_bije_reaguje_nie_krzycze_i_mam_czas [15.04. 2012].
80 http://www.kampaniespoleczne.pl/kampanie,757,swiat_w_ciemnosciach, [16.04.2012].
81 http://www.kampaniespoleczne.pl/kampanie,1217,krzywdzone_dzieci_chca_stac_sie_niewidoczne,
[17.04.2012].
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g) Słowa ranią na całe życie (D.7)

Jest to obecnie realizowane przedsięwzięcie, które zwraca uwagę na problem

werbalnej przemocy wobec dzieci. Jego docelową grupę odbiorców stanowią rodzice i

opiekunowie, ale też nauczyciele, osoby pracujące z dziećmi. Kampania jest realizowana

przez Fundację Dzieci Niczyje oraz agencję reklamową Publicis. Jej nośnikiem są takie media

jak: radio, telewizja, prasa, internet82

2.2.2. Przemoc wobec zwierząt

a) Skoro tak się o nich mówi, wyobraź sobie, jak mogą być traktowane (Z.1)

Organizatorem kampanii była Fundacja Emir zajmująca się maltretowanymi i

porzucanymi psami. Przeprowadzono ją w 2009 roku. Jej celem było zwrócenie uwagi na

negatywnie nacechowany język: przysłowia, powiedzenia, z użyciem słowa „pies”. Autorzy

wyjaśniali, że negatywny, pogardliwy język wobec jakiegoś obiektu determinuje także sposób

zachowania się względem niego. Reklama skierowana była do podatników, jej celem było

nakłonienie do przeznaczenia 1% podatku na działalność Fundacji. Nośnikami kampanii stały

się prasa, billboard, internet, a za jej wykonanie odpowiadała firma Young & Rubicam83.

b) I kto tu jest suką (Z.2)

Kampania ta została zainaugurowana 22 maja (Dzień Praw Zwierząt) 2010 roku z

inicjatywy Fundacji Viva. Jej celem było zwrócenie uwagi na problem nadużywania

przemocy i agresji wobec zwierząt. Nakłaniała ona do odprowadzania 1% od podatku na

rzecz Fundacji. Wykonawcą kampanii była firma Schulz & Friends. Materiałami

promocyjnymi były natomiast plakaty. Reklama społeczna otrzymała tytuł najlepszej

kampanii 1%84.

c) Reaguj (Z.3)

Kampania została przeprowadzona w 2011 roku przez Towarzystwo Opieki nad

Zwierzętami. Celem kampanii było zwrócenie uwagi na kwestię przemocy wobec zwierząt i

znieczulicy otoczenia. Akcja miała zachęcać do reagowania na akty agresji wobec zwierzęcia

oraz do walki na rzecz praw zwierząt np. poprzez przekazanie 1% od podatku. Jej odbiorcą

82 http://www.kampaniespoleczne.pl/kampanie,2252,kretyn_ladne_imie_dla_dziecka, [20.04.2012].
83 http://www.kampaniespoleczne.pl/kampanie,153,zabic_jak_psa, [20.04.2012].
84 http://www.kampaniespoleczne.pl/kampanie,1234,i_kto_tu_jest_suka, [20.04.2012].
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było całe społeczeństwo. Kampania powstała w wyniku doniesień o drastycznych przejawach

agresji wobec zwierząt i ożywienia debaty na ten temat. Nośnikami akcji były takie media

jak: telewizja, internet, prasa. W ramach akcji przewidziano także ulotki. Za realizację

kampanii odpowiadała agencja Grey85.

2.3. Metodologia

W celu dokonania analizy zawartości reklam społecznych, posłużono się metodologią badań

materiałów wizualnych.

Wyczerpującego uzasadnienia dla włączania takich wytworów kultury, jak zdjęcia czy

plakaty do obszaru zainteresowań nauki dostarcza praca G. Rose: „Interpretacja materiałów

wizualnych”. Autorka przywołuje w niej pojęcie kultury wizualnej, które jest wytworem XX

wieku. Myśliciele obecnej epoki, jak Guy Debord zauważają, że świat stał się

„społeczeństwem spektaklu”86. Współczesny człowiek myśli obrazami, jest częściowo

zanurzony w tej „maszynie widzenia”, jakby powiedział Paul Virilio87. Zatem to, co wizualne

staje się nieodłączną częścią życia społecznego oraz ważnym wskaźnikiem procesów

dokonujących się w danym społeczeństwie.

W socjologii perspektywa badawcza włączająca w przedmiot zainteresowania

wszystko to, co się widzi i co tworzy się dla widzenia, została zinstytucjonalizowana poprzez

wyodrębnioną dziedzinę socjologii wizualnej. Jej zalążki pojawiły się już na krótki okres

przed I wojną światową, natomiast rozwój przypadł na lata 60-te ubiegłego stulecia88.

W związku z uzasadnieniem wartości naukowej wybranej problematyki badawczej,

przedmiotem analizy niniejszej pracy są polskie reklamy społeczne (plakaty) dotyczące

problemu przemocy, które zostały wyemitowane w ciągu ostatnich pięciu lat. Za przemoc

rozumie się użycie siły fizycznej wobec innych czy samego siebie lub wymuszanie określonego

zachowania groźbą zranienia czy zabicia. Przemoc to nie tylko każde zachowanie fizyczne czy

werbalne, które ma powodować czy też powoduje wszelkiego rodzaju szkody czy obrażenia u

ofiary, za przemoc uznaje się każde destruktywne, niszczące zachowanie, które w wyniku

reakcji społecznej zostało trwale zdefiniowane jako przemoc (Schneider, 1992).

W celu zawężenia obszaru badawczego, analizowane reklamy społeczne zostały

wyodrębnione i podzielone na dwa określone rodzaje:

85 http://www.kampaniespoleczne.pl/kampanie,1551,kiedy_pies_przesladuje_czlowieka, [20.04.2012].
86 Gillian Rose, Interpretacja materiałów wizualnych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2010 s.22
87 Ibidem, s.22
88 Ibidem s. 24
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1. Reklamy koncentrujące się na przemocy wobec dzieci (D.1, D.2, D.3, D,4, D.5, D.6,

D.7)89

2. Reklamy dotyczące przemocy wobec zwierząt (Z.1, Z.2, Z.3)

Początkowo autorka planowała uwzględnić cztery kategorie, wyodrębnione ze

względu na kryterium typu ofiary. Mianowicie analizie miały zostać poddane reklamy

dotyczące przemocy wobec kobiet, dzieci, zwierząt oraz osób starszych. Ponieważ nie udało

się dotrzeć do wystarczającej liczby plakatów odnoszących się do zjawiska przemocy wobec

kobiet i osób starszych, z kategorii tych zrezygnowano podczas wczesnego etapu zbierania

materiału badawczego.

Analiza miała na celu zarówno opis reklam w poszczególnych kategoriach, jak i ich

wzajemne porównanie.

Badana próba została dobrana w sposób celowy, z serwisu internetowego:

kampanispoleczne.pl. Ponieważ serwer nie prowadzi rejestracji wszystkich kampanii i reklam

społecznych, ale dokonuje ich wyboru, w niniejszej analizie została przeprowadzona selekcja

wtórna. Strona istnieje od 2007 roku, zatem zgromadzone materiały pochodzą z okresu

ostatnich pięciu lat.

Warto dodać, że z badaniem materiałów wizualnych, w większym stopniu niż przy

innych stosowanych metodach, wiążą się dylematy etyczne, do których należy zaliczyć

wpływ badacza i jego doświadczenia na sposób widzenia. By poradzić sobie ze wszystkimi

trudnościami i ryzykiem braku obiektywności, znawcy badań nad wizualnością zalecają:

- poważne podchodzenie do obiektu badań, które nie redukuje przedstawień wizualnych

tylko do kontekstu

- rozważanie uwarunkowań społecznych i oddziaływań obiektów wizualnych. Krytyczna

analiza powinna uwzględniać zarówno praktyki włączania, jak i wykluczania, obecne w

systemie społecznym

- branie pod uwagę sposobu patrzenia na materiał – badacz powinien podchodzić do

przedmiotu badań refleksyjnie i zdawać sobie sprawę z własnego wpływu na

obserwowaną i analizowaną rzeczywistość90.

By wdrożyć powyższe zalecenie i zachować rzetelność i trafność, posłużono się:

- analizą interpretacji kompozycyjnej

-metodą analizy treści.

89 Oznaczenie kodów: D- oznacza reklama poświęconą przemocy wobec dzieci, Z-zwierząt. Kolejne numery
zostały przyjęte ze względu na chronologię powstania kolejnych reklam
90 Gillian Rose, Interpretacja materiałów wizualnych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010 s. 32
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Analiza interpretacji kompozycyjnej pozwoli zrealizować pierwszy postulat

poważnego podejścia do badanego materiału. Dzięki temu umożliwione zostanie porównanie

badanych reklam społecznych ze względu na:

- kolorystykę (barwa, nasycenie, wartość)

- organizację przestrzenną

- zawartość ekspresyjną.

Analiza treści natomiast zminimalizuje wpływ badacza i jego oceny na przedmiot

analizy oraz urzetelni procedury badawcze. W związku z tym przyjęto następujące kategorie:

- przedmiot/bohater reklamy

- grupa docelowa (ofiara, sprawca, osoba mogąca pomóc)

- rodzaj przemocy będący przedmiotem reklamy (fizyczna, seksualna, werbalna,

ekonomiczna)

- illokucja

- motywacja (pozytywna, negatywna)

- poziom brutalności (skala 1-10)

- dominacja faktów/dominacja elementów wzbudzających emocje

- język

- środki perswazji

- zleceniodawca (instytucja publiczna, organizacja społeczna, inne)

- zrozumiałość (1-10)

- hasło reklamy i jej adresat

- emocje wzbudzane przez reklamę.

Po dokonaniu analizy w obu wyodrębnionych grupach reklam, zostaną one porównane ze

względu na przyjęte kategorie. Analiza będzie miała na celu odpowiedź na poniższe pytania:

1. Kogo/czego najczęściej dotyczą reklamy społeczne dotyczące przemocy?

2. Do jakiej grupy kierowany jest przekaz?

3. W jaki sposób są skonstruowane, czy są pomiędzy nimi podobieństwa lub różnice?

4. Jaki typ przemocy jest poruszany w reklamach?

5. Jakimi środkami perswazji się posługują

6. Jakie elementy dominują w reklamie? Wiedza, argumenty, hasło, treści werblne,

obraz?

7. Jaki jest ich poziom brutalności i od czego jest on zależny?
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8. Jakim językiem i konwencją się posługują, czy jest to uwarunkowane przedmiotem

reklamy?

9. Kto jest najczęstszym organizatorem reklam społecznych poświęconych przemocy, kto

odpowiada za ich realizację?

10. Czy reklamy społeczne dotyczące różnych grup upodabniają się do siebie?

11. Jaki rodzaj korzyści oferują odbiorcy za dostosowanie się do przekazu? Czy odbiorcy

podana jest recepta, jak zaradzić problemowi?
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Rozdział III Wyniki analizy materiału badawczego

3. 1. Przemoc wobec dzieci na plakacie reklamy społecznej

Reklamy społeczne poświęcone zjawisku przemocy najczęściej dotyczyły ofiar

będących dziećmi. Można przypuszczać, iż jest to wynik większej powszechnej wrażliwości

społeczeństwa na krzywdę dzieci, jako jednostek słabych, niesamodzielnych, bezbronnych

wobec siły i agresji dorosłych. Są one postrzegane jako grupa o zdecydowanie gorszej

sytuacji niż inne ofiary przemocy (kobiety, osoby starsze), ze względu na przypisywaną im

niesamodzielność, niewinność, ale też poczucie nieświadomości sytuacji, w której się

znalazły. Zainteresowanie się ich losem reszty społeczeństwa zdaje się więc stwarzać jedyną

szansę na pomoc i wsparcie.

Analizie poddanych zostało siedem reklam społecznych koncentrujących się na

problemie przemocy wobec dzieci. Większość z nich została wykonana na zlecenie

organizacji pozarządowej Fundacji Dzieci Niczyje. Fundacja ta zajmuje się

przeciwdziałaniem krzywdzeniu dzieci oraz pomocą im, ich rodzicom i opiekunom. Dwie

spośród reklam (załącznik nr 5: D.5 i załącznik nr 6: D.6) zostały zrealizowane na zasadzie

partnerstwa wspomnianej Fundacji oraz Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz tejże

Fundacji i Rzecznika Praw Dziecka. Inną organizacją, która również prowadziła kampanię na

rzecz przeciwdziałania przemocy była Fundacja Krajowe Centrum Kompetencji. Natomiast

wykonawcą wszystkich reklam były zawsze agencje reklamowe, prywatne firmy, często

działające nie dla zysku.

3.1.1. Analiza kompozycyjna

W niemal wszystkich badanych reklamach, głównymi bohaterami były dzieci i to one

stanowiły najważniejszy element obrazu. Tylko jeden przekaz (załącznik nr 5: D.5) ukazywał

nie dziecko we własnej osobie, ale postaci z bajek będące uosobieniem dziecięcego świata

przeżyć, uczuć, myśli. Była to także jedyna reklama, w której posłużono się rysunkiem,

wszystkie inne wykorzystywały fotografię oraz fotografię obrabianą cyfrowo.

W przeważającej części reklam wykorzystywano jasne, chłodne kolory o dużym

nasyceniu i na ogół niskiej wartości. Niektóre przekazy wydawały się być wręcz

prześwietlone (załączniki nr 1 i 3: D.1, D.3). W dwóch reklamach (załączniki nr 5 i 6: D.5,

D.6) posłużono się jasnymi, pastelowymi barwami, które przynosiły na myśl dziecięcy,

bajkowy świat, metaforę szczęśliwego, radosnego dzieciństwa.
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Tylko jedna spośród reklam zdecydowanie wyróżniała się pod względem

zastosowanych kolorów (załącznik nr 7: D.7). Tło tej reklamy było mroczne i ciemne, a cały

obraz obfitował w odcienie szarości i czerni. Jedynym jasnym punktem zdjęcia była

rozświetlona twarz chłopca, z wyrytym krwią na czole napisem: „kretyn”. Rzucenie światła

na tę część fotografii potęgowało odczucie szoku. Przekaz ten jako jedyny koncentrował się

na przemocy werbalnej. Można przypuszczać, że ponieważ był to typ przemocy, z którym

odbiorca częściej ma styczność, a który wywołuje mniejsze emocje i kontrowersje, autorzy

pozwolili sobie na bardziej mroczne i przygaszone odcienie, by zainteresować odbiorcę

przekazem i wywołać w nim niepokój.

Spośród wszystkich przekazów, tylko dwa (załączniki nr 1 i 4: D.1, D.4) ustawiały

odbiorcę w sposób frontalny z bohaterem lub bohaterami fotografii. Na jednej z tych reklam

przedstawione dziecko nie było usytuowane w żadnej sytuacji przestrzennej. Tło wydawało

się być jasne, rozmyte, przez co wizerunek dziecka mógł całkowicie pochłaniać uwagę

odbiorcy i na nim zapewne koncentrował się wzrok patrzącego. Oprócz tego, dziecko

umiejscowione było na plakacie dokładnie na wysokości odbiorcy i wydawało się być bardzo

blisko, na wyciągnięcie ręki. Co ważne, było ono zwrócone twarzą do odbiorcy, zdawało się

patrzeć mu prosto w oczy. Można przypuszczać, że ten sposób zagospodarowania przestrzeni

reklamy sprzyjał zaangażowaniu uwagi odbiorcy, powodował poczucie więzi i zażyłości

między dzieckiem ze zdjęcia a osobą patrzącą na plakat. Tak skonstruowany przekaz, w

połączeniu z hasłem: „Zobacz-usłysz-powiedz” był bezpośrednim zwrotem do adresata,

proszeniem go o pomoc. Jasne, niezdefiniowane tło i duży rozmiar dziecka na plakacie mogło

też pełnić inną funkcję. Warto zaznaczyć, że na pierwszy rzut oka nie widać było, że z

dzieckiem dzieje się coś złego. Dopiero po dokładniejszej obserwacji można dostrzec, że

„pandzie” oczy są wynikiem pobicia, a nie przebrania. Umiejscowienie dziecka w określonej

przestrzeni, prawdopodobnie odwracałoby uwagę od „zakamuflowanych” oznak doznawanej

krzywdy i mogłoby wpływać na niezrozumienie przekazu.

Nieco podobnie skonstruowany był obraz w innej reklamie (załącznik nr 7: D.7). Tutaj

również tło wydawało się rozmyte, nieokreślone, co zwracało uwagę przede wszystkim na

twarz dziecka. W tym jednak przypadku bohater zdjęcia nie patrzył na odbiorcę, lecz ukazany

został pół-profilem, między odbiorcą a dzieckiem nie istniała tak bezpośrednia więź. Dziecko

ze zdjęcia wydawało się być nieobecne, zamyślone, pozostawione samemu sobie, co mogło

wzmagać w odbiorcy poczucie bezradności.

Pozostałe przekazy konstruowane były zgoła odmiennie. Odbiorca został w nich

usytuowany względem obrazu pod kątem i na innej wysokości. Oglądając plakat mógł mieć
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on poczucie, że jest we „wnętrzu obrazu”, jako współuczestnik bądź obserwator sytuacji.

Oprócz tego w dwóch reklamach (załączniki nr 2 i 3: D.2, D.3) dzieci ze zdjęcia były

umiejscowione poniżej wzroku odbiorcy, który przyjmował perspektywę zgodną z

codziennym życiem: dorosłego, opiekuna mającego władzę nad dzieckiem. Mogły one więc

przypominać adresatowi codzienne sytuacje, jakich jest on na co dzień świadkiem. Należy też

mieć na uwadze, iż we większości reklam dziecko nie patrzy na odbiorcę, lecz jest pokazane

bokiem lub tyłem. Można się zastanowić, jaki efekt miało to wywołać. Być może autorzy

chcieli w ten sposób pokazać, że dziecko jest zwykle samotne w chwilach, kiedy staje się

ofiarą przemocy, a ponadto rzadko prosi o pomoc dorosłych, ukrywa swoje problemy.

Niemniej jednak, takie ustawienie stwarzało pewną „naturalną” barierę między adresatem, a

bohaterem i wzmagało poczucie dystansu. Z drugiej strony odbiorcy pozostawiona była jego

własna przestrzeń, obraz nie wywoływał w nim poczucia presji, zaangażowania. Warto

przypomnieć w tym miejscu teorię reaktancji. Zgodnie z nią, człowiek chce mieć poczucie, że

sam podejmuje decyzję i nie działa pod przymusem.

W zdecydowanej większości reklam centralne miejsce na obrazie zajmowało dziecko.

Było ono, jak już wspomniano wcześniej, różnie ustawione względem odbiorcy, nie mniej

jednak znajdowało się zwykle w środkowej części przekazu, a wszelkie inne treści

(hasło, slogan) pełniły podrzędną funkcję i nie zwracały na siebie uwagi. Natomiast w dwóch

reklamach wzrok kierowany był przede wszystkim na treść werbalną (załączniki nr 2 i 4: D.2,

D.4). W jednej z nich uwaga oglądającego ogniskowana była na pozornie neutralnym zdaniu,

pisanym na tablicy posiniaczoną ręką małego chłopca. Dziecko na tej fotografii było

odwrócone tyłem i znajdowało się w prawym, dolnym rogu, przez co wydawało się być

skryte, zawierające w sobie tajemnicę. Z kolei w innej reklamie, centralne miejsce przestrzeni

wypełniało jej główne hasło: „Kocham. Nie biję”, natomiast bohaterowie reklamy zostali

umieszczeni z boku, stanowiąc bardziej dopełnienie przekazu niż jego najważniejszą treść.

Analizowane reklamy charakteryzowały się różną zawartością ekspresyjną, a ów

ekspresja była odmiennie budowana. Najczęściej uzyskiwano ją dzięki operowaniu światłem,

np. poprzez rozświetlanie części zdjęcia, na które chciano szczególnie zwrócić uwagę widza

(załączniki nr 1 i 3: D.1, D.3). Często także w określony sposób stosowano kolory np.

pastelowe, ciepłe, przywołujące na myśl dziecięcy świat, radość, fantazję zestawiano z

dramatycznym hasłem bądź obrazem, co na zasadzie kontrastu mogło w odbiorcy wzmagać

poczucie szoku, smutku, niepokoju (załączniki nr 5 i 6: D.5, D.6). Kiedy indziej

oddziaływano na uczucia, koncentrując się na treściach werbalnych, zawartych w obrazie i to

one w dużej mierze odpowiadały za ekspresję całej reklamy (załącznik nr 2: D.2). Ważnym
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narzędziem budowania ekspresji był także ruch, dynamika na obrazie, czego najlepszym

przykładem jest reklama D.3. (załącznik nr 3). Zdjęcie dziewczynki potłuczonej niczym

porcelanowa lalka, mogło wywoływać bardzo silne, negatywne emocje, zwłaszcza że

delikatne, świetliste kolory fotografii połączono z sugestywnym, działającym na wyobraźnię

obrazem. Warto wspomnieć, że określone uczucia wzbudzano także poprzez daną, określoną

pozę bohatera obrazu względem odbiorcy. Adresat postawiony „oko w oko” z przedmiotem

reklamy mógł czuć się zaangażowany, wręcz „zaczepiony” bezpośrednio przez przekaz, co

mogło wywoływać w nim chęć bycia konsekwentnym, aktywnym.

Trudno znaleźć logikę, która kierowałaby sposobem, w jaki są kreowane kompozycje

reklam. Cechą wspólną dla nich jest wykorzystywanie techniki fotografii oraz koncentracja na

osobie dziecka, które zawsze jest pokazywane samotnie, bez otoczenia dorosłych. Tylko w

jednym przypadku, ofiara nie została przestawiona w sposób dosłowny, ale za pomocą

bajkowego rysunku, który w istocie stanowił pewną metaforę dziecięcego świata.

Koncentrowano się więc w tym przekazie bardziej na pokazaniu świata z perspektywy

dziecka, niż z perspektywy dorosłego, co należało do rzadkości.

Pewną cechą wspólną przekazów było stosowanie logiki figuracji, która sytuowała

odbiorcę pod kątem i nieco powyżej bohatera zdjęcia. Był on w ten sposób niejako

zapraszany do wnętrza przekazu, jako uczestnik przedstawionej sytuacji- osoba dorosła. Co

jest interesujące, na większości reklam dziecko nie patrzyło bezpośrednio na odbiorcę, lecz

było pokazane bokiem, półprofilem lub tyłem. Być może miało to uświadomić samotność i

zagubienie ofiar. Tylko dwie reklamy ustawiały odbiorcę frontalnie do bohatera reklamy,

przez co dochodziło do bezpośredniego kontaktu i zaangażowania, lecz sprzyjało to także

wywołaniu większej presji u oglądającego.

Większość reklam obfitowała w jasne, świetliste, pastelowe kolory. Czasem

przywodziły one na myśl wspomnienia z dzieciństwa, co w otoczeniu bitego, maltretowanego

dziecka mogło w odbiorcy wywołać poczucie niespójności, dysonansu, niezgody. Tylko jedna

reklama stosowała jednoznacznie ciemne, mroczne kolory. Ponieważ jej przedmiotem był

nieco „lżejszy” temat, mianowicie przemoc werbalna, być może dlatego zdecydowano się na

mocniejszy, bardziej jednoznaczny przekaz.
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3.1.2. Analiza treści

Analizowane reklamy społeczne koncentrowały się przede wszystkim na problemie

przemocy fizycznej wobec dzieci. Można jednak dostrzec pewną ewolucję podchodzenia do

przemocy, której rezultatem jest zwrócenie uwagi na przemoc seksualną oraz werbalną. Co

ciekawe, reklamy poświęcone tym zjawiskom pochodzą z najpóźniejszego okresu, ostatnich

dwóch lat.

Jeśli chodzi o nadawców, to można ich istotnie podzielić na dwie, podstawowe grupy:

osób, które nie stosują przemocy, do których należy zaliczyć: społeczeństwo, otoczenie,

osoby pracujące z dziećmi, osoby będące świadkami przemocy, sąsiadów, znajomych.

Natomiast drugą grupę odbiorców stanowili bezpośredni sprawcy przemocy. Co istotne,

obserwacja wykazała, że obecnie częściej wybieraną grupą adresatów są właśnie rodzice i

opiekunowie, czyli możliwi sprawcy. Być może wiąże się to z rozwojem instytucjonalnych,

społecznych i oddolnych form pomocy dla dzieci i chęć skoncentrowania się na źródle

problemu- czyli zachowaniach i postawach sprawców.

Analizę treści reklam społecznych warto rozpocząć od prześledzenia ich haseł oraz

treści werbalnych.

W niemal każdym przekazie, akt illokucyjny składał się z dwóch części. Pierwszą

stanowiła informacja, ewentualnie ostrzeżenie lub oskarżenie. Należy podkreślić, że ta część

hasła była na ogół pisana większą czcionką oraz umiejscowiona była bliżej samego obrazu,

bardziej zwracając na siebie uwagę. Natomiast druga część zawierała zwykle żądanie, prośbę

lub polecenie. Komunikat ten był zwykle umiejscowiony dużo niżej pod zdjęciem, a ponadto

charakteryzowała go drobna, niewidoczna z daleka czcionka. Jest to istotna informacja,

zważywszy, że większość reklam społecznych stanowią billboardy.

Tylko jeden przekaz (załącznik nr 6: D.6) wydawał się jedynie informować odbiorcę:

„Dzieci krzywdzone przez zły dotyk stają się niewidoczne”. Wyrażenie to w żaden sposób nie

angażowało nadawcy. Nie została też przedstawiona żadna dyspozycja lub proponowany

sposób rozwiązania, ewentualnie redukcji problemu. Przekaz mógł także wydawać się

niezrozumiały. Nie wiadomo bowiem, co oznacza sformułowanie „zły dotyk”. Reklama

dotyczyła problemu przemocy seksualnej wobec dzieci, lecz sam przekaz traktował o tym nie

wprost. Kluczowe słowo jak „molestowanie”, w ogóle nie pojawiło się ani w haśle, ani w

sloganie, co w rezultacie sprawiało, że cała reklama mogła stać się dla przeciętnego odbiorcy

mało czytelna.

Przewrotną rolę pełniło natomiast zastosowane w innym przekazie hasło „Kocham.

Nie biję” (załącznik nr 4: D.4). Sformułowanie to na pozór nie oczekiwało od odbiorcy
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podejmowania żadnych działań ani nie angażowało go psychicznie, poprzez nawoływanie do

zmiany postawy lub przekonania. Tymczasem poprzedzenie stwierdzenia nie „nie biję”

wyrażeniem „kocham”, rodzi pewne określone konsekwencje. Można powiedzieć, że hasło to

wykorzystuje pewien mechanizm, znany z teorii dysonansu społecznego. Zgodnie z nią,

człowiek chce zachowywać się spójnie z obrazem własnej osoby. Jeśli więc miłość do

dziecka jest jednoznaczna z niestosowaniem wobec niego przemocy każda osoba, która

uważa się za kochającego rodzica lub opiekuna będzie chciała zachować się konsekwentnie,

zgodnie z treścią przekazu. Wymowną rolę w reklamie tej pełni także obecność celebryty,

który uprawomocnia istnienie przyczynowo-skutkowego związku miłość-nie bicie. Znana

osoba pełni rolę autorytetu, kogoś z kim odbiorca się liczy i kogo chciałby naśladować w

swoim postępowaniu. Jej obecność zamyka niejako treść przekazu, sprawia, że nie wymaga

ono już dopełnienia. Uśmiechnięty, zadowolony „znany” rodzic, cieszący się autorytetem i

spoglądający wymownie z plakatu na odbiorcę, stanowi niemal wystarczające uzasadnienie

dla nie stosowania negowanego zachowania. Ogólnie w reklamie tej zrezygnowano z

zakomunikowania „wprost”, czego oczekuje się od odbiorcy, co zrównoważono bardziej

nieuchwytnymi i subtelnymi środkami perswazji, wpisanymi zarówno w treść samej reklamy

jako całości, jak i w hasło.

Reszta analizowanych reklam zawierała w swoich hasłach jasne dyspozycje i

oczekiwania względem odbiorcy. Można podzielić je według kryterium do czego namawiają

odbiorcę: do podjęcia działania, do zaprzestania działania, do zmiany zachowania, do zmiany

postawy. Hasło reklamy i sposób formułowania zalecenia wydawał się być ściśle uzależniony

od grupy adresatów. Najbardziej bezpośrednie i jasne polecenia, a przy tym ostre komunikaty

kierowane były do odbiorcy, który mógł być świadkiem przemocy lub osobą chcącą pomóc.

Prawdopodobnie wynikało to z faktu, iż grupa ta jest najmniej zaangażowana w problem,

przemoc bowiem nie dotyczy ich własnych dzieci. Z kolei do adresatów będących rodzicami i

opiekunami kierowano mniej nacechowane negatywnie sformułowania i bardziej

oddziaływano na sposób myślenia, niż działania.

Wśród wszystkich przekazów tylko dwa ( załączniki nr 1 i 3: D.1, D.3) zachęcały do

podjęcia określonej czynności, którą było poinformowanie określonej organizacji o fakcie

użycia przemocy wobec dziecka oraz wsparcie finansowe organizacji zajmującej się

problemami krzywdzonych dzieci. Grupą docelową tych reklam byli więc wszyscy, którzy

chcieliby pomóc w walce z przemocą, lecz sam jej nie stosują.

W jednym z przekazów, polecenie czy tez żądanie poprzedzone było informacją,

mającą na celu uwrażliwienie odbiorcy: ”Rodzice, którzy biją dzieci, starają się to ukryć”.
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Hasło to było połączone z mocną treścią pozawerbalną, którą uosabiało pobite dziecko,

przebrane za misia pandę. Obraz więc był pewną dosłowną egzemplifikacją treści werbalnej,

co jednak mogło przyczynić się do zwiększenia jednoznaczności i wymowności przekazu.

Z kolei w innej reklamie zachęcenie do podjęcia działania poprzedzone było

ostrzeżeniem, czy też przestraszeniem odbiorcy: „Tracąc cierpliwość możesz stracić więcej”.

Ostrzeżenie to połączone było z wyjątkowo brutalnym, wzbudzającym silne, negatywnie

nacechowane emocje obrazem (załącznik nr 3: D.3). Prawdopodobnie miało to wywołać

natychmiastową reakcję na bodziec w odbiorcy, by zechciał zaangażować się w walkę z

przemocą i wysłał SMS na podany numer. Ponieważ celem reklamy było pozyskanie środków

finansowych na działalność organizacji zajmującej się pomocą skrzywdzonym dzieciom, być

może wyrazisty, mocny przekaz miał za zadanie wywołać w odbiorcy natychmiastową,

gwałtowną odpowiedź. Warto skonfrontować to z faktem niskiego poziomu zaufania w

Polsce do wszelkiego rodzaju instytucji, zwłaszcza publicznych. Można przypuszczać, że

miękki przekaz mógłby nie mieć odpowiedniej mocy, do skłonienia odbiorcy do finansowego

zaangażowania.

To, co rzucało się także w oczy w tej reklamie to niezgodność pomiędzy adresatem

reklamy, a adresatem hasła. Celem reklamy miało być skłonienie odbiorcy do finansowego

wsparcia organizacji poprzez podjęcie konkretnego działania. Tymczasem obraz i hasło

„Tracąc cierpliwość…”: wskazują na zgoła odmiennego adresata, którym jest osoba

stosująca przemoc wobec dzieci.

Następna reklama miała również za zadanie wpłynąć na zachowanie odbiorcy i

podobnie jak pozostałe zawierała część informacyjną, mającą jednak cechy środka perswazji:

„Bite dzieci widzą świat inaczej. Wychowuj dzieci bez przemocy”. Reklama ta, co należy

podkreślić była skierowana do zupełnie innych adresatów. Nie były nimi osoby, będące

świadkami przemocy i chcące jej przeciwdziałać, lecz rodzice i opiekunowie. Co ciekawe,

jest to ta reklama (załącznik nr 5: D.5), której bohaterem nie było dziecko, lecz pewne

elementy, które stanowiły uosobienie dziecięcości. Smutne, ponure postaci z bajek, stały się

niejako przeniesieniem cech dziecka, zaproszeniem do świata uczuć i przeżyć. Był to o tyle

ciekawy zabieg, który odwoływał się bezpośrednio do perspektywy dziecka, a nie osoby

dorosłej. We większości reklam obraz kreowany był zwykle „oczami dorosłego”. Tymczasem

tutaj skupiono się na tym, jak widzi świat dziecięca ofiara. Ponieważ adresatem tego obrazu

byli rodzice, którym postaci z obrazka były być może znane z książek, bajek, które oglądają

wraz z dziećmi, prawdopodobnie autorzy założyli, że obraz trafi do właściwej grupy

docelowej. To, co charakteryzuje tę reklamę to także bardzo niski poziom brutalności i
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wymowności. Można się zastanowić, czy łagodniejszy przekaz wynika z przekonania, że

skoro adresatem reklamy są rodzice, naturalnie bardziej zaangażowani niż reszta

społeczeństwa, ostry, brutalny przekaz wydaje się mniej zasadny i odstraszający.

Pozostałe dwie reklamy starały się wpływać jedynie na postawę, sposób myślenia

odbiorców, nie zaś na ich zachowanie (załączniki nr 2 i 7: D.2, D.7). Łączyło je, podobnie jak

w reszcie przekazów, poprzedzenie rozkazu informacją, która ma pewne elementy ostrzeżenia

czy przestrogi: „Słowa ranią na całe życie”, „Krzywdzone dzieci nie mówią o tym.” Chociaż

są to sformułowania nie odnoszące się bezpośrednio do odbiorcy, mogą wywołać negatywne

emocje i powodować silną potrzebę ich zneutralizowania. Druga część hasła zawierała w obu

reklamach bezpośredni zwrot do adresata, będący w trybie rozkazującym: „Pomyśl zanim

zranisz swoje dziecko słowem”, „Nie myśl że to nie twoja sprawa”. Obydwa hasła nie

oddziaływały więc na zachowanie odbiorcy, lecz bardziej nawoływały do refleksji. Wspólny

jest im także niski poziom zmiany postawy. To, co łączy te dwie reklamy to także wysoki

poziom brutalności oraz mocny, jednoznacznie negatywny przekaz. Natomiast różnicują je

odrębne grupy adresatów. Jedna z nich była skierowana bezpośrednio do rodzica: „Pomyśl

zanim zranisz swoje dziecko”, tymczasem druga posiadała nieokreślonego adresata: „Nie

myśl, że to nie twoja sprawa”. Warto jeszcze na koniec wspomnieć, że w drugim komunikacie

użyte zostało podwójne zaprzeczenie „Nie myśl, że to nie twoja sprawa”. Jest to zabieg

odradzany przez znawców technik perswazji, ze względu na większy wysiłek, który musi

podjąć odbiorca, by zrozumieć przesłanie.

Niemal wszystkie analizowane reklamy oddziaływały na odbiorcę motywując go

negatywnie. Przekazy te starały się wzbudzać w odbiorcy wyłącznie nieprzyjemne uczucia,

do których należy zaliczyć przede wszystkim: smutek, niepokój, przejęcie, obawę, strach,

współczucie, ale także złość, gniew (skierowane do sprawców przemocy). Reklamy

skierowane do osób stosujących przemoc, z kolei mogły wzbudzać poczucie wstydu, braku

kompetencji, nieudolności. Wśród wszystkich spotów, tylko jeden (załącznik nr 4: D.4)

przywoływał uczucia jednoznacznie pozytywne jak radość, spokój, zadowolenie. Plakat ten

zawierał zdjęcie znanej osoby i jej rodziny: uśmiechniętych, wyglądających na szczęśliwych.

Ten ciepły, pozytywny przekaz dopełniały użyte kolory (biel, róż), a także czcionka. Celem

tego spotu było zatem promowanie pozytywnych wzorców, nie zaś ukazywanie konsekwencji

zachowań szkodliwych. Co istotne, ta pozytywnie wykreowana kampania, w samym swoim

haśle częściowo odwoływała się do motywacji negatywnej. Jej celem było uzmysłowienie

odbiorcy jakiego zachowania powinien on unikać („Kocham. Nie biję”). Żadna z
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analizowanych reklam, skierowanych do rodziców i opiekunów nie prezentowała

alternatywnych sposobów zachowania, które byłyby uznawane za pożyteczne np. „Nie bij, a

rozmawiaj” itd.

Większość przekazów działała wg strategii wywołania możliwie nieprzyjemnych

uczuć i doznań, a następnie przedstawienia złotego środka, przy czym rzadko kiedy sposób

rozwiązania problemu był dostatecznie zaznaczony i uwypuklony w przekazie. Czasem też

nie był on adekwatny do ostrości i jednoznaczności przekazu. Należy więc przypomnieć w

tym miejscu centralną i peryferyjną koncepcję perswazji. Zgodnie z nimi, odbiorca jest w

stanie zainteresować się tematem i zaangażować w działanie na dłużej, tylko jeśli obok

wywołania strachu, zostanie mu przedstawiona spójna, racjonalna instrukcja jak powinien

postępować, żeby poprawić sytuację.

Poziom brutalności i zrozumiałości przekazów był w analizowanych materiałach

zróżnicowany, lecz można doszukać się kilku prawidłowości. Po pierwsze, przekazy

wywołujące najsilniejsze i najbardziej negatywne i jednoznaczne emocje kierowane były

częściej do nieokreślonego adresata, całego społeczeństwa. Ich celem było uwrażliwienie na

ludzką krzywdę i zachęcanie do przeciwdziałania. Tymczasem reklamy kierowane do

rodziców i opiekunów charakteryzowały się mniejszą inwazyjnością w świat odbiorcy, ale też

bardziej subtelnym przekazem oraz mniej dosadnymi środkami perswazji. Inna prawidłowość

wskazuje na pewne uzależnienie typu przekazu od rodzaju przemocy, której przedmiotem jest

reklama. Najmniej zrozumiałą i jednocześnie mało brutalną reklamą była ta poświęcona

zjawisku molestowania seksualnego. Ponieważ jest to typ przemocy wywołujący największą

kontrowersję, niechęć, niepokój, prawdopodobnie dlatego ciężko jest „o tym mówić”. Przekaz

tej reklamy wydawał się więc najbardziej subtelny, posługujący się metaforą oraz

niedopowiedzeniami. Stał się z tego powodu także najmniej zrozumiały. Tymczasem reklamy

poświęcone przemocy fizycznej oraz werbalnej wydawały się być o wiele bardziej dosłowne i

agresywne. Prezentowały one skutki przemocy: siniaki, zadrapania, podbite oczy wprost.

Natomiast, gdy posługiwano się metaforą, to zwykle miało to na celu wyostrzenie i

wyolbrzymienie problemu oraz jego konsekwencji, czego najlepszym przykładem są reklamy

D.3 i D.7 (załączniki 3 i 7).

Podsumowując, polskie reklamy społeczne dotyczące przemocy wobec dzieci

różnicuje przede wszystkim dobór określonej grupy docelowej (sprawcy-niesprawcy), a także

charakter pokazywanej przemocy. Te dwa podziały wydają się mieć znaczny wpływ na
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poszczególne części reklamy: charakter aktu illokucyjnego, hasło, klarowność i ostrość

przekazu, a także rodzaj motywacji i oferowane korzyści.

To, co jest im wspólne, to przede wszystkim koncentrowanie się na negatywnych

konsekwencjach zachowań oraz wzbudzanie emocji negatywnych. Większość z nich była

skonstruowana na zasadzie bodziec-reakcja. Odbiorcy przekazywany był silny bodziec w

postaci mocnego przekazu, jednoznacznego hasła, bezpośredniego zwrotu, a następnie podana

była informacja, co należy zrobić. To, co jest pewną cechą szczególną, to nieproporcjonalne

rozłożenie akcentów pomiędzy przedstawieniem problemu i rozwiązania. O ile samo

zilustrowanie sytuacji było zwykle zdecydowane, wymowne, wręcz „krzyczące”, o tyle

nagroda w postaci przedstawienia recepty na problem jest zwykle ukazywana w cieniu reszty

przekazu. Większość reklam ponadto skupiała się na formie. Prezentowane reklamy zawierały

atrakcyjne, przyciągające uwagę odbiorcy fotografie, stosowały metafory, niedopowiedzenia,

pytania retoryczne oraz wszelkie inne środki perswazji, natomiast w mniejszym stopniu

prezentowały określone, racjonalne argumenty. W żadnym z przekazów nie zostały podane

konkretne fakty, w postaci liczb czy danych. Zwykle posługiwano się ogólnymi,

nieprecyzyjnymi stwierdzeniami. Co istotne, zrozumiałość i dosłowność przekazu często

uzależniona była od typu adresatów. Reklamy „szokowe” były kierowane do nieokreślonego

nadawcy, kogoś kogo problem bezpośrednio nie dotyczy, ale kto potencjalnie mógłby się nim

zainteresować i wyjść mu naprzeciw. Ponadto „najmocniejsze” reklamy dotyczyły typu

przemocy budzącej mniejsze emocje jak słowna czy fizyczna, natomiast przemoc seksualna

była przedstawiona w sposób niedosłowny i symboliczny.

3.2. Reklamy społeczne przedstawiające przemoc wobec zwierząt

Dość częstą spotykaną grupę ofiar przemocy na plakatach reklam społecznych

stanowią także zwierzęta. Warto podkreślić, że przedstawiona kategoria jest bardzo pojemna,

tymczasem większość tego typu reklam za głównych bohaterów obiera zwierzęta domowe, z

którymi człowiek posiada pewną więź, kontakt emocjonalny, jak psy i koty. Rzadko są to

zwierzęta gospodarskie, w zasadzie nigdy stworzenia trzymane w klatkach czy akwariach jak:

rybki, gryzonie, papugi itd. Można przypuszczać, że znowu uwidacznia się mechanizm

kierowania uwagi na te ofiary, którymi potencjalny odbiorca najchętniej się zainteresuje.

Ponadto niebagatelne znaczenie ma tutaj świadomość, którą przypisuje się stworzeniom. Jak

zostało już wspomniane wcześniej, psy i koty to zwierzęta, z którymi człowiek jest w
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najwyższym stopniu związany emocjonalnie, często przypisuje im się ludzkie cechy, nadaje

prawo do uczuć, przeżywania bólu, cierpienia.

Właśnie „uczłowieczenie” i nadanie podmiotowości niejako nadaje im status „ofiar

przemocy” na równi z innymi omówionymi bohaterami reklam społecznych. Inne

wspomniane grupy zwierząt są zdehumanizowane i traktowane przedmiotowo, nie mają

statusu „członków rodziny” wobec czego etykietowanie ich jako ofiar przemocy

prawdopodobnie napotkałoby na społeczny opór i kpinę.

Do analizy wykorzystano trzy plakaty mające na celu zwrócenie uwagi na akty

przemocy wobec zwierząt. Wszystkie one były skierowane do podatników i miały na celu

zachęcenie do finansowego wsparcia organizacji wspierającej daną grupę. Każda spośród

nich została opracowana na zlecenie innej organizacji III sektora.

3.2.1. Analiza kompozycyjna:

Reklamy społeczne dotyczące przemocy wobec zwierząt okazały całkowicie

zróżnicowane pod względem zarówno treści, jak i formy. Każda z nich w inny sposób

kreowała przekaz oraz odwoływała się do innych argumentów. Wśród trzech plakatów tylko

jeden (załącznik nr 8: Z.1) w sposób dosłowny i bezpośredni przedstawiał ofiarę przemocy.

W dwóch pozostałych ofiara była obecna w sposób bardziej wyobrażony, symboliczny.

Natomiast w dwóch przekazach (załączniki nr 9 i 10: Z.2, Z.3) pojawiał się wyraźnie

sprawca, którym był człowiek, przeważnie mężczyzna. Warto przy tym dodać, że oba

plakaty, przedstawiające sprawców wykorzystywały narzędzie fotografii. Natomiast jedna z

reklam wykorzystywała graficzny rysunek (załącznik nr 8: Z.2).

Wszystkie reklamy posługiwały się odmienną kolorystyką. Jeden z plakatów

wykorzystywał ciemne tło, na którym wypisane zostały wszystkie powiedzenia oraz

sformułowania z użyciem słowa „pies”, natomiast wykorzystana skala szarości formowała na

tym plakacie kontur psa (załącznik nr 8: Z.1). Ponieważ pozostałe dwa plakaty

wykorzystywały technikę fotografii, porównanie zastosowanych w nich kolorystyk i

perspektyw wydaje się bardziej zasadne (załączniki nr 9 i 10: Z.2, Z.3). Obydwa przekazy to

wysokiej jakości fotografie o wyrazistych, mocnych kolorach. Różnicował je natomiast

wybór poszczególnych barw. Jeden z plakatów charakteryzowały ciemne, brązowe kolory, o

niskiej wartości, ale wysokim nasyceniu. Mimo to reklama nie wydawała się poprzez kolory

budować niepokojącego, stresującego nastroju. Warto też podkreślić dużą wagę światła, które
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akcentowało poszczególne elementy zdjęcia. Jego źródłem na fotografii było sztuczne

światło- lampa.

Z kolei ostatnią reklamę (załącznik nr 10: Z.3) cechowały jasne, pastelowe barwy, jak

biel, róż i błękit. Miały one wysoką wartość i jednocześnie były słabo nasycone. Należy

podkreślić, że obydwa plakaty ze względu na wysoką jakość zdjęcia i mocne, żywe kolory

mogły przeciętnego odbiorcę mylić i udawać reklamę komercyjną. Sposób fotografowania

oraz użyte kolory nie wydawały się budzić w odbiorcy niepokoju, a także na pierwszy rzut

oka zdawały się one być „neutralne” ideowo. Prawdopodobnie adresat dopiero po zapoznaniu

się z hasłami oraz wnikliwej obserwacji zdjęcia był w stanie pojąć, że ma styczność z

przesłaniem społecznym.

Sposób zagospodarowania przestrzeni na obu reklamach również był zgoła odmienny.

Pierwszy z nich sytuował odbiorcę pod kątem i nieco poniżej przedstawianej sytuacji

(załącznik nr 9: Z.2). Sprawcy przemocy byli odwrócenie tyłem do patrzącego i zdawali się

go nie postrzegać, tymczasem ofiara była skierowana do odbiorcy pod kątem i frontalnie oraz,

co warto podkreślić patrzyła ona prosto na odbiorcę, wydawała się prosić o pomoc.

Logika figuracji była skonstruowana w taki sposób, jakby odbiorca podglądał przedstawianą

scenę z ukrycia np. z okna. Zdjęcie wprowadzało adresata w przestrzeń, dzięki czemu stawał

się on uczestnikiem sytuacji. Natomiast trudnym do wyjaśnienia zabiegiem było zastosowanie

perspektywy, umiejscawiającej odbiorcę mocno pod kątem i poniżej zdarzenia ze zdjęcia.

Takie ujęcie rzeczywistości sprawiało, że nieproporcjonalnie dużą przestrzeń ilustracji

zajmował sufit oraz wnętrze. Z tego też powodu bohaterowie: sprawcy oraz ofiara zdawali się

być zmniejszeni i oddaleni od odbiorcy. Być może zastosowanie takiej niekonwencjonalnej

perspektywy służyło wzbudzeniu zainteresowania u potencjalnego odbiorcy.

Tymczasem w kolejnej reklamie, nie można opisać sposobu usytuowania odbiorcy

względem bohatera, bowiem ilustracja przedstawiała przedmiot nieożywiony, mianowicie

pudełko na kawę z namalowanym wizerunkiem bitego psa (załącznik nr 10: Z.3). Logika

figuracji ustawiała odbiorcę w ten sposób, jakby stał naprzeciwko pułki z pudełkiem i chciał

po nie sięgnąć. Było ono dokładnie na wysokości oczu odbiorcy i wydawało się być w

zasięgu ręki. Sfotografowane ujecie było ilustracją „zdjętą” z codziennego życia odbiorcy.

Opatrzenie tej reklamy hasłem „Agresja powszednieje” można wytłumaczyć następująco: tak

jak odbiorca każdego dnia wykonuje pewne zwyczajowe rzeczy np. sięga po przedmiot z

pułki, nie wiele się nad tym zastanawiając, tak samo obojętny stosunek cechuje go wobec

zjawiska przemocy, wpisanej w prozę życia, codzienność.
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Wszystkie trzy reklamy charakteryzował umiarkowany poziom ekspresji. Użyte

kolory nie zdawały się wywoływać jakiś szczególnych emocji, a jeśli nawet, to niekoniecznie

negatywnych. Bardziej doniosły efekt mógł przynieść określony sposób kadrowania zdjęcia,

który umiejscawiał odbiorcę we wnętrzu fotografii, tym samym angażując go emocjonalnie,

wprowadzając w przedstawianą rzeczywistość.

Reklama przedstawiająca psa uformowanego z pejoratywnie nacechowanych przysłów

wydawała się być najbardziej wymowna i ekspresywna, ze względu na sugestywne i

kontrastowe połączenie treści werbalnej i graficznej. Pozostałe dwie reklamy pomimo

manipulowana światłem i zastosowania żywych, nienaturalnych kolorów, w nieco mniejszym

stopniu oddziaływały na emocje i zdawały się być subtelne i neutralne dla możliwych doznań

uczuciowych odbiorcy. Warto na koniec wyraźnie podkreślić, że we wszystkich tych

reklamach zrezygnowano z dosłownego przedstawiania skutków przemocy: krwi, potłuczeń,

ran, jak to miało miejsce w przypadku dziecięcych ofiar. W przekazach dotyczących zwierząt,

obrazowane sytuacje bardziej koncentrują się nie tyle na ofierze i konsekwencjach u niej

widocznych, co na samym momencie przemocy i obecności sprawców. Reklamy te

akcentowały bardziej akt ludzkiej przemocy niż zwierzęcą ofiarę.

3.2.2. Analiza treści

Reklamy społeczne poddane obserwacji i analizie obierały za cel przedstawienie

zjawiska przemocy zarówno fizycznej, jak i werbalnej. W aż dwóch reklamach (załączniki 9 i

10: Z.1, Z.2) wyciągnięto argument pejoratywnie nacechowanego języka polskiego w

stosunku do zwierząt. Warto przypomnieć, że jedna z reklam ukazywała ogrom polskich

przysłów, związków frazeologicznych, porównań itd. z użyciem słowa „pies” (załącznik nr 8:

Z.1). Wszystkie one odwoływały się do uczuć i stanów negatywnych, nieprzyjemnych, wręcz

„nieludzkich”: „zabić jak psa”, „psie pieniądze” itd. Z kolei w innej kampanii, ujemnie

nacechowane słowa jak „suka”, „bydlę”, „zwierzę”, które w potocznym języku zdają się

funkcjonować jako obelgi, zostały przypisane sprawcom przemocy.

Zabiegi te, wykorzystane w reklamach miały prawdopodobnie na celu uzmysłowienie

odbiorcy istnienie nieuświadomionych obciążeń językowych. Język, jako cecha swoista

człowieka i integralna część ludzkiego działania stanowi wskaźnik kultury danego

społeczeństwa, w tym także miejsca w tej kulturze zwierząt. Reklamy uświadamiały, że język

odnoszący się do żywych stworzeń z pogardą, obojętnością i obrzydzeniem, który całkowicie

je uprzedmiotawia i „dehumanizuje” przenosi się na ludzkie postępowanie i działanie. Zatem
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w reklamach tych, poruszenie aspektu mowy i języka miało za zadanie uwidocznić źródło

problemu oraz wykazać, że normy kulturowe konstytuują szkodliwe zachowania.

Na akt illokucyjny omawianych reklam, podobnie jak w przypadku przemocy wobec

dzieci, składały się dwie części: twierdzenia, często o charakterze perswazyjnym oraz

konkretna, sformułowana dyspozycja, polecenie. W jednym z plakatów, pierwsza część

sloganu zawierała stwierdzenie faktu: „Agresja powszednieje” (załącznik nr 10: Z.3). Było to

wyrażenie nie zwracające się bezpośrednio do adresata, nie angażujące go, ale też nie

wywołujące presji. Pozostała część była już konkretnym zaleceniem dla odbiorcy: „Reaguj i

pomóż nam reagować przeznaczając 1% podatku”. Sformułowanie to było już bezpośrednim

zaczepieniem odbiorcy i skłonieniem go do określonego działania. Warto też wspomnieć, że

wypowiedź ta zawierała pewien subtelny mechanizm perswazyjny. Odbiorca został

wyróżniony jako ten, który nie zachowuje się powszednio, gdyż może on zareagować, jest

inny. Wskazanie i skrytykowanie zachowania większości oraz nadanie mu statusu

„zwyczajności” daje odbiorcy korzyść, w postaci możliwości stania się kimś nieprzeciętnym,

wyjątkowym. Warto jeszcze podkreślić, że w reklamie różnica pomiędzy treściami

werbalnymi (stwierdzeniem i poleceniem) była niewielka. Były one pisane jedno pod drugim,

zbliżonym kolorem i czcionką. Istniała więc szansa, że odbiorca, który przeczyta główne

hasło, przeczyta także treść zalecenia.

Kolejny plakat w pierwszej części posługiwał się pytaniem skierowanym do odbiorcy:

„I kto tu jest bydlęciem?”(załącznik nr 9: Z.2). Zabieg ten, pomimo iż bezpośrednio nie

angażował adresata, budował pewną symboliczną więź znaczeń i porozumienia pomiędzy

nadawcą a odbiorcą, był swoistym „puszczeniem oka” do oglądającego. Tak zawiązana

relacja mogła uruchamiać w odbiorcy chęć zaangażowania, wsparcia nadawcy, posługującego

się określonym, zrozumiałym dla odbiorcy kodem symbolicznym. Warto także zaznaczyć, że

dalsza część polecenia sformułowana została w pierwszej osobie liczby mnogiej „Zwierzęta

maltretowane i upokarzane ofiary bestialstwa i zdziczenia ludzi. Zacznijmy traktować je po

ludzku”. Ten sposób formułowania instrukcji był więc najmniej władczy i inwazyjny,

natomiast zdecydowanie najbardziej demokratyczny, jak dotychczas. Ponadto w dalszym

ciągu sprzyjał on zawiązywaniu poczucia wspólnoty, więzi, porozumienia pomiędzy

oglądającym a nadawcą.

W akcie illokucyjnym innego plakatu, również uwidaczniał się podział na część

poruszającą uczuciami i wyobraźnią odbiorcy oraz tą, mającą na celu zachęcenie do

bezpośredniego zaangażowania (załącznik nr 8: Z.1). Część informacyjna tego przekazu była

bezpośrednim zwrotem do odbiorcy. Co warto podkreślić, w część werbalną, został
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wpleciony obraz, na zasadzie schematu treść-obraz-treść. Dwa wyrażenia, tworzące pewną

całość „Skoro tak się o nich mówi…Wyobraź sobie jak mogą być traktowane” rozdzielono i

umiejscowiono na dwóch krańcach plakatu. W odbiorcy mogło to więc rozbudzać ciekawość i

zachęcać do dokładniejszej analizy obrazu umiejscowionego pomiędzy tymi dwoma

zdaniami. Można przypuszczać, iż gdyby nie rozdzielono tych dwóch komunikatów i nie

wstawiono pomiędzy nimi treści graficznej, szansa na uważne skoncentrowanie odbiorcy na

przekazie byłaby mniejsza. Ponadto warto zwrócić uwagę, że przekaz ten nie był oskarżeniem

odbiorcy, lecz przez użycie trybu rozkazującego „wyobraź sobie” obligował go bezpośrednio

do podjęcia działania.

Tymczasem zawarta w przekazie prośba o działanie, została umiejscowiona w lewym

dolnym rogu oraz została napisana dużo mniejszą czcionką o innym kolorze (niebieski).

Ponieważ przekaz tej reklamy był mocny i sugestywny, silnie angażujący uwagę odbiorcy,

wstawienie recepty na rozwiązanie problemu w miejscu mało widocznym, peryferyjnym,

prawdopodobnie sprawiało, że przedstawiony sposób rozwiązania problemu natrafiał na brak

zainteresowania ze strony odbiorcy.

Wszystkie przedstawione reklamy posługiwały się innymi środkami perswazji.

Najczęściej stosowanym zabiegiem było użycie kontrastu, który mógł w odbiorcy wywołać

szok, niepokój, zachwianie poczucia własnej wartości. Taki mechanizm uwidaczniał się

przede wszystkim w reklamie Z.1 (Załącznik nr 8). Odbiorcy zostały przedstawione

wyrażenia językowe, którymi na co dzień się posługuje, często bezwiednie i nieświadomie.

Tymczasem skumulowanie ich wszystkich na jednym plakacie oraz zestawienie z graficznym

rysunkiem psa: małego, poczciwego zwierzęcia mogło wywołać w odbiorcy poczucie wstydu,

niezgodność z obrazem własnej osoby. Autorzy poprzez kontrast uwypuklili więc

zwyczajowe, szkodliwe sformułowania językowe, które przekładają się na stosunek do

zwierząt: postaw oraz zachowań. Ponadto pewien przedmiot nieożywiony, jakim jest mowa

został przedstawiony jako mający cechy żywej istoty (animizacja). Plakat ukazywał język

jako wyobrażoną postać zwierzęcą, istniejącą w percepcji zbiorowości.

Kolejna reklama (załącznik nr 9: Z.2) obfitowała w kilka środków stylistycznych,

pełniących funkcję perswazji. Zastosowano tu m.in. pytanie retoryczne i metaforę. By

przyciągnąć uwagę odbiorcy, wykorzystano słowo o podwójnym znaczeniu, mające charakter

kolokwializmu, łamiące pewne społeczne tabu – „bydlę”. Jednocześnie zastosowano także

środek stylistyczny zwany animalizacją- ludzi, bohaterów przekazu wyposażono w cechy i
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atrybuty zwierzęce (I kto tu jest bydlęciem?). Reklama miała na celu odwrócenie ról

człowiek- zwierzę i uświadomienie faktu, iż miarą człowieczeństwa jest stosunek do istot

żywych, zachowanie się człowieka względem świata, w tym świata natury. Reklama ta

również operowała kontrastem. Zestawiała ludzką dumę i wyniosłość, poczucie bycia

lepszym od reszty istot żywych na tle „nieludzkich”, gorszących zachowań.

Ostatnia reklama z kolei w dużej mierze posłużyła się symbolem i metaforą

(załącznik nr 10: Z.3). Hasło: „Agresja powszednieje” zostało zilustrowane w sposób

dosłowny. Nieuchwytne słowo, jakim jest „powszedniość” zostało zaprezentowane jako

przedmiot codziennego użytku: pudełko na kawę. Wymalowany na nim akt przemocy wobec

zwierzęcia symbolizował przemoc, jako naturalnie wpisane w ludzką kulturę, zwyczaje oraz

codzienność.

Wszystkie przekazy odwoływały się do motywacji negatywnej i wzbudzały emocje

jednoznacznie nieprzyjemne, ujemnie nacechowane. Co warto podkreślić, ponieważ uwaga

plakatów koncentrowała się częściej na sprawcach przemocy, niż na samych ofiarach,

wywołanymi uczuciami były te, skierowane do sprawców przemocy: pogarda, niechęć,

obrzydzenie, złość.

Analizowane plakaty nawoływały do piętnowania szkodliwych zachowań i

społecznego ich sankcjonowania, ale także wzbudzały współczucie. Jest to o tyle interesujące,

iż adresatami wszystkich trzech reklam było całe społeczeństwo, podatnicy. Ponieważ

nadawca oczekiwał od odbiorcy finansowego zaangażowania, wydawało by się, że

uwydatnienie cierpienia ofiary i wzbudzenie w odbiorcy litości wydają się być najbardziej

zasadne. Tymczasem w reklamach tych sporo miejsca poświęcono sprawcom, do których

zaliczano w zasadzie każdego człowieka, który nie okazuje zwierzętom szacunku, także w

sposobie mówienia o nich.

Na koniec warto zastanowić się nad poziomem brutalności i zrozumiałością

przekazów. Przede wszystkim należy podkreślić, że w ani jednym badanym plakacie nie

zostały pokazane konsekwencje zastosowania przemocy wobec zwierzęcia. Gdy

decydowano się na pokazanie ofiar, zostały one zaprezentowane zawsze w otoczeniu

sprawców- ludzi. Zawsze ukazywana była także sama sytuacja zastosowania przemocy.

Zasadniczo wszystkie reklamy cechowały się różnym poziomem brutalizacji przekazu.

Na szczególnie ostry przekaz zdecydowano się w reklamie Z.2 (Załącznik nr 9). Pokazano w

niej, w sposób dosadny i bezpośredni sytuację znęcania się nad zwierzęciem. Na ilustracji tej

sprawcy byli odwrócenie tyłem, co dystansowało ich od odbiorcy i wzmagało poczucie

niechęci oraz wstrętu. Tymczasem zastosowana logika figuracji, która sytuowała odbiorcę
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poniżej i pod kątem obrazowanej sytuacji powodowała, że wzrok odbiorcy znajdował się na

wysokości zwierzęcia. Przyjęcie takiej perspektywy sprzyjało więc nawiązaniu relacji

odbiorca-ofiara i mogło wymuszać chęć zaangażowania.

Przekaz zrozumiały, lecz o mniejszym poziomie brutalności był zawarty w reklamie

Z.1 (załącznik nr 8). Tutaj bowiem przemoc nie została ukazana explicite, lecz przedstawiono

ją w sposób symboliczny, poprzez uzmysłowienie jej rozproszonej obecności w codziennym

życiu społecznym. Przekaz, jak można przypuszczać, był zrozumiały dla przeciętnego

odbiorcy, choć wymagał od niego znacznie większego zaangażowania i intelektualnego

wysiłku- odbiorca by w pełni odczytać przesłanie reklamy musiał przeczytać użyte w

reklamie zwroty i powiedzenia. Ponieważ treść pozawerbalna plakatu została wpisana w treść

werbalną tak, że obie wydawały się być od siebie zależne i wzajemnie się dopełniające,

istniała szansa, że odbiorca zatrzymał swój wzrok na plakacie dłużej, gdyż chciał zaspokoić

ciekawość i w całości zrozumieć przesłanie.

Z kolei reklama Z.3 (załącznik nr 10) okazała się być najmniej brutalna i zrozumiała.

Ciekawy, niecodzienny pomysł zaprezentowania zgody na przemoc w sposób symboliczny,

przyczynił się do nieczytelności tej reklamy. Na pierwszy rzut oka, odbiorca mógłby nie

dostrzec, co w rzeczywistości zawiera „sielski” obrazek na pudełku do kawy. Powodem tego

jest przede wszystkim niewyraźna ilustracja i zawarcie „obrazka w obrazku”. Wymagało to

więc od odbiorcy wnikliwej obserwacji i spostrzegawczości. Przeciętny człowiek mógłby

skojarzyć tę reklamę z czymś innym np. z reklamą nowego pudełka do kawy albo herbaty, co

w otoczeniu ciepłych, żywych kolorów wydawało się być prawdopodobne. Na uwagę

zasługuje także fakt, iż większość adresatów ma do czynienia z plakatami głównie poprzez

billboardy. Tym bardziej istniało duże ryzyko na pominięcie i niezrozumienie przesłania

reklamy.

Podsumowując, reklamy społeczne dotykające problematyki przemocy czy agresji

wobec zwierząt cechowały się pluralizmem treści, formy, argumentów oraz środków

perswazji. Być może wynikało to z faktu, iż celem każdej z nich było przekonanie odbiorcy

do przekazania 1% podatku na działalność organizacji III sektora, zajmującej się

problematyką zwierząt. Można przypuszczać, iż organizacje te rywalizując z wieloma innymi

podmiotami sektora non-profit, zdecydowały się na mniej konwencjonalne i bardziej

zaskakujące pomysły oraz czerpały z różnych możliwych środków perswazji.

Mimo to, można wyróżnić kilka ich cech wspólnych. Wszystkie reklamy były

konstruowane tak, by wzbudzać negatywne i przykre uczucia u odbiorcy. Ich celem było
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ukazanie i napiętnowanie zachowań społecznie nieaprobowanych, nigdy natomiast nie

uciekano się do promocji zachowań alternatywnych. Oprócz tego znów uwidaczniał się

mechanizm wyraźnego i dobitnego akcentowania problemu i jego źródeł, kosztem

lekceważenia prezentacji sposobu rozwiązania. Ponadto we wszystkich reklamach, mniej lub

bardziej widoczna była osoba człowieka jako głównego oprawcy zwierząt.

Warto na koniec jeszcze raz zaznaczyć, że adresatem wszystkich trzech reklam jest

całe społeczeństwo, podatnicy, nigdy nie bezpośredni jej sprawcy. Ponadto zleceniodawcą

były wyłącznie organizacje III sektora, co wydaje się dość oczywistym wnioskiem. Instytucje

publiczne bowiem, za cel i przedmiot działania obierają dobro społeczne. Wobec tego

sytuacje zwierząt zostawiają prywatnym poczynaniom jednostek. Można sobie jednak zadać

pytanie, czy dyskurs na temat przemocy wobec zwierząt oraz proponowane zmiany w

prawodawstwie zaostrzające przepisy wobec sprawców przemocy, przyczynią się do

większego zaangażowania sektora publicznego w rozwiązywanie tej kwestii.

3.3. Porównanie obu rodzajów reklam

W analizie zaobserwowano kilka znaczących różnic pomiędzy reklamami

społecznymi podejmującymi problematykę przemowy wobec zwierząt oraz dzieci. Ponieważ

problem dziecięcych ofiar cechuje się nieporównywalnie większą doniosłością, jest on

przedstawiany dużo częściej oraz przez zróżnicowane podmioty zarówno społeczne, jak i

publiczne. Co więcej, tematyka przemocy wobec dzieci jest kierowana do różnych grup

adresatów, do których można zaliczyć potencjalnych sprawców przemocy tj. rodziców,

opiekunów, ale też świadków przemocy, osób pracujących z dziećmi, w końcu wszystkich

ludzi, którzy chcieliby wesprzeć walkę z przemocą. Tymczasem plakaty koncentrujące się na

agresji wobec zwierząt były zaadresowane zwykle do całego społeczeństwa, podatników.

Były więc głównie elementem konkurencji o środki finansowe, które organizacje

pozarządowe pozyskują w ramach 1% od podatku. Nigdy natomiast nie kierowano przekazu

do sprawców czy świadków przemocy, nie podejmowano próby zadziałania na bezpośrednie

przyczyny przemocy, jak niska świadomość społeczna czy obojętność. Być może w miarę jak

problem ten będzie popularyzowany w przestrzeni publicznej oraz instytucjonalizowany,

reklamy społeczne będą kierowane także do innych, określonych adresatów.

Reklamy społeczne dotyczące przemocy wobec dzieci cechowały się pewną

wewnętrzną spójnością. Wszystkie posiłkowały się narzędziem fotografii oraz w centralnym
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miejscu sytuowały dziecięcą ofiarę. Sprawca przemocy był zawsze nieobecny w przekazie,

koncentrowano się na ofierze i konsekwencjach, jakie wywołuje u niej doświadczanie agresji,

przemocy ze strony dorosłych.

Tymczasem reklamy dotyczące ofiar zwierzęcych były zdecydowanie bardziej

różnorodne pod względem stosowanych zabiegów oraz przywoływanych argumentów. Być

może wynikało to z faktu, iż były adresowane do podatników, musiały więc wyróżniać się

niespotykaną treścią i formą, by przyciągnąć widza i przekonać go do zaangażowania. Tą

większą różnorodność reklam poświęconych zwierzętom można też próbować tłumaczyć

inaczej. Ponieważ przedmiot tych reklam wywoływał mniejszą kontrowersję oraz dotyczył

spraw mniej dotkliwych społecznie, autorzy mogli sobie pozwolić na większą swobodę w

sposobie kreowania przekazu, gdyż trudniej byłoby przekroczyć pewne społeczne tabu. Z

tego też powodu, reklamy koncentrujące się na dzieciach prawdopodobnie były bardziej

konwencjonalne, gdyż musiano się liczyć z większym narażeniem na skandal, szok, niechęć,

ze strony społeczeństwa.

Co istotne, sprawca przemocy wobec zwierząt był w reklamie społecznej w mniej lub

bardziej widoczny sposób obecny. Przekazy prezentowały zwykle sam akt przemocy, w

którym obecna była zarówno ofiara, jak i jej oprawcy. Celem ich było więc nie tyle

wzbudzenie litości i współczucia do ofiar, co wywołanie niechęci do sprawców oraz

zachęcanie do stygmatyzowania niepożądanego zachowania. Warto także dodać, że w

reklamach dotyczących zwierząt często wysuwano argument społecznego przyzwolenia na

stosowanie przemocy. W przekazach tych agresja wobec zwierząt pokazana była jako

społecznie ukonstytuowana norma, z którą trzeba walczyć. Tymczasem w reklamach z

dziecięcymi ofiarami, przemoc przedstawiana była jako dewiacja i łamanie ważnej

społecznie normy.

Cechą wspólną wszystkich reklam społecznych poddanych analizie była koncentracja

na emocjach negatywnych. Ich zadaniem było zniechęcanie do niechcianych, szkodliwych

zachowań. Natomiast bardzo rzadko formułowano przekaz w oparciu o pozytywne wzorce.

Oznacza to więc, że reklamy społeczne dość mocno różnią się od swoich komercyjnych

odpowiedniczek, które zawsze swój przekaz kreują tak, by wywołał on możliwie przyjemne

emocje.

Można także zauważyć, że reklamy dotyczące dziecięcych ofiar częściej wzbudzały

takie uczucia jak: smutek, współczucie, strach, litość w stosunku do ofiar. Tymczasem

przekazy, których przedmiotem były zwierzęta, częściej kierowały emocje na sprawców

przemocy.
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Ponadto niemal każda z analizowanych reklam posługiwała się tym samym

schematem aktu illokucyjnego. Pierwsza część przekazu miała za zadanie poinformować o

problemie oraz wzbudzić określone, negatywne emocje. Uzupełnieniem było natomiast

podanie konkretnego zalecenia skierowanego bezpośrednio do odbiorcy. Większość tych

zaleceń formułowana była w formie rozkazu: w drugiej osobie liczby pojedynczej. Tylko

jeden przekaz zastosował pierwszą osobę liczby mnogiej, przez co wydawał się on być mniej

inwazyjny i autorytarny wobec odbiorcy.

We większości plakatów, propozycja rozwiązania problemu, korzyść oraz fakty

ukazane były w cieniu reszty przekazu. Często sugestywny i silny obraz zestawiony był z

mało widocznym, pisanym drobną czcionką tekstem. Fakty i argumenty, o ile w ogóle się

pojawiały, nie zwracały uwagi odbiorcy i stanowiły bardziej dodatek do reklamy, niż jej

integralną część. Ponadto większość reklam oddziaływała bardziej przez obraz, niż przez

treść werbalną.

Warto jeszcze na koniec dodać, że w przypadku obu grup ofiar przemocy uwidocznił

się mechanizm zwrócenia uwagi na rolę języka, jako aktu przemocy. W przypadku

dziecięcych ofiar, przemoc werbalna ukazana była jako inna, równorzędna forma przemocy,

tymczasem reklamy poświęcone zwierzętom wskazywały na język, jako źródło legitymizacji

agresji i przemocy.

Tabela 2. Reklamy społeczne porównanie

Przemoc wobec dzieci Przemoc wobec zwierząt

Różne grupy nadawców i adresatów Jedna, szeroka grupa nadawców; adresatem

społeczeństwo, podatnicy

Emocje nakierowane na ofiarę Emocje nakierowane na sprawcę

Sztampowość, konwencjonalizacja Stosowanie różnych argumentów i środków

perswazji

Koncentracja na ofierze, ofiara zawsze

samotna

Koncentracja na sprawcy, ofiara zwykle w

obecności sprawcy

Pokazanie konsekwencji przemocy Ilustracja samego aktu przemocy

Przemoc jako dewiacja Przemoc jako norma

Źródło: Opracowanie własne na podstawie analizy
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Zakończenie

Wnioski z analizy wykazały, że polska reklama społeczna ulega znacznym

przeobrażeniom, lecz dalej zdecydowanie różni się od reklamy komercyjnej.

Porównując przekaz współczesnych reklam poświeconych zjawisku przemocy, z ich

pierwowzorem z 1997 roku, kampanią „Bo zupa byłą za słona”, można dostrzec jak wiele się

zmieniło. Dzisiejsza reklama społeczna jest mniej dosłowna i agresywna. Częściej posługuje

się metaforą, niedopowiedzeniami oraz stosuje bardziej zróżnicowane środki perswazji. O jej

zmianie świadczy także układ przestrzenny obrazu. Odbiorca coraz częściej ustawiony jest

wobec przedstawianej rzeczywistości jako obserwator, nie ma on konfrontacyjnego styku z

bohaterami reklamy. Dzięki temu daje mu się prawo do własnej oceny sytuacji i pozostawia

mu wybór co do tego, jak powinien postąpić.

Z drugiej strony proces wysubtelniania przekazu i stosowanie na większa skalę

symboli sprawiają, że reklama społeczna staje się coraz mniej czytelna i zrozumiała. Można

także zaobserwować, że im bardziej emocjonalnie angażujący i kontrowersyjny temat, tym

częstsza tendencja do mówienia o problemie nie wprost, posługując się czasem mało

zrozumiałym zarówno językiem, jak i obrazem.

Istotnym wnioskiem, jaki płynął z analizy to koncentracja reklam społecznych na

problemie przemocy wobec dzieci oraz zwierząt. Przekazy traktujące o przemocy wobec

kobiet należały do mniejszości, choć to właśnie one zapoczątkowały dyskusję o zjawisku

przemocy, w tym przemocy domowej. Nie podejmowano także tematyki przemocy wobec

innych grup jak np. osób starszych. Warto jednak mieć na uwadze, ze wybór jednostek

analizy był arbitralny i odbywał się za pomocą strony internetowej. Ponieważ w pracy

dokonano podwójnej selekcji materiału, mogło to mieć wpływ na uzyskane wyniki.

Ważną obserwacją było także dostrzeżenie w plakatach reklam społecznych zjawiska

coraz szerszego definiowania przemocy i nazywanie jej mianem różnych obszarów

stosunków między ludzkich. Zarówno w przekazach dotyczących zwierząt, jak i dzieci

pojawił się problem przemocy werbalnej, lecz za każdym razem w innym kontekście. W

reklamach społecznych poświęconych dzieciom, przemoc werbalna została przedstawiona

jako równorzędna, pozostawiająca określone skutki u ofiar. Tymczasem w przekazach

dotyczących zwierząt, przemoc werbalna miała na celu uświadomienie kulturowej ignorancji i

akceptacji dla problemu agresji.
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Jeśli zaś chodzi o adresatów i zleceniodawców przekazów, sytuacja wyglądała

następująco: większość reklam społecznych podejmujących tematykę przemocy była zlecana

przez organizacje pozarządowe. Do grona zleceniodawców nie często dołączały instytucje

publiczne jak Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej czy Rzecznik Praw Dziecka. Można

natomiast pokusić się o twierdzenie, że instytucje te uciekają się do narzędzia reklamy

społecznej tylko w stosunku do mówienia o problemach bardziej doniosłych społecznie.

Natomiast instytucjami, które odpowiadały za przygotowanie plakatów były zawsze

prywatne agencje.

Analiza wykazała ponadto, że przeważają reklamy skierowane do nieokreślonego

adresata, całego społeczeństwa. Można także zaobserwować, że przekaz kierowany do

wąskiej, jasno określonej grupy np. rodziców czy opiekunów często był bardziej subtelny i

mniej agresywny od tego skierowanego do „wszystkich”.

Trudno jednoznacznie rozstrzygnąć, czy reklamy społeczne ulegają procesowi

upodabniania czy dywersyfikacji. Jednym z istotnych wniosków z analizy jest wpływ tematu

na sposób doboru formy i treści. Jeśli temat był drażliwy i bardziej narażony na społeczną

niechęć, autorzy reklam społecznych zdawali się przyjmować określoną, sprawdzoną

konwencję np. reklamy społeczne dotyczące przemocy w rodzinie pokazywały zwykle ofiarę

przemocy i starały się wzbudzić w odbiorcy współczucie.

Punktem wspólnym polskich reklam społecznych jest natomiast ich sposób

oddziaływania na postawy i przekonania. Większość reklam skonstruowanych było wg

schematu: wywołanie szoku obrazem, wywołanie poczucia winy, przerażenie treścią oraz

zaprezentowanie sposobu rozwiązania problemu. Zwykle jednak przekaz budowany był w ten

sposób, że wymowny, angażujący uwagę odbiorcy obraz opatrzony był słabo uwypukloną i

wydobytą instrukcją, co do tego, jak problem rozwiązać. Treść przekazu zawierająca

dyspozycję dla odbiorcy, często pisana była mniejszą czcionką oraz umiejscawiana była w

miejscu mało widocznym. Oprócz tego w żadnym przekazie nie pojawiały się konkrety,

wiedza, liczby. Najczęściej przekaz kreowany był tak, by oddziaływać przede wszystkim na

emocje odbiorcy.

Cechą charakterystyczną polskich reklam społecznych dotyczących przemocy jest taki

sposób formowania przekazu, który wzbudza przede wszystkim ujemnie nacechowane

emocje oraz odwołuje się do motywacji negatywnej. Większość z nich nie promuje działań

alternatywnych, a skupia się na prezentowaniu i negowaniu zachowań i postaw społecznie

niepożądanych. Jest to więc zatem powód, dla którego reklama społeczna znacznie różni się

od swojej komercyjnej poprzedniczki. Formułowany przekaz dotyczy postaw i zachowań
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głęboko ukształtowanych, natomiast prezentowana nagroda jest mało uchwytna i zwykle

sprowadza się do zagwarantowania odbiorcy poczucia, że zachowuje się on właściwie.

Na koniec warto wspomnieć, że polska reklama społeczna nie ma długiej tradycji ani

nie ulega profesjonalizacji. Świadczy o tym bardzo niewielka liczba prac i publikacji

poświęconych temu zagadnieniu oraz wąskie grono specjalistów. Można więc powiedzieć, że

jest ona narzędziem wciąż raczkującym i niedoskonałym. Z tego też względu na tym etapie

trudno powiedzieć, jak będzie wyglądała jej dalsza ewolucja.

Póki co, choć niewątpliwie pod pewnymi względami upodabnia się do reklamy

komercyjnej, wciąż wyraźnie się od niej różni i nic nie wskazuje, by miała zostać wyparta lub

przechwycona przez mechanizmy rynkowe.
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