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Streszczenie
Niniejsza praca dotyczy problemu niskiej partycypacji wyborczej wśród młodych
Polaków oraz związaną z tym działalnością organizacji pozarządowych promujących udział w
wyborach. Bezpośrednim przedmiotem analizy są kampanie profrekwencyjne kierowane do
młodych osób. Praca przybliża system wyborczy w Rzeczypospolitej, z uwzględnieniem
funkcji i rodzajami wyborów. Omówiona zostaje również tematyka absencji i aktywności
wyborczej oraz potencjalne przyczyny niskiej frekwencji młodego elektoratu i jego
negatywne skutki. Dalsza część pracy zawiera rozważania na temat roli komunikowania
publicznego i związanej z nią demokratycznej funkcji mediów, w ramach której działają
kampanie profrekwencyjne. Praca omawia ponadto minione kampanie profrekwencyjne, a
także przedstawia wynika badania sondażowego, dotyczącego profrekwencyjne, znajomości
przez respondentów kampanii profrekwencyjnych oraz preferencji badanych w zakresie
konstrukcji komunikacyjno-estetycznej przekazu.
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Wstęp
Jak wskazuje raport Instytutu Spraw Publicznych ,,Wyborca 2.0”,młodzi ludzie są
najmniej aktywną grupą wśród całego elektoratu1. Wynik ten należy do jednych z niższych w
Europie i budzi niepokój społeczeństwa. Negatywny stosunek młodzieży do polityki jest
często wywołany niekorzystnym wizerunkiem medialnym, budzi więc niechęć i
niezrozumienie. Naprzeciw temu problemowi wychodzą fundacje oraz instytucje państwowe
angażujące się w działalność profrekwencyjną. Próbują one dotrzeć do osób młodych
odpowiadając na ich dylematy i wątpliwości związane z partycypacja wyborczą, a także
zachęcić do angażowania się, poprzez głosowanie, w życie publiczne. W jaki sposób powinny
to robić, aby jak najlepiej dotrzeć do młodego odbiorcy? Jakich środków przekazu używać?
Jakich argumentów? Niniejsza praca jest próbą udzielenia choć cząstkowej odpowiedzi na
powyższe pytania.
W rozdziale pierwszym opisuję system wyborczy w Polsce i omawiam zasady
polskiego prawa wyborczego oraz przedstawiam funkcje i rodzaje wyborów. Rozdział
przybliża także problematykę absencji i aktywności wyborczej, które uznaje się za
wyznacznik jakości społeczeństwa obywatelskiego. Absencja wyborcza i związana z nią niska
frekwencja, szczególnie wśród młodych wyborców, ma niejednoznaczne uwarunkowania. Jest
to współdziałanie takich czynników jak niechęć do polityki, lęk przed ponoszeniem
odpowiedzialności za swoje wybory, czy nagromadzenie zadań rozwojowych związanych z
wchodzeniem w okres dorosłości. Kumulacja tych zjawisk prowadzi do biernej postawy
wyborczej, a co za tym idzie – osłabionej reprezentacji interesów na scenie politycznej.
Rozdział drugi dotyczy procesów komunikowania publicznego związanego z
aktywizacją elektoratu, ze szczególnym uwzględnieniem informowania politycznego, na
którego to podstawie obywatele kształtują swój stosunek do polityki i działań państwa.
Zadanie pośredniczenia między władzą a społeczeństwem jest ważnym zadaniem - takim,
które może znacząco wpływać na ich wzajemne relacje. Szczególną rolę odgrywają tu
kampanie

społeczne

zajmujące

się

komunikowaniem

obywatelskim,

promującym

zaangażowanie obywateli w życie polityczne. W tej dziedzinie kluczowa jest działalność

1

D. Batorski i in.(2012). Wyborca 2.0. Młode pokolenie wobec procedur demokratycznych.
http://www.isp.org.pl/uploads/pdf/1674809630.pdf *data dostępu:09.06.2014].
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profrekwencyjna i realizowane w jej ramach kampanie. W rozdziale drugim opisuję ponadto
wybrane kampanie profrekwencyjne z uwzględnieniem następstw ich odbioru.
Rozdział trzeci dotyczący metodologii badań zawiera opis metody badawczej, za
pomocą której sprawdzam preferencje młodych wyborców odnośnie formy kampanii
profrekwencyjnych oraz poziom ich znajomości. Czwarty rozdział zawiera analizę
przeprowadzonego badania a także próbę interpretacji wyników oraz sformułowania
wniosków, jakie z nich płyną.
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ROZDZIAŁ I- SYSTEM WYBORCZY

1.1 Zagadnienia ogólne
Demokracja

pośrednia,

zwana

też

przedstawicielską,

charakteryzuje

się

podejmowaniem wiążących decyzji politycznych przez suwerena, którym w wypadku
Rzeczypospolitej Polskiej jest naród. Wyraża to formuła zawarta w art. 4 ust.1 Konstytucji:
,,Władza zwierzchnia w Rzeczypospolitej Polskiej należy do Narodu”, która jednocześnie
stanowi ustrojową zasadę suwerenności narodu, rozumianego jako wspólnota wszystkich
obywateli. Zasada ta, w swym negatywnym znaczeniu podkreśla fakt, że podmiotem władzy,
nie może być monarcha, określona grupa czy klasa społeczna2.
W art. 4 ust. 2 Konstytucji czytamy, że ,,Naród sprawuje władzę przez swoich
przedstawicieli lub bezpośrednio.” Jest to nawiązanie zarówno do idei demokracji
bezpośredniej(w tym przypadku różnego rodzaju referendów), oraz do wcześniej
wspomnianej demokracji pośredniej. Jak zaznacza Leszek Garlicki w swojej książce ,,Polskie
prawo konstytucyjne”, współcześnie w skali całego kraju stosuje się raczej formy demokracji
pośredniej, jako że formy demokracji bezpośredniej są między innymi ze względów
technicznych ciężkie do przeprowadzenia3.
Narzędziem

służącym

do

osiągnięcia

demokracji

przedstawicielskiej,

gdzie

suwerenność narodu jest uzyskiwana za pośrednictwem jego reprezentantów, jest prawo
wyborcze 4 . Dlatego istotnym elementem demokratycznego państwa są przeprowadzane
cyklicznie, wolne i rywalizacyjne wybory.

2

L. Garlicki, Polskie prawo konstytucyjne. Zarys wykładu, wyd. Liber, Warszawa 2007, s.53
tamże
4
M. Chmaj, W. Skrzydło, Systemy wyborcze w Rzeczypospolitej Polskiej, wyd. Oficyna, Warszawa 2008, s.13
3
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1.1.1Zasady polskiego prawa wyborczego
Demokratyczna procedura wyborcza w rozumieniu Konstytucji (art. 96 ust. 2 oraz art.
97 ust. 2) powinna zarazem włączyć zasadę powszechności, bezpośredniości, równości
i tajności, jak jest to w przypadku wyborów do Sejmu i Senatu 5 . Według art. 127 ust.1
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej wybierany jest w wyborach powszechnych, równych,
bezpośrednich i w głosowaniu tajnym, podobnie jak wybory do organów stanowiących
samorządu terytorialnego. Zasady wymienione w powyższych artykułach są to podstawowe
zasady prawa wyborczego, czyli utworzone w procesie historycznym kluczowe założenia
dotyczące praw obywateli w procesie wyborczym. Uznawane są za niezbędne minimum oraz
za bazowe wytyczne nieodzowne do przeprowadzenia demokratycznych wyborów 6. W Polsce
zasady

prawa

wyborczego

mają

rangę

konstytucyjną

oraz

są

ustanowione

w poszczególnych ordynacjach wyborczych.
Za Markiem Chmaj oraz Wiesławem Skrzydło autorami ,,Systemów wyborczych
w Rzeczypospolitej Polskiej” można wyróżnić znaczenie poszczególnych zasad:
1. zasada powszechności-w sensie pozytywnym oznacza zapewnienie każdemu
wyborcy upoważnienia do czynnego i biernego prawa wyborczego, w sensie
negatywnym zabronienie pozbawienia lub ograniczenia tego prawa członkom
elektoratu. Zasada ta obliguje państwo do zaaranżowania wzięcia udziału
w wyborach, każdemu, komu przysługuje to prawo. Przy interpretowaniu tej zasady
należy uwzględnić cenzusy, czyli prawne ograniczenie kręgu wyborców. Polska
Konstytucja uwzględnia cenzus wieku, polegający na przyznaniu prawa wyborczego
po osiągnięciu pełnoletniości, oraz wyłączenie z grona wyborców przez pozbawienie
praw publicznych oraz ubezwłasnowolnienie.
2. zasada równości-w znaczenie formalnym polega na stworzeniu jednakowych zasad
oraz przyznaniu każdemu uczestnikowi takiej samej liczby głosów, natomiast w
znaczeniu materialnym oznacza, że głos każdego wyborcy, ma taką samą siłę,
znaczenie. Ma na celu zapobieganie faworyzowaniu jednej grupy społecznej kosztem
drugiej.

5

L. Garlicki, Polskie prawo konstytucyjne. Zarys wykładu, wyd. Liber, Warszawa 2007, s.54
B. Michalak, A. Sokola, Leksykon prawa wyborczego i systemów wyborczych, wyd. Oficyna, Warszawa 2010, s.
104
6
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3. zasada bezpośredniości- polega na samodzielnym, bezpośrednim decydowaniu
wyborców o składzie organu przedstawicielskiego. Jej przeciwieństwem jest zasada
pośredniości, która polega na dokonywanie wyboru przez elektorów.
4. zasada tajności- dotyczy wyłącznie procedury głosowania, nie powinna być
stosowana w innych fazach wyborów na przykład przy ogłoszeniu list kandydatów.
Uważa się ja za najistotniejszy element, który zapewnia swobodne wyrażanie
indywidualnych preferencji wyborczych. Zasada ta powinna ponadto gwarantować
uczestnikom, że bez względu na to jaki oddali głos nie powinni spodziewać się ani
pozytywnych, ani negatywnych konsekwencji tej decyzji7.
Powyższe zasady tworzą katalog zasad prawa wyborczego. Nazywa się je również
,,przymiotnikami

wyborczymi”,

przez

co

powstało

pojęcie

,,wyborów

czteroprzymiotnikowych” 8 . Powyższe pojęcia podkreślają znaczenie owych zasad i ich
koniecznej obecności przy przeprowadzeniu demokratycznych wyborów.

1.2 Funkcje wyborów

Jak podkreśla Bogusław Banaszak, nie ma jednej, uniwersalnej klasyfikacji funkcji
wyborów. Ich specyfika zależy przede wszystkim od struktury społeczeństwa i wpływa na nią
wiele czynników 9 . Odnosząc się do państwa demokratycznego, autorksiążki ,,Prawo
Konstytucyjne” pisze:
,,W

państwie demokratycznym

wybory stały się

podstawowym

sposobem

powoływania parlamentu, organów samorządowych oraz niektórych innych organów
państwowych (w wielu krajach zwłaszcza głowy państwa) i jednym z najważniejszych
zjawisk w życiu politycznym”10.
Marek Chmaj i Wiesławem Skrzydło wyróżniają następujące funkcje wyborów:
1. funkcję kreacyjną, która polega na ustanawianiu składu osobowego organów
kolegialnych lub na wyborze kandydata na konkretne stanowisko, jest to wyraz

7

M. Chmaj, W. Skrzydło ,System wyborczy w Rzeczypospolitej Polskiej, wyd. Oficyna, Warszawa 2008, s. 34-50
L. Garlicki, Polskie prawo konstytucyjne. Zarys wykładu, wyd. Liber, Warszawa 2007, s. 147
9
B. Banaszak, Prawo konstytucyjne, wyd. C.H. Beck ,Warszawa 2010, s.335
10
tamże s.335
8
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aprobaty wyborców dla zaproponowanym im w czasie kampanii wyborczej ofert
personalnych i politycznych;
2. funkcję polityczną-programową, która polega na opowiadaniu się obywateli za
konkretnym programem politycznym prezentowanym przez komitety wyborcze,
które uwzględniają między innymi problemy deficytu budżetowego, bezrobocia,
polityki zagranicznej, czy innych kwestii dotyczących zaspokajania potrzeb
obywateli. Dzięki tej funkcji zostaje wybrany program, który ma być realizowany
w najbliższym czasie;
3. funkcję integracyjną, która polega na zjednoczeniu wyborców wokół wspólnej
wartości jaką jest państwo. Jego członkowie razem dokonują wyboru, który
dotyczy ich wspólnej przyszłości, wspólnego interesu, oraz wspólnie osiąganych
celów. Dlatego też funkcja ta ma na celu tworzenie wspólnoty;
4. funkcję legitymizującą jej istota opiera się o przekazanie pełnomocnictwa,
uprawomocnienia władzy, odnosi się ona bezpośrednio do wspomnianej wcześniej
ustrojowej zasady suwerenności narodu. Organ, który zostanie wyłoniony w
trakcie wyborów, dzięki tej funkcji zyskuje prawny i polityczny tytuł do
sprawowania władzy11.
Według Arkadiusza Żukowskiego wybory stanowią ,,mechaniczne bicie serca procesu
politycznego, albo też serce demokratycznego systemu władzy”12, co w odpowiednim stopniu
podkreśla ich istotę.

1.3 Rodzaje wyborów
Podział wyborów można dokonać ze względu na obszar ich przeprowadzania. Za
Bogusławem Banaszakiem wyróżniamy:
1. wybory powszechne, które odbywają się na całym obszarze kraju. Są to:


wybory parlamentu,



wybory głowy państwa,



wybory organów samorządowych



wybory do Parlamentu Europejskiego.

11

M. Chmaj, W. Skrzydło, Systemy wyborcze w Rzeczypospolitej Polskiej, wyd. Oficyna, Warszawa 2008, s.14
A. Żukowski, Istoty formuły demokratycznych wyborów- kilka refleksji teoretycznych i terminologicznych,
„Studia Wyborcze” 2006, Tom I, s.53
12

11

2. wybory lokalne, które odbywają się tylko w części terytorium kraju, są to na
przykład wybory do organów samorządowych przeprowadzane w jednej lub kilku
jednostkach podziału terytorialnego13.
Na potrzeby niemniejszej pracy, ze względu na związane z nimi kampanie
profrekwencyjne zostaną omówione jedynie wybory o charakterze ogólnopolskim, wśród nich
wybory parlamentu oraz wybory na urząd prezydenta.

1.3.1 Wybory parlamentu

Wybory parlamentu to systematyczne ustalanie składu parlamentu za pomocą
głosowania, w którym bierze udział ogół obywateli do tego uprawnionych. Dotyczą obu jego
izb Sejmu i Senatu. Tryb wyborów uregulowany w Konstytucji w art. 96 ust. 2 ,,Wybory do
Sejmu są powszechne, równe, bezpośrednie i proporcjonalne oraz odbywają się w głosowaniu
tajnym” oraz w art. 97 ust. 2 ,,Wybory do Senatu są powszechne, równe, bezpośrednie i
odbywają się w głosowaniu tajnym”. Reguluje je również odrębna ustawa o Ordynacji
wyborczej do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia
12 kwietnia 2001 roku. Według art. 1 tejże ustawy:
,,Ustawa określa zasady i tryb zgłaszania kandydatów na posłów i kandydatów na
senatorów, przeprowadzania wyborów oraz warunki ważności wyborów do Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, a także zasady
prowadzenia i finansowania kampanii wyborczej.”
Ustawa ta w sposób całkowity określa warunki związane z wyborem zarówno
posłów, jak i senatorów. W myśl ustawy wybory do Sejmu i Senatu odbywają sięrazem w
dniu wolnym od pracy (art.3), natomiast zgodnie z postanowieniami Konstytucji zarządzane
są przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ( art. 98 ust. 2).
Sejm składa się z 460 posłów, którzy wybierani są na czteroletnią kadencję, natomiast
Senat składa się z 100 senatorów wybieranych również na czteroletnią kadencję. Czynne
prawo wyborcze zarówno do Sejmu jak i do Senatu mają obywatele polscy, którzy najpóźniej
w dniu glosowania osiągnęli pełnoletniość, nie są pozbawieni praw publicznych, oraz nie
zostali ubezwłasnowolnieni. Bierne prawo wyborcze w wyborach do Sejmu należy się
13

B. Banaszak, Prawo konstytucyjne, wyd. C.H. Beck, Warszawa 2010, s.337
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osobom, które najpóźniej w dniu głosowania ukończyły 21 lat oraz nie zostały skazane za
przestępstwo. Kandydatów na posłów wybiera się z okręgowych list w wielomandatowych
okręgach wyborczych. W tym przypadku stosowana jest zasada równości zarówno w sensie
formalnym, to znaczy, że każdy dysponuje jednym głosem, jak i materialnym, każdy głos ma
jednolitą siłę. Aby to uzyskać ustala się taką samą normę przedstawicielstwa przez
podzielenie liczby mieszkańców kraju przez ogólną liczbę mandatów poselskich. Norma ta
decyduje ile mandatów poselskich przepada w udziale kolejnym okręgom wyborczym 14. O
mandat Senatora może ubiegać się osoba od 30 roku życia również nie skazana wyrokiem
sądu za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego. Przy wyborze senatorów
obowiązuje zasada większości względnej w okręgach wyborczych mających od dwóch do
czterech mandatów15. Przy czym nie można jednocześnie kandydować do Sejmu i Senatu.
W szczególnych przypadkach wygaśnięcia mandatu senatora można przeprowadzić
wybory uzupełniające, jeśli do końca kadencji Senatu zostało więcej niż sześć miesięcy.
Wybory takie zarządza Prezydent i są przeprowadzane jedynie na terenie kraju. Jeśli
wygaśnie mandat poselski Marszałek Sejmu informuje kolejnego kandydata z tej samej listy
okręgowej o możliwości przejęcia mandatu16.

1.3.2 Wybory na urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Podstawą dla uregulowań prawnych wyborów prezydenckich są przepisy Konstytucji.
Według art. 127 ust. 1 ,,Prezydent Rzeczypospolitej jest wybierany przez Naród w wyborach
powszechnych, równych, bezpośrednich i w głosowaniu tajnym”

17

. Przepisy te

konkretyzowane są w ustawie z dnia 27 września 1990 roku o wyborze prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej. Osoby chcące brać czynny udział w wyborach według art. 2
ustawy muszą spełniać dwa warunki: być obywatelami Polski oraz być osobami pełnoletnimi.
Z tego grona wykluczone są osoby pozbawione praw publicznych prawomocnym
orzeczeniem sądu, praw wyborczych na podstawie orzeczenia Trybunału Stanu oraz osoby
ubezwłasnowolnione. Obywatele, którzy posiadają czynne prawo wyborcze uwzględnieni są
w spisie wyborców, który jest tworzony przez urzędy gminy. Spis ten jest konieczny do
dopuszczenia osoby do głosowania. Uwzględniane są również zaświadczenia o prawie
14

M. Chmaj, W. Skrzydło, Systemy wyborcze w Rzeczypospolitej Polskiej, wyd. Oficyna, Warszawa 2008, s.87
B. Michalak, A. Sokola, Leksykon prawa wyborczego i systemów wyborczych, wyd. Oficyna, Warszawa 2010,
s.169
16
M. Chmaj, W. Skrzydło, Systemy wyborcze w Rzeczypospolitej Polskiej, wyd. Oficyna, Warszawa 2008, s.93
17
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, wyd. F.H. ,,Libellus”, Kraków 2011, s.25
15
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głosowania, dla osób, które w dni wyborów przebywają poza miejscem zamieszkania.
Możliwość ta wynika bezpośrednio z zasady powszechności wyborów18.
Kandydat na stanowisko Prezydenta RP powinien spełniać wymagania określone w
art. 127 ust. 3 to znaczy powinien być to obywatel polski, który ukończył 35 lat, nie ma
ograniczonych praw wyborczych do Sejmu, ponadto zgłasza go co najmniej 100 000
obywateli, którzy posiadają prawo wybierania do Sejmu. W artykule nie zostało ściśle
określone czy ma być to obywatelstwo polskie od urodzenia, czy z nadania, czy kandydat ma
stale zamieszkiwać w kraju. Nie została też sprecyzowana dozwolona liczba kandydatów na
ten urząd19.Zostało natomiast uściślone w ust. 2, że kadencja Prezydenta RP trwa 5 lat, a ta
sama osoba może być powtórnie wybrana tylko raz. Zgodnie z przepisami Konstytucji,
wybierany zostaje kandydat, który otrzymał bezwzględną większość głosów (art. 127 ust .4).
Wybory prezydenckie zarządza Marszałek Sejmu (art. 7 ust. 2 ustawy o wyborze
prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej). Wiąże się z nimi również działanie Państwowej
Komisji Wyborczej, która zajmuje się przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów
zarówno prezydenckich jak i parlamentarnych20.
W art. 127 ust. 5 przewidziane jest ponowne głosowanie, które zostaje
przeprowadzone, kiedy po pierwszej turze dwóch kandydatów otrzymało kolejno największą
liczbę głosów. Głosowanie to odbywa się 14. dnia po pierwszej turze i poprzedza je kampania
wyborcza z udziałem dwóch kandydatów cieszących się największym poparciem.
Aby lepiej zobrazować funkcjonowanie i przebieg powyższych wyborów kolejny
podrozdział został poświęcony konkretnemu przykładowi wyborów prezydenckich.

1.3.2.1Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w praktyce – przykład roku 2010

Ostatnie wybory na urząd Prezydenta RP zostały przeprowadzone 20 czerwca 2010
roku. Były to wybory przyspieszone z powodu śmierci wcześniejszego Prezydenta Lecha
Kaczyńskiego. Odbywały się wyjątkowo w okresie wakacyjnym. Wzięło w nich udział
16 929 088 z 30 813 005 uprawnionych obywateli, co stanowi 54,94% . Pierwsze głosowanie

18

M. Chmaj, W. Skrzydło, Systemy wyborcze w Rzeczypospolitej Polskiej, wyd. Oficyna, Warszawa 2008, s.108
M. Chmaj, W. Skrzydło, Systemy wyborcze w Rzeczypospolitej Polskiej, wyd. Oficyna, Warszawa 2008, s.108
20
tamże s. 111
19
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nie zapewniło żadnemu z kandydatów bezwzględnej większości głosów, co oznacza, że na
żadnego z nich nie zagłosowało więcej niż połowa elektoratu (Tab. 1.) 21.
Nr

Liczba

Nazwisko i imiona

głosów Liczba głosów

na kandydata

ważnych [%]

1.

Morawiecki Kornel Andrzej

21596

0.13

2.

Ziętek Bogusław Zbigniew

29548

0.18

3.

Jurek Marek

177315

1.06

4.

Lepper Andrzej Zbigniew

214657

1.28

5.

Olechowski Andrzej Marian

242439

1.44

6.

Pawlak Waldemar

294273

1.75

7.

Korwin-Mikke Janusz Ryszard

416898

2.48

8.

Napieralski Grzegorz Bernard

2299870

13.68

9.

Kaczyński Jarosław Aleksander

6128255

36.46

10.

Komorowski Bronisław Maria

6981319

41.54

Tab. 1 Rozkład głosów wyborach prezydenckich 2010. Źródło: Państwowa Komisja Wyborcza (2010).Wizualizacja wyborów Prezydenta RP
2010, http://prezydent2010.pkw.gov.pl/PZT1/PL/WYN/F/index.htm [data dostępu 03.01. 2014].

Dnia 4 lipca 2010 roku odbyło się ponowne głosowania z udziałem dwóch
kandydatów

z

największą

liczbą

głosów.

Byli

to

Jarosław

Kaczyński

z liczbą 6128255 głosów, oraz Bronisław Komorowski z liczbą 6981319 głosów. Tym razem
z 30 833 924 uprawnionych w głosowaniu wzięło udział 17 054 690 osób, to jest 55.31%.
Wybory wygrał Bronisław Komorowski z 53.01% poparciem22.

1.4 Aktywność i absencja wyborcza
Jakość społeczeństwa obywatelskiego, jego zaangażowanie w procesy demokratyczne
odzwierciedla jego udział w wyborach. Wiąże się to z jedną z elementarnych cech

21

Paostwowa Komisja Wyborcza (2010).Wizualizacja wyborów Prezydenta RP 2010,
http://prezydent2010.pkw.gov.pl/PZT1/PL/WYN/F/index.htm *data dostępu 03.01. 2014+.
22
Paostwowa Komisja Wyborcza (2010).Wizualizacja wyborów Prezydenta RP 2010,
http://prezydent2010.pkw.gov.pl/PZT1/PL/WYN/F/index.htm *data dostępu 03.01. 2014+.
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demokracji, jaką jest właśnie polityczne uczestnictwo obywateli. Obecnie jego podstawowym
przejawem jest branie udziału w wyborach23.
Krystyna Skarżyńska w ,,Podstawach psychologii politycznej” zwraca uwagę, że do
określania powyższych pojęć stosuje się terminy takie jak:


zaangażowanie (involvement)jest to zjawisko o charakterze poznawczoemocjonalnym i przejawia się konkretnie ukształtowanym stosunkiem do partii
politycznej lub polityków, wynika z tego określona wiedza na ten temat oraz
indywidualne

sympatie

i

antypatie

przejawiające

się

w

preferencjach

wyborczych; skutkiem zaangażowania może być większa aktywność polityczna;


uczestnictwo/partycypacja (participation) jest to aktywne wsparcie politycznej
ciągłości lub zmiany”, istotne dla podmiotu jest wywieranie wpływu na życie
polityczne; ma ona charakter zarówno rytualny jak i symboliczny;



aktywność (activity) obejmuje między innymi sposoby i formy uczestniczenia w
polityce oraz czas i energię poświęconej jej przez podmiot24.

Jak widać, aktywność polityczna jest niejednolitym zjawiskiem, którego nie można
zoperacjonalizować tylko w jednym wymiarze.
Przeciwieństwem aktywności wyborczej jest absencja definiowana w ,,Leksykonie
prawa wyborczego i systemów wyborczych” jako ,,zaniechanie udziału w głosowaniu przez
osoby do tego uprawnione”25. Dalej przez Bartłomieja Michalaka i Andrzeja Sokola, autorów
powyższej książki, wyróżnione są dwa rodzaje absencji:
1. absencja niezawiniona (przymusowa), spowodowana czynnikami zewnętrznymi
niezależnymi od wyborcy, które są najczęściej natury technicznej lub losowej. Może
to być na przykład nieumieszczenie osoby w spisie wyborców, uniemożliwienie
dotarcia do lokalu, niedostosowane godziny otwarcia lokali wyborczych do czasu
pracy, czy trudności z bezpośrednim głosowaniem przez osoby niepełnosprawne.
2. absencja zawiniona, która jest zamierzona i planowana, wiąże się ze świadomym
podjęciem decyzji. Jest to zjawisko złożone, na które składa się wiele czynników
zarówno psychologicznych, politycznych jak i sytuacyjnych. Wiąże się przede
wszystkim z niską motywacją, na którą składają się apatia, bierność oraz niechęć
23

Raport o kampanii „Zmieo kraj. Idź na wybory” Strona internetowa Forum Obywatelskiego Rozwoju
http://www.for.org.pl/pl/raporty-FOR *dostęp: 04.01.2014+
24
K. Skarżyoska, Podstawy psychologii politycznej, wyd. Zyski S-ka, Poznao 2002,s.27-28
25
B. Michalak, A. Sokola, Leksykon prawa wyborczego i systemów wyborczych, wyd. Oficyna, Warszawa 2010,
s.9
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podjęcia wysiłku zapoznania się kampaniami wyborczymi poszczególnych
kandydatów26.
Ze zjawiskiem absencji zawinionej związane jest pojęcie non-voters. Określenie to stosuje się
do wyborców, którzy celowo i regularnie rezygnują z udziału w głosowaniu. Osoby te opisane
są przez Krystynę Skarżyńską jako wyalienowane, przekonane o braku wystarczającej wiedzy
do podjęcia decyzji wyborczej, nieutożsamiających się z żadną społecznością lokalną ludzie
młodzi (unplugged). Zalicza do tej grupy również ludzi z klasy średniej o negatywnym
stosunku do politycznej rzeczywistości, którzy mimo posiadanej wiedzy nie są przekonani, że
ich pojedynczy głos może coś zmienić. Do grupy tej należą także ludzi z klasy wyższej,
którzy są aktywni społecznie, ale nie mają czasu na głosowanie (doers)27. Jest to więc grupa
niehomogeniczna, którą kierują różne przesłanki.
Wysoka absencja wyborcza budzi obawę o stan demokracji. W raporcie z kampanii
społecznej ,,Zmień kraj. Idź na wybory” przytoczone są następujące obawy związane z niską
frekwencją wyborczą:


nierówność społeczna spowodowana niedostatecznym promowaniem interesów
warstw, które nie brały udziału w wyborach,



niska frekwencja może być objawem odrzucenia systemu przez obywateli,



wyraża niewystarczającą kontrolę społeczną działalności polityków28.

Dlatego też tak ważna jest aktywizacja elektoratu, definiowana w ,,Leksykonie prawa
wyborczego i systemów wyborczych jako:
,,Wszelkie działania służące mobilizacji wyborczej elektoratu mające na celu
zwiększenie frekwencji w wyborach.(…) Najczęściej wykorzystywanym środkiem
służącym do trwałej aktywizacji elektoratu jest odpowiednio przygotowana,
długofalowa i konsekwentnie prowadzona akcja propagandowa, mająca na celu
pobudzenie zainteresowania obywateli wyborami oraz skłonienie ich do wzięcia
udziału w głosowaniu”29.

26

Tamże.
K. Skarżyoska, Podstawy psychologii politycznej, wyd. Zyski S-ka, Poznao 2002, s. 50
28
Raport o kampanii „Zmień kraj. Idź na wybory” Strona internetowa Forum Obywatelskiego Rozwoju
http://www.for.org.pl/pl/raporty-FOR [dostęp: 04.01.2014]
29
B. Michalak, A. Sokola, Leksykon prawa wyborczego i systemów wyborczych, wyd. Oficyna, Warszawa 2010,
s.12
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Podmioty zajmujące się aktywizacją społeczeństwa to przede wszystkim organizacje
pozarządowe, które są apolityczne i działają bezstronnie. W Polsce jest to np. Forum
Obywatelskiego Rozwoju, Fundacja im. Stefana Batorego, Centrum Edukacji Obywatelskiej,
oraz wiele innych. Organizacje te są twórcami wielu kampanii profrekwencyjnych między
innymi: ,,Zmień kraj. Idź na wybory”, ,,Pępek Europy”, ,,Masz głos. Masz wybór”,
,,Gdziekolwiek będziesz. Zagłosuj”. Jako że, kampanie te są głównym tematem niniejszej
pracy, więcej informacji na ten temat pojawi się w rozdziale drugim.
Aktywizacją elektoratu zajmują się również partie polityczne. Ich działalność nie jest
takduża, jak organizacji pozarządowych i budzi kontrowersje dotyczące motywacji. Jako
przykład można przytoczyć akcję Platformy Obywatelskiej ,,Głosuj bez meldunku”,
informującą o możliwości głosowania poza miejscem zamieszkania 30 . Celem tej kampanii
było poinstruowanie osób, co mogą zrobić, aby wziąć udział w wyborach poza miejscem
zamieszkania. Kierowano ją przede wszystkim do studentów i osób pracujących. Jej działanie
było ogólnie związany z podniesieniem frekwencji wyborczej, mimo to nadawcą była
konkretna partia polityczna.
Ważna jest również działalność instytucji państwowych, w szczególności Państwowej
Komisji Wyborczej. Agenda ta w myśl ustawy obligatoryjnie powinna zajmować się
zwiększaniem wiedzy obywateli odnośnie prawa wyborczego31.
W publikacji pod redakcją Andrew Ellisa ,,Aktywizowanie wyborców. Inicjatywa z
różnych stron świata” zostało wymienione sześć podstawowych działań jakie mogą podjąć
agendy rządowe oraz organizacje związane z podnoszeniem frekwencji wyborczej:
1. kampanie informacyjne wyjaśniające procedury wyborcze oraz sposoby głosowania
(jak?);
2. kampanie promocyjne uzasadniające, dlaczego obywatel powinni brać
udział

w

wyborach,

uwzględniające

zmienne

wpływające

na

motywacje

elektoratu(dlaczego?);
3. akcje obywatelskie nastawione na mobilizację wyborców, organizowane lokalnie;
4. szkolne symulacje wyborów oraz inne programy edukacyjne;
5. rozrywkę (np. Rock the Votew USA),
30

http://www.glosujbezmeldunku.pl [dostęp05.01.2014].
M. Solon-Lipiński, Aktywizowanie wyborców w Polsce. Inicjatywy pro frekwencyjne w latach 20012011,http://isp.org.pl/uploads/filemanager/Program%20Prawa%20i%20Instytucji%20Demokratycznych/Kampa
nieprofrekpoIIIkor.pdf *data dostępu 04.01.2014+
31
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6. zachęty materialne mające na celu nakłonienie wyborców do głosowania 32 .
Na potrzeby niniejszej pracy zostanie poruszona kwestia kampanii promocyjnych.
1.4.1. Frekwencja wyborcza w Polsce

W ujęciu definicyjnym frekwencja wyborcza to: ,,rzeczywista liczba osób biorących
udział w głosowaniu podczas elekcji (pojedynczej lub na przestrzeni wybranych lat) w
stosunku do ogólnej liczby osób uprawnionych do głosowania, wyrażana najczęściej w formie
procentu”33.
Bartłomiej Michalaki Andrzej Sokola uważają właśnie frekwencję wyborczą za
wskaźnik zaangażowania obywateli w wybory oraz ilustrację partycypacji politycznej i
zachowań wyborczych.
Początek prac badawczych nad frekwencją wyborczą w naszym kraju sięga momentu
transformacji ustrojowej. Pierwsze dane pochodzą z wolnych wyborów parlamentarnych w
1991 roku, w których uczestniczyło 43,2% uprawnionych do głosowania. W porównaniu do
innych krajów postkomunistycznych w których frekwencja przekraczała 50% (Bułgaria
68,07%, Czechy 78,02% , Słowacja 81,87%) było to niewiele34.
Poniższa tabela

(Tab.2) prezentuje dane dotyczące frekwencji

w wyborach

parlamentarnych w Polsce w poszczególnych latach:

Wybory

Liczba

uprawnionych

do Liczba

kart Frekwencja

głosowania

wydanych

1991

27 517 280

11 887 949

43,2

1993

27 677 302

14 415 586

52,1

1997

28 409 054

13 616 378

47,9

2001

29 364 455

13 017 929

46,3

2005

30 229 031

11 804 676

40,6

2007

30 615 471

16 142 202

53,9

2011

30 762 931

15 050 027

48,9

32

A. Ellis i in., Aktywizowanie wyborców. Inicjatywy z różnych krajów świata, Warszawa 2009 s.15
B. Michalak, A. Sokola, Leksykon prawa wyborczego i systemów wyborczych, wyd. Oficyna, Warszawa 2010,
s.35
34
Raport o kampanii „Zmień kraj. Idź na wybory” Strona internetowa Forum Obywatelskiego Rozwoju
http://www.for.org.pl/pl/raporty-FOR [dostęp: 04.01.2014] Rys.1 Frekwencja wyborcza w krajach
postkomunistycznych (lata 1990-2005)
33
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Tab.2Frekwencja wyborcza w wyborach parlamentarnych w Polsce. Źródło: Raport o kampanii „Zmień kraj. Idź na wybory” Strona
internetowa Forum Obywatelskiego Rozwoju http://www.for.org.pl/pl/raporty-FOR [dostęp: 04.01.2014]

Frekwencja dotyczące wyborów na urząd Prezydenta RPw poszczególnych latach
przedstawia się następująco (Tab.3):
Wybory

Frekwencja

1990

53,40

1995

68,23

2000

61,12

2005

50,99

2010

55,31

Tab.3 Frekwencja w wyborach prezydenckich w Polsce w latach 1990-2010 (wyłącznie pierwsze tury). Źródło :M. Solon-Lipiński,
Aktywizowanie wyborców w Polsce. Inicjatywy pro frekwencyjne w latach 20012011,http://isp.org.pl/uploads/filemanager/Program%20Prawa%20i%20Instytucji%20Demokratycznych/KampanieprofrekpoIIIkor.pdf [data
dostępu 04.01.2014]

Marek Solon-Lipiński w swoim raporcie wskazuje, że pierwsze częściowo wolne
wybory, które miały miejsce w czerwcu 1989 roku przyciągnęły do urn wyborczych aż 62%
elektoratu. Tylko jedne kolejne wybory, mianowicie prezydenckie w roku 2000,przyniosły
wyższy wynik. Generalnie zauważamy regres aktywności wyborczej35.
Badaczy niepokoi zarazem niestabilność uczestnictwa wyborczego elektoratu zarówno
na poziomie mikro jak i makro. Poziom mikro dotyczy indywidualnych zmian zachowań
wyborczych. Między kolejnymi wyborami poszczególne jednostki brały w nich udział
następnie rezygnowały i vice versa. Zachowanie takie mogło być spowodowane
udogodnieniami lub utrudnieniami w samym procesie głosowania lub rozczarowaniem
politykami sprawującymi władzę. Poziom makro powiązany jest z strukturalnymi zmianami
grupy osób głosujących. Między poszczególnymi wyborami dochodzą kohorty uzyskujące
prawo do głosowania oraz odchodzą osoby najstarsze. Wpływa to na zmiany frekwencji w
szczególności, jeśli nowe roczniki nie wyrażają chęci brania udziału w wyborach36.

35

M. Solon-Lipiński, Aktywizowanie wyborców w Polsce. Inicjatywy pro frekwencyjne w latach 20012011,http://isp.org.pl/uploads/filemanager/Program%20Prawa%20i%20Instytucji%20Demokratycznych/Kampa
nieprofrekpoIIIkor.pdf *data dostępu 04.01.2014+
36
M. Cześnik, Partycypacja wyborcza Polaków, Instytut Spraw Publicznych,
http://www.isp.org.pl/files/20145849250174351001263374709.pdf [data dostępu: 05.01.2014]
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W raporcie podsumowującym kampanię ,,Zmień kraj. Idź na wybory” zauważona jest
kolejna analogia dotycząca wzorców wyborczych w Polsce:
,,Większość analiz, a prowadzi się ja od początku transformacji, wskazuje na duże
podobieństwo wzorów polskich od wzorów obserwowanych w społeczeństwach Europy
Zachodniej. Frekwencja wyborcza w Polsce okazuje się najmocniej związana z
wykształceniem, wieki i częstotliwością praktyk religijnych”.
Na potrzeby niniejszej pracy omówione zostanie powiązanie frekwencji wyborczej z wiekiem
elektoratu. Poniższy wykres (Wykres 1) przedstawia partycypację wyborczą Polaków:
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Wykres 1. Różnice w uczestnictwie między grupami wiekowymi. Źródło: Raport o kampanii „Zmień kraj. Idź na wybory” Strona
internetowa Forum Obywatelskiego Rozwoju http://www.for.org.pl/pl/raporty-FOR [dostęp: 04.01.2014]

W grupie wiekowej 18-25 lat aktywność wyborcza jest najniższa. Istnieje duża
rozbieżność między tą grupą a osobami w przedziale wiekowym 56-65 lat, w roku 1997
wynosi ona 31,2 punktów procentowych, a w 2007 roku 21,2. Mikołaj Cześnik zauważa
zależność krzywoliniową- najwyższa frekwencja występuje u osób w średnim wieku, a
najniższą wyróżniają się osoby z najmłodszych i najstarszych grup wiekowych 37.
Za Krystyną Skarżyńską należy zauważyć, że grupa wiekowa 18-25 nieaktywnych
młodych dorosłych pod względem społecznym i psychologicznym, nie różni się znacznie od

37
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swoich uczestniczących w wyborach rówieśników, przy czym inne grupy wiekowe są pod
tymi względami dużo bardziej zróżnicowane. Powołuje się ona na wzorzec pokoleniowy,
który jest wynikiem ,,mniejszej stabilizacji i większej ruchliwości przestrzennej osób
młodszych”38.
Oprócz powyższych obserwacji odnośnie zależności frekwencji od wieku oraz
homogeniczności grupy wiekowej młodych dorosłych w publikacji ,,Wyborca 2.0. Młode
pokolenie wobec procedur demokratycznych” powstałej w ramach prac programu ,,Aktywny
Obywatel” można przeczytać o kolejnych interesujących zjawiskach:
,,Badania opinii publicznej wykazują, że znaczna część młodzieży nie wyraża
zainteresowania kwestiami publicznymi. Uważnie obserwuje to, co się dzieje na scenie
politycznej, jedynie 14% młodych Polaków. Największa grupa młodzieży (40%) swój
poziom zainteresowania polityką określa jako średni i przyznaje, że zwraca
uwagę jedynie na najważniejsze kwestie polityczne”39.

1.4.2Przyczyny niskiej frekwencji wyborczej wśród młodego elektoratu

Istnieje wiele teorii wyjaśniających wysoką absencję wyborczą wśród młodych
dorosłych. Jedna z nich skupia się na ilości zadań rozwojowych, jakie stają przed
człowiekiem w konkretnej fazie jego życia. I tak osoby w wieku 18-25 lat za najistotniejsze
uważają zdobywanie wykształcenia, pracy, zakładanie rodziny. Ten natłok wyzwań stojących
przed ludźmi w tym wieku zmniejsza prawdopodobieństwo zaangażowania się ich w wybory.
Zainteresowanie tym co dzieje się na scenie politycznej i aktywny w niej udział osiągają
dopiero po rozwiązaniu kwestii rozwojowych40.
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Kwestię tę porusza Monika Kornacka w pracy ,,(Nie)uczestnictwo młodzieży w życiu
politycznym Polski po 1989 roku. Wpływ medialnych kampanii społecznych na aktywność
wyborczą młodych Polaków”. Autorka pisze:
,,Wraz z widoczną koncentracją młodych na sobie, swoich celach i dążeniach, może to
świadczyć o tym, iż dzisiejsza młodzież to pokolenia apolityczne, któremu bardziej zależy
na karierze zawodowej i łatwym, przyjemnym życiu niż na wywieraniu wpływu na
kierunek w jakim zmierza państwowa polityka”41.
Oprócz tego młodzi ludzie czują awersję do polityki, która jest spowodowana jej medialnym
wizerunkiem. Według nich traktowana jest jako temat zastępczy w mediach, irytuje ich ciągłe
powtarzanie tych samych tematów oraz nadmierne akcentowanie kłótni i afer politycznych 42.
Przykładem negatywnego stosunku młodych ludzi do świata polityki było zgłaszanie
na portalu epuls.pl kandydatów do Parlamentu Europejskiego w 2009 roku. W czołówce
uplasowały się postacie fikcyjne takie jak Shrek czy Harry Potter, lub w ogóle niezwiązane z
polityką np. Kabaret Ani MruMru. Według socjologa Dominika Antonowicza taki wybór
dokonany przez młodzież jest pewnego rodzaju buntem przed politycznym światem absurdu
oraz działalnością realnych polityków43.
Kolejną ilustrację ukazującą negatywną opinie polskiej młodzieży o tym co dzieje się
na scenie politycznej przedstawia Marcin Herrmann w tekście ,,Młodzież o polityce,
demokracji i gospodarce”. Zebrane wśród młodych ludzi opinie o partiach politycznych są
druzgocząco negatywne. Na podstawie wyników badań CBOS przeprowadzonych w 2010
roku 77% ankietowanych uważa, że partie walczą o korzyści osobiste dla swoich
przywódców, a tylko 7% sądzi, że zajmują się reprezentowaniem interesów swoich
wyborców. Taki pejoratywny obraz działalności partii politycznych utrzymuje się w Polsce
od kilku lat44.
Jeszcze inny aspekt uwarunkowań bierności wyborczej dostrzega socjolog Anna GizaPoleszczuk. W artykule ,,Bunt mięsa wyborczego” wskazuje znaczne koszty psychologiczne
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głosowania, na które składa się miedzy innymi odpowiedzialność za podjętą decyzję. Z
odpowiedzialnością jest powiązana chęć dokonania słusznego wyboru, a za tym idzie trud
zbierania i przetworzenia informacji. Proces wyrabiania opinii jest czasochłonny i wymaga
zaangażowania. W mediach natomiast kampanie wyborcze zamiast dostarczać rzetelnej
informacji tworzone są, jak pisze ,,jako kolorowy cyrk, teatr gladiatorów, walki rytualne”45.
Utrudnia to proces kształtowania własnej opinii oraz podnosi koszty psychologiczne
dokonywania wyboru. Jako kolejne przyczyn bierności wobec wyborów Giza-Poleszczuk
wymienia także słabnącą presję społeczną oraz rozdźwięk między abstrakcyjnymi pojęciami
(np. demokracja), a wydarzeniami dnia codziennego 46 . Aspekty związane z ponoszeniem
kosztów psychologicznych dotyczą zarówno młodszych jak i starszych wyborców, przy czym
młodzi ludzie ze względu na to, że dopiero wkraczają w świat polityki mają większe trudności
w ukształtowaniu swojej opinii.
Nawiązuje do tego artykuł ,,Do urn czy na grzyby”, w którym przytoczona została
wypowiedź jednego z nauczycieli języka polskiego w łódzkim liceum:
,,Moi uczniowie interesują się polityką, ale wstydzą się o niej mówić. To ryzykowne
powiedzieć, na kogo się głosowało. Media co i rusz wyciągają jakieś brudy, więc szybko
może się okazać, co nasz reprezentant jest wart, a nastolatkom zależy na tym, by być
dobrze postrzeganym. Lepiej więc wręcz ostentacyjnie dawać do zrozumienia, że nie ma
się z tym nic wspólnego”47.
Podsumowaniem niniejszego rozdziału może być wypowiedź Agnieszki Turskej-Kawki, która
opisując specyfikę funkcjonowania partycypacyjnego młodych ludzi w swojej pracy
,,Aktywizacja polityczna młodych” zwraca szczególną uwagę na obecny w niej mechanizm
błędnego koła. Dotyczy on aktywności politycznej młodych ludzi i składa się nań trzy istotne
płaszczyzny: percepcja sfery politycznej, zainteresowania polityką oraz aktywność wyborcza.
Między tymi płaszczyznami dochodzi do interakcji. Przenikają się wzajemnie i nie można
wyróżnić wśród nich jednej najważniejszej. Autorka tłumaczy mechanizm błędnego koła w
następujący sposób:
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,,(…) na tle innych grup społecznych młodzi prezentują bardziej negatywny obraz
polityki,

mniejsze

nią

zainteresowanie

oraz

mniej

intensywny

udział

we

współdecydowaniu o wyborze najważniejszych władz w państwie”48.
W ramach powyższej pracy Turska-Kawka przeprowadziła badania w zakresie gotowości do
aktywności wyborczej, upodobań politycznych oraz stopnia zainteresowania polityką, na
uczniach liceów ogólnokształcących w województwie śląskim. Na pytanie o gotowość do
uczestnictwa w wyborach, gdyby odbyły się w najbliższą niedzielę, 47,2%badanych
odpowiedziała negatywnie. Najczęstszymi przyczynami absencji wyborczej były: brak
zainteresowania polityką (45% badanych), przekonanie, że pojedynczy głos nic nie znaczy
(15,95%), brak aktorów politycznych, na których chcieli by głosować młodzi ludzie
(14%).Uczniowie zostali również poproszeni o określenie polityki w trzech słowach.
Zaledwie 5% z odpowiedzi miała pozytywny wydźwięk (śmieszna i ciekawa), pozostała część
miała charakter pejoratywny. Pojawiły się takie określenia jak: nudna, konfliktowa,
niezrozumiała, nieskuteczna, fałszywa. W badaniu można dostrzec trzy płaszczyzny błędnego
koła aktywności politycznej młodych: negatywny obraz polityki, słabe nią zainteresowanie
oraz brak gotowości do partycypacji wyborczej49.
Autorka ,,Aktywizacji politycznej młodych” podkreśla, że wnioski z jej badania
potwierdzają te wyciągnięte przez innych badaczy w ostatnich latach. Wyniki te ,,wskazują na
słabsze zainteresowanie młodych ludzi sferą polityki oraz mniejszą partycypacje wyborczą” 50.
Reasumując, młodzi Polacy to najbardziej bierna politycznie grupa obywateli. Nie ma
jednej przyczyny ich pasywności, a szukając wytłumaczenia trzeba brać pod uwagę wiele
zmiennych, które są ze sobą w interakcji. Badacze są zgodni co do tego, że zjawisko to jest
niepokojące i ma negatywny wpływ na istotę i funkcjonowanie demokracji obywatelskiej.
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ROZDZIAŁ II –KAMPANIE SPOŁECZNE
2.1Komunikowanie publiczne
Jednym z nieodzownych elementów procesu społecznego jest komunikowanie. Dzięki
niemu przejawiane są normy i wartości grupowe, dokonuje się kontrola społeczna, podział ról
i oczekiwań społecznych. Oprócz tego proces komunikowania umożliwia tworzenie
wspólnoty oraz społeczną interakcję przez ,,wymianę znaczeń miedzy ludźmi”. Tomasz
Goban-Klas uznaje komunikowanie za konieczny czynnik socjalizacji oraz kluczowym
element procesów społecznych 51 . Pełni ono ważną funkcje informacyjną, edukacyjną,
integracyjną zarówno na poziomie interpersonalnym jak i instytucjonalnym, czy grupowym.
Pośród systemu komunikowania, komunikowanie publiczne ma szczególny charakter. Nie
obejmuje on swoim zakresem całych relacji społecznych, a jedynie te, które są formalne i
publiczne, dlatego najważniejszymi jego elementami są instytucje o charakterze publicznym.
Odnosi się do takich instytucji, które pełnią funkcję usług publicznych tak jak organizacje
społeczne i stowarzyszenia. Formalny charakter komunikacji publicznej obliguje jej podmioty
do przestrzegania norm prawnych oraz kontroli przekazu52.
W ujęciu definicyjnym przedstawiane jest w następujący sposób:
,,Komunikowanie publiczne to komunikowanie formalne zachodzące w określonej
przestrzeni komunikacyjnej (informacyjnej) mające na celu przekazywanie i wymianę
informacji o publicznym zastosowaniu oraz podtrzymywanie więzi społecznych przez
odpowiedzialne za ten proces instytucje publiczne”53.
Bogusława Dobek-Ostrowska w książce ,,Komunikowanie polityczne i publiczne” dzieli na
trzy grupy nadawców w komunikowaniu publicznym:


instytucje władz publicznej/politycznej– są to organy władzy państwowej i
samorządowej tj. parlament, samorząd lokalny;



instytucje pełniące usługi publiczne– jest to administracja zespolona i
niezespolona tj. policja, urzędy celne, opieka społeczna;
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organizacje pozarządowe– organizacje non profittj. stowarzyszenia i fundacje54.

Wśród nich znajdują się również wspomniane w rozdziale 1 podmioty odpowiedzialne
za aktywizację elektoratu czyli partie polityczne, agenda państwowa, którą jest Komisja
Wyborcza oraz różne stowarzyszenia i fundacje.
Oprócz komunikowania publicznego, które jest pojęciem szerszym, nadawcy
zajmujący się aktywizacją elektoratu działają w ramach systemu komunikowania
politycznego.

Według

Bogusławy

Dobek-Ostrowskiej

na

system

komunikowania

politycznego składają się trzy podsystemy: polityczny, medialny i społeczny. Ich wzajemne
relacje i sieci powiązania powodują przepływ informacji o polityce między aktorami
politycznymi a mediami, mediami a obywatelami oraz aktorami politycznymi a obywatelami.
Dlatego proces ten przebiega zarówno na poziomie grupowym, instytucjonalnym jak i
masowym. Dzięki temu możliwa jest realizacja interesów i celów politycznych55.

2.1.2Demokratyczne funkcje mediów

Alicja Jaskiernia w książce ,,Media masowe w demokratycznych procesach
wyborczych”

zaznacza

kluczowe

znaczenie

podsystemu

medialnego

w

procesie

komunikowania politycznego, a szczególnie w kształtowaniu relacji między władzą a
społeczeństwem. Jako funkcję mediów ,,które pozostają w bezpośrednim związku z istotą
państwa i społeczeństwa demokratycznego” Jaskiernia wyróżnia funkcję informacyjną,
edukacyjną, platformy debaty publicznej oraz kontroli władzy państwowej 56 . Na potrzeby
niniejszej pracy zostaną omówione funkcje najbardziej powiązane z problematyką absencji
wyborczej, czyli funkcja edukacyjna oraz informacyjna.
Kluczowym elementem zapobiegającym bierności politycznej jest informacyjna
działalność mediów masowych:
,,Obywatel musi mieć bowiem wiedzę o stanie państwa, o działalności rządzących i o
stanowiskach opozycji, by mógł dokonywać dojrzałego wyboru demokratycznego
(…). Bez uzyskania rzetelnej, obiektywnej informacji o stanie spraw państwowych,
obywatel nie będzie mógł rozeznać alternatywnych opcji programowych, co jest
podstawą świadomego wyboru”57.
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Media są więc narzędziem, dzięki któremu ludzie uzyskują informacje o polityce i na
ich podstawie mogą kształtować swoje poglądy. Dlatego ważne jest aby informacja ta była
rzetelna i obiektywna, a nie sprzedawana jako ,,towar” przetargowy58.
Marcin Król w artykule ,,Massmedia a demokracja” zaznacza, że media wspierają
demokrację przez pośredniczenie między władzą a społeczeństwem przekazując obywatelom
informacje na temat władzy, oraz władzom informacje o postawach obywateli. Król podkreśla
szczególne znaczenie funkcji informacyjnej mediów w okresie przedwyborczym, kiedy
obywatela na podstawie otrzymanych faktów dokonują wyborów i podejmują decyzje.
Dostarczanie ,,obszernej i zróżnicowanej informacji na temat programów wyborczych ”przez
media ma zapewniać trwanie realnej demokracji. Dlatego zadanie mediów powinno polegać
na śledzeniu w szerokiej perspektywie problemów politycznych i społecznych, tak aby
sensacja nie zasłoniła rzeczowej informacji 59 . W przeciwnym razie promowanie afer i
sensacji politycznych może doprowadzić do powstania błazeńskiego wizerunku polityki w
mediach i zniechęcić do niej obywateli60.
Nawiązuje do tego Kinga Jaruga w swojej pracy ,,Rzeczywistość polityczna czy
rzeczywistość medialna? Rzetelność wyborczych doniesień medialnych w ocenie młodych”.
Jaruga pisze:
,,Niewątpliwie

niekorzystnym

skutkiem

mediatyzacji

polityki

jest

systematyczny spadek zaufania zarówno do nadawców medialnych, jak i samych
aktorów politycznych, obserwowany zwłaszcza w grupie osób młodych. Wielu
badaczy zgadza się co do faktu, iż przyczyny tego stanu rzeczy możemy upatrywać w
przyjęciu przez media specyficznej formy relacjonowania zdarzeń politycznych,
utwierdzających widza w przekonaniu o ich negatywnym, konfliktowym bądź
korupcyjnym charakterze”61.
W swoich badaniach przeprowadzonych na studentach politologii Uniwersytetu
Śląskiego i opisanych w wyżej wspomnianej pracy, Jaruga zauważa brak przekonania
58
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młodych ludzi co do rzetelnego sposobu relacjonowania przez media informacji politycznej.
Aż połowa badanych uważa, że w mediach istnieje skłonność do ,,upraszczania oraz
fragmentaryzowania informacji” (jak pisze Jaruga), co wpływa na trudności w ich
prawidłowym odbiorze 62 . Oprócz tego badani studenci wskazali na skracanie wypowiedzi
polityków w materiałach medialnych oraz używania technik takich jak eksponowanie
ośmieszających scen i wypowiedzi oraz tworzenie komunikatów emocjonalnych, które
zniekształcają obraz rzeczywistości politycznej63.
Kolejną funkcją powiązaną z aktywizacją elektoratu jest edukacyjna funkcja mediów.
Ma ona kluczowe znaczenie w procesie tworzenia społeczeństwa obywatelskiego. Alicja
Jaskiernia w książce ,,Media masowe w demokratycznych procesach wyborczych” zaznacza:
,,Media masowe odgrywają bowiem istotną rolę w kształtowaniu postaw społecznych i
przystosowaniu obywateli do życia w systemie demokratycznym(…). Edukacji
medialnej przypisuje się rolę ,,klucza do rozumienia społecznej rzeczywistości” ”64.
Edukacja medialna jako podstawowa część edukacji obywatelskiej powiązana jest ściśle z
prawem do informacji i swobodą wypowiedzi. Dlatego, aby przeciwdziałać wykluczeniu i
pasywności politycznej obywatele muszą być przygotowani do rozsądnego odbioru
komunikatu massmediów poprzez kształtowanie umiejętności świadomego odbioru do tego
stopnia, aby wśród rzeki informacji odróżnić propagandę, kłamstwo oraz tendencyjność65.
Jako niepokojące zjawisko Jaskiernia wskazuje skłonność dziennikarzy do odwracania
się od

edukacyjnej funkcji

dziennikarstwa ,,objaśniającego” w

stronę wcześniej

wspomnianego dziennikarstwa komercyjnego, ulegającego trendom w opinii publicznej.
Media ponadto powinny brać udział w procesie ,,wychowania dla demokracji” ludzi
młodych propagując postawy przychylne partycypacji politycznej. Może odbywać się to przez
proces socjalizacji pośredniej za pomocą skojarzenia wartości etycznych i politycznych z
wartościami estetycznymi66.
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tamże
tamże
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A. Jaskiernia, Media masowe w demokratycznych procesach wyborczych, ASPRA-JR, Warszawa 2008, s.74
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2.2.Kampanie komunikacyjne w komunikowaniu publicznym

Elementarnym narzędziem stosowanym w formalnym komunikowaniu publicznym
jest kampania komunikacyjna. Jest to ,,zespół działań organizacyjnych i komunikacyjnych” ,
których nadawcami są instytucje publiczne, stowarzyszenia lub organizacje. Kampanie
komunikacyjne mają na celu uzyskanie określonych zachowań i przekonań u jak największej
liczby osób dlatego kierowane są do szerokiej publiczności Z reguły przygotowaniem
kampanii komunikacyjnych zajmują się profesjonalni wykonawcy. Kolejną cechą
omawianych kampanii, jest to, że są kampaniami totalnymi, to znaczy, że posługują się w tym
samym czasie zarówno kanałami masowego komunikowania tj. radio, telewizja jak i
sieciowego czy interpersonalnego.
Bogusława Dobek-Ostrowska dokonuje podziału kampanii komunikacyjnych ze
względu na grupę docelową, na(1) kampanie ogólne, skierowane do wszystkich odbiorców,
oraz (2) takie, które są adresowane jedynie do ściśle wyznaczonych grupy osób spełniających
określone warunki tj. wiek, płeć czy miejsce zamieszkania.

2.3Kampanie społeczne
Według socjologa, prezesa Fundacji Komunikacji Społecznej, Pawła Prochenko
kampania społeczna jest zespołem zamierzonych, opracowanych na konkretny czas działań,
których adresatami jest określona grupa, czy warstwa społeczna i której celem jest
upowszechnianie wiedzy, zmiana postaw i poglądów, czy ,,rozwiązanie problemu
społecznego blokującego osiągnięcie dobra wspólnego”67.
Celem kampanii społecznych jest więc szeroko rozumiana realizacja interesu
społecznego, promowanie idei i wartości prospołecznych oraz postaw i zachowań społecznie
pożądanych. W książce Dobek-Ostrowskiej ,,Komunikowanie polityczne i publiczne”
kampanie społeczne zostały podzielone na dwie grupy ze względu na przedmiot
zainteresowań, którym jest:


komunikowanie obywatelskie jego głównym celem jest kreowanie postaw i
zachowań sprzyjających kształtowaniu się społeczeństwa obywatelskiego. Działanie
tego typu kampanii skupia się wokół promowania idei demokratycznej i zachęcania
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obywateli do aktywnego uczestnictwa w życiu politycznym przez udzielanie się w
debacie publicznej, oraz udział w społeczności lokalnej;


problemy

społeczne

dotyczące

zazwyczaj

przeciwdziałania

przemocy,

bezpieczeństwu na drogach, ubóstwa etc.68.
Leszek Stafiej, specjalista ds. reklamy, w wywiadzie dotyczącym kreacji kampanii
społecznej podkreśla:
,,Kampania społeczna jak każda inna kampania powinna być efektem planu, strategii
marketingowej, strategii komunikacyjnej. I tak jak wszędzie indziej jest tylko
wierzchołkiem góry lodowej(…). To powinien być program, dla którego kampania
jest tylko zewnętrzną częścią dotyczącą porozumienia, komunikacji z odbiorcą”69.
Kampania społeczna komunikuje się z odbiorcą za pomocą różnego rodzaju nośników za
pośrednictwem środków masowego przekazu. W przypadku reklamy są to zarówno
billboardy, plakaty, jak i spoty radiowe. W ramach raportu badawczego ,,Zarządzanie
kampanią społeczną” profesora Adama Grzegorczyka zostało przeprowadzone badanie
dotyczące między innymi powodów oraz częstotliwości wybierania określonych nośników.
Przebadana została grupa 105 kampanii, których organizatorami były zarówno organizacje
pożytku publicznego, jak i instytucje komercyjne. Otrzymane wyniki wskazywały na to, że aż
w 87,5% kampanii zostało użyte więcej niż jedno medium. Najpopularniejszym medium
okazał się outdoor(75,2%), Internet (74,3%) i prasa (72,4%). Telewizja uplasowała się na
czwartym miejscu (53,3%), a radio na piątym (48,6%). Najczęściej stosowanym nośnikiem
okazała się natomiast reklama prasowa stosowana w 68,6%.Na pytanie jaki czynniki miały
wpływ na dobór poszczególnych nośników badani najczęściej wskazywali na zasięg
kampanii, dotarcie do grupy docelowej, oraz jej budżet70.
Specjaliści, którzy od lat zajmują się tematyką kampanii społecznych zgodnie
podkreślają, że jest to złożony, długotrwały proces, którego widocznym efektem jest
obserwowane

przez

odbiorców

działanie

w

przestrzeni

publicznej.

Jednym

z

najpopularniejszych narzędzi kampanii społecznych dostępnych w mass mediach jest reklama
społeczna – ale nie wyczerpuje ona tematu. W wywiadzie w ramach publikacji ,,Reklama
Społeczna. Kreacja a skuteczność ” Prochenko zastrzega:
68

B. Dobek-Ostrowska , Komunikowanie polityczne i publiczne ,PWN, Warszawa 2007, s.366
tamże
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,,Dobra kampania społeczna posługuje się różnymi narzędziami, a reklama jest tylko
jednym z nich. Tzw. produktem w kampanii społecznej, który chcemy sprzedać, jest
zmiana postaw społecznych. Chcemy przekonać odbiorcę do tego, aby zachował się w
określony sposób i udowadniamy mu, że jest to społecznie użyteczne i ważne”71.

2.3.1 Reklama jako narzędzie kampanii społecznych

Jak było wspomniane w powyższym podrozdziale kampanie bardzo często korzystają
z narzędzi reklamowych, zapewniających łatwy dostęp do szerokich rzeszy odbiorców.
Najpopularniejszym narzędziem zapewniający taki efekt jest niewątpliwie reklama społeczna.
Dominika Maison, autorka ,,Propagandy Dobrych Serc” dokonuje porównania
reklamy społecznej z reklamą komercyjną, odróżniając je jako dwie oddzielne kategorie. Jako
podstawowe różnice podaje między innymi pożądany poziom zmiany postawy, który z reguły
jest płytki w reklamie komercyjnej, a głęboki w reklamie społecznej, charakter korzyści, który
jest szybki do osiągnięcia w reklamie komercyjnej, a odroczony i często abstrakcyjny w
reklamie społecznej. Jako kluczową różnicę autorka wskazuje na intencje przypisywane
nadawcy. Osiągnięcie przychodu a nawet próba oszukania jest przypisywana twórcom reklam
komercyjnych, natomiast za intencję nadawcy reklam społecznych uważana jest chęć pomocy
innym, co budzi ufność jej odbiorców72.
Marcin Izdebski z Fundacji Komunikacji Społecznej przytacza definicje reklamy
społecznej Federalnej Komisji ds. Komunikacji USA:
,,Jest to każde ogłoszenie, za które nie jest pobierana opłata i które promuje programy,
działania, albo usługi federalnych, stanowych albo lokalnych rządów albo programy,
działania lub usługi organizacji typu non-profit, oraz inne ogłoszenia uznawane za
służące interesowi społecznemu, poza informacją o godzinie, ogłoszeniami o pogodzie
i ogłoszeniami promocyjnymi”73.
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Powyższa definicja podkreśla niekomercyjny charakter reklamy społecznej oraz jej
udział w komunikowaniu publicznym, przez wyraźne podkreślenie nadawców komunikatu,
którymi są instytucje społeczne tj. władze, organizacje czy stowarzyszenia.
W jeszcze inny sposób definiuję reklamę społeczną Stafiej w wywiadzie w ramach
publikacji ,,Reklama społeczna. Kreacja a skuteczność” :
,,Reklama społeczna to jest taki komunikat, którego treść mieści się w tym, co my
określamy przymiotnikiem ,,społeczny”, a tym, co w krajach zachodnich nazywa się
albo charity, albo public advertising, czyli reklama na rzecz dobra publicznego.
Reklama społeczna w naszym nazewnictwie jest takim dziwolągiem, bo brzmi
dwuznacznie, albo, że bierze się w niej udział za darmo, albo że jest produkowana za
darmo. Myślę, że w wyjaśnianiu znaczenia reklamy społecznej powinno się iść w
kierunku terminu public advertising, czyli reklama dla dobra publicznego- to określa
jej cele i charakter”74.
W dalszej części wywiadu podkreśla, że kampanie społeczne, a więc i ich wytwór,
jakim jest reklama społeczna, powinny mieć formę dialogu nadawcy i odbiorcy, a nie
moralizatorskiego monologu. Aby skutecznie przekonać grupę do zmiany postawy należy
zrozumieć ich motywy, a w procesie perswazyjnym posługiwać się ich językiem i używać
podanych przez nich, konkretnych argumentów. Proces poszerzania perspektywy, ukazywania
nieprawidłowości powinien być ostrożny, a kolejne kroki dopasowane do reakcji odbiorcy na
konkretne treści.
O korzyściach precyzyjnego definiowania grupy służącemu jak najlepszemu jej
zrozumieniu wspomina także Dominika Maison w ,,Propagandzie dobrych serc”. Według
autorki można osiągnąć to dzięki strategii segmentacji, czyli podzielenie grupy docelowej na
mniejsze, homogeniczne podgrupy. Podział ten dokonuje się ze względu na cechy
demograficzne takie jak wiek, płeć czy wykształcenie, potrzeby ściśle powiązane z
zachowaniem dotyczącym tematyki kampanii, stosunku do problemu oraz stylu życia. Takie
precyzyjne ujednolicenie grupy odbiorców pozwala dopasować styl i formę komunikatu. ,,Na
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ogół im precyzyjniej zdefiniowane jest grupa docelowa reklamy, tym bardziej precyzyjny jest
komunikat i w rezultacie staje się on bardziej skuteczny”75.
Jak zostało to wspomniane w podrozdziale 2.3., kampania społeczna, a w jej ramach i
reklama społeczna, winna być efektem dłuższego planowania poprzedzonego dokładnym
poznaniem potencjalnych odbiorców oraz dopasowaniem preferowanych przez nich kanałów
dystrybucji. Reklama społeczna jest często trzonem kampanii społecznej, czymś, co najłatwiej
rzuca się w oczy i przyciąga uwagę, dlatego ma tak istotne znaczenie wśród każdego rodzaju
kampanii, także kampanii profrekwencyjnych, które są tematem zainteresowania niniejszej
pracy.

2.4 Profrekwencyjne kampanie społeczne
Kampanie profrekwencyjne należą do kategorii obywatelskich kampanii społecznych.
Są działaniem związanym z podnoszeniem frekwencji wyborczej przez aktywizację
obywatelską społeczeństwa. Marek Solon-Lipiński w raporcie ,,Aktywizowanie wyborców w
Polsce” wyróżnia kampanie informacyjne, promocyjne, behawioralne oraz takie, które
odwołują się do negacji bądź lęków społeczeństwa.
2.4.1 Profrekwencyjne kampanie informacyjne

Kampanie informacyjne o charakterze profrekwencyjnym mają na celu przekazanie
szczegółowych informacji dotyczących procesu głosowania. Odpowiadają często na pytania:
jak, kiedy, gdzie i na kogo można głosować. Można je podzielić na takie, które kierowane są
do ogółu elektoratu, oraz te, których adresatami jest jedynie wąska grupa obywateli, która
została wyselekcjonowane ze względu na szczególne procedury głosowania, które wyłącznie
jej dotyczą. Przykładam takiej kampanii jest akcja z wyborów samorządowych 2010 ,,Tutaj
mieszkam, tutaj wybieram” (Fig.1). Zachęcała ona młodych ludzi, przede wszystkim
studentów niezameldowanych w miejscu zamieszkania, do uczestnictwa i realnego wpływu
na miejsce w którym żyją, przez dopisanie się do listy wyborców. Organizatorzy stworzyli
również fanpagena Facebooku z hasłem ,,Zrób sobie lepszą okolicę”, na którym zamieszczali
min. informacje o bieżących imprezach i wydarzeniach76. Głównym celem w ramach akcji
było szczegółowe poinstruowanie osób zainteresowanych składaniem wniosku o dopisanie na
75
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listę wyborców. W wywiadzie z Witoldem Jarzyńskim organizatorzy akcji na pytanie o jej
istotę odpowiadają:
„Akcją <Tutaj mieszkam - Tutaj Wybieram> chcemy pokazać, że każdy głos
rzeczywiście ma znaczenie, że każdy z nas ma prawo głosować tam gdzie mieszka, by
dzięki temu wpływać na otoczenie w którym faktycznie się mieszka. Procedura jest
naprawdę prosta – wystarczy złożyć wniosek o dopisanie do rejestru wyborców”77.

Fig.1.

Fanpage

kampanii

,,Tutaj

mieszkam.

Tutaj

wybieram”.

Źródło:

https://pl-

pl.facebook.com/TutajMieszkamTutajWybieram[data dostępu: 05.03.2014]

Innym rodzajem kampanii informacyjnej jest kampania ,,Gdziekolwiek będziesz,
zagłosuj” .Została przeprowadzona przez koalicję ,,Masz głos, masz wybór” w 2010 w
związku z wyborami prezydenckimi, a jej adresatami był ogół elektoratu(Fig.2). Na stronie
kampanii w zakładce ,,Co każdy wyborca wiedzieć powinien” można znaleźć informacje
dotyczące procedury głosowania w kraju i za granicą oraz poradnik dla osób
niepełnosprawnych i powyżej 75 roku życia. Była to ważna kwestia ponieważ pierwszy raz
dla tej grupy pojawiła się możliwość głosowania przez pełnomocnika. Podczas konferencji
prasowej koalicji ,,Masz głos masz wybór” zostały zaprezentowane następujące cele
kampanii:
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,,Przekonujemy,

że:

głosowanie

jest

proste

i

nie

zabiera

wiele

czasu;

wybory nie przekreślają planów weekendowych; pobyt poza miejscem stałego
zamieszkania nie przeszkadza w oddaniu głosu; udział w wyborach jest teraz bardziej
dostępny dla osób starszych i niepełnosprawnych; głosowanie Polonii za granicą jest
bardzo ważne”78.
Kampania była szeroko prowadzona w mediach przez spoty radiowe i telewizyjne,
banery internetowe i reklamy prasowe. Oprócz tego została stworzona strona WWW oraz
akcje przeprowadzone w szkołach i na uczelniach. Jako główne zalety sposobu kreowania i
prowadzenia kampanii organizatorzy wymieniają min. podważania głównych powodów,
przez których ludzie nie biorą udział w wyborach (tj. weekendowy wyjazd), kierowanie
przekazu nie tylko do młodych ludzi, którzy są grupą o najniższej frekwencji wyborczej, oraz
stworzenie specjalnego komunikatu dla osób niepełnosprawnych79.

Fig.2.

Motyw

graficzny

,,Gdziekolwiek

kampanii

będziesz,

zagłosuj”.

Źródło:

http://www.gdziekolwiekbedziesz.pl/upload/File/KonferencjaprasowaGdziekolwiekbedziesz31.05.2010final.pdf[data dostępu:05.03.2014]
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Kolejną odmianą profrekwencyjnych działań kampanii informacyjnej są akcje,
któreprzybliżają sylwetki kandydatów i dostarczają informacji na temat partii politycznych 80.
Dodatkowym atutem niektórych z tych akcji była możliwość skonfrontowania zawartych w
nich wiadomości o programach politycznych ze swoimi poglądami. Solon-Lipiński jak
przykład takich działań podaje projekt realizowany przez Centrum Edukacji Obywatelskiej
,,Latarnik Wyborczy” (Fig. 3). Na stronie internetowej projektupodane są następujące
informacje:
„<Latarnik wyborczy> to interaktywne narzędzie internetowe przygotowane przez
Centrum Edukacji Obywatelskiej. <Latarnik> pozwala lepiej poznać swoje poglądy
polityczne oraz porównać je z programami poszczególnych kandydatów i ich
komitetów wyborczych. <Latarnik wyborczy> powstaje przed każdymi wyborami
powszechnymi. Kolejną edycję akcji planujemy na 2014 r. przed wyborami do
Parlamentu Europejskiego”81.
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Fig.3. Interaktywne narzędzie internetowe ,,Latarnik wyborczy”. Źródło: http://www.latarnikwyborczy.pl/ [data dostępu:
05.03.2014]

2.4.2Profrekwencyjne kampanie promocyjne

Działania profrekwencyjnych kampanii promocyjnych mają na uwadze motywację,
dla których wyborcy biorą udział w wyborach, bądź wykazują pasywną postawę. Wiele
powstałych kampanii odnosi się do zasady wspomnianej w podrozdziale 2.3.1 o zrozumieniu
celów i motywów konkretnej grupy odbiorców. Oprócz tego Solon-Lipiński wymienia takie
akcje, które próbują przekonać młodzież, że głosowanie jest cool, czy te, które zarzucają
niegłosującym lenistwo i tchórzostwo82.
Wśród kampanii odwołujących się bezpośrednio do wątpliwości i czynników
motywacyjnych młodych ludzi była akcja ,,Zmień kraj, idź na wybory” (Fig.4).Została
przeprowadzona przed wyborami samorządowymi, które odbywały się 21 października 2007
roku. Przed zorganizowaniem kampanii jej twórcy, aby poznać dylematy młodych ludzi
przeprowadzili badanie jakościowe dotyczące absencji wyborczej i jej przyczyn. W raporcie
dotyczącym kampanii jako główny problem młodych ludzi Jarosław Zbieranek wskazuje na
brak gotowości młodych do wzięcia odpowiedzialności za wybór, którego nie są do końca
pewni. Podkreśla, że udział w wyborach jest dla młodzieży pewnego rodzaju dysonansem i
źródłem napięcia, z jednej strony chcą być częścią wspólnoty i w niej uczestniczyć, z drugiej,
żadna z politycznych propozycji nie odpowiada im w zupełności83. Kolejną barierą jest dla
adolescentów poczucie ,,że ich głos się nie liczy(…)że nikt do nich nie mówi, ani ich nie
słucha”84. Dlatego przekaz kampanii był skierowany na te konkretne dylematy młodych ludzi.
Przy konstruowaniu komunikatu zostały wprowadzone zasady tj. unikanie manipulowania
odbiorcami, zasada emocjonalnego przekazu, ostrożne posługiwanie się językiem
politycznym. Jako przykład silnego, emocjonalnego przekazu Solon-Lipiński wskazuje spot
reklamowy ,,Nie idę na wybory bo mój głos nic nie znaczy”. Odwołuje się do znaczenia, jakie
może mieć skumulowany głos osób rezygnujących z aktywności wyborczej. W spocie została
użyta grafika wzorowana na amerykańskim serialu animowanym ,,South Park”.
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M. Solon-Lipiński, Aktywizowanie wyborców w Polsce. Inicjatywy pro frekwencyjne w latach 20012011,http://isp.org.pl/uploads/filemanager/Program%20Prawa%20i%20Instytucji%20Demokratycznych/Kampa
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Fig.4. Logo kampanii ,,Zmień kraj idź na wybory”.
http://www.for.org.pl/pl/raporty-FOR [dostęp: 10.03.2014]

Źródło:

Strona

internetowa

Forum

Obywatelskiego

Rozwoju

Narrator mówiący w spocie również jest młodą osobą. Te zabiegi są wyraźnie
nakierowane na młodzieżowego odbiorcę. Monika Kornacka w publikacji ,,Polityka w opinii
młodych. Idee-Instytucje - Obywatele” podkreśla, że kampania była wyjątkowo pod kilkoma
względami. Przede wszystkim miała szeroki odbiór społeczny, według przeprowadzonej
ewaluacji dotarła ona aż do 94% osób badanych i aż 20,5% zadeklarowała, że zagłosowała
pod wpływem kampanii85.
Kolejnym przykładem kampanii profrekwencyjnej o charakterze promocyjnym była
kampania przeprowadzona przez stowarzyszenie ,,Wybieram.pl” (Fig.5). Dotyczyła wyborów
samorządowych w 2006 roku. W spocie reklamowym grupa młodych ludzi podaje argumenty
dla których idzie na wybory. Niektóre z nich mają charakter humorystyczny ,,Bo tak” , ,,Bo
lubię chodzić po lokalach” , ,,Bo chcę” , ,,Bo mogę”, ,,Bo mam blisko”.

8585
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Fig.5. Spot kampanii profrekwencyjnej ,,Wybieram.pl”. Źródło: http://www.youtube.com/watch?v=vE1CmzWXKg4[data
dostępu: 10.03.2014]

Osoby występujące w spocie to uśmiechnięci młodzi ludzie, każdy z nich jest różny,
każdy ma swój indywidualny przekaz.
Kolejną kampanią stowarzyszenia ,,Wybieram .pl” była akcja przeprowadzona w 2007
roku w której wzięli udział celebryci min. Marcin Bosak, Maciej Maleńczuk, Katarzyna
Kwiatkowska, Antoni Pawlicki i Mateusz Stankiewicz (Fig. 6). Kampania była utrzymana w
podobnym tonie, jak poprzednia. Sławni aktorzy, dziennikarze i sportowcy podawali różne
powody, dla których biorą udział w wyborach. Od poważnych ,,Bo nie lubię bałaganu”, ,,Bo
nie chcę stąd wyjeżdżać”, ,,Bo zależy mi na przyszłości moich dzieci” przez błahe ,,Bo to jest
sexy”, ,,Bo mam takie widzimisię” po humorystyczne ,,Bo jak byłem mały, to mamusia
mówiła <Zjedz krupnik>. A ja wolałem pomidorówkę. Więc wolę wybierać”. Wśród
wypowiedzi pojawiły się też kontrowersyjne tj. ,,Bo ktoś zrobi to za Ciebie” towarzyszyło
temu odrzucenie moherowego beretu86. Spoty stworzone były w trzech wersjach, można ja
było oglądać w Internecie a także, muzycznych stacjach telewizyjnych tj. 4fun.tv ,MTV,
Viva87. Każdy z wersji była zakończona hasłem ,,Głosuj. Głosuj jak chcesz”.
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Jak zauważa w swojej publikacji Solon-Lipinski aluzja ta była pewnego rodzaju agitacją wyborczą .
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Fig. 6 Celebryci biorący udział w kampanii ,,Wybieram.pl” Źródło: http://www.flickr.com/photos/73432778@N00/with/1526667336/ [data
dostępu: 20.03.2014]

Oprócz prowadzenia kampanii profrekwencyjnych przed wyborami stowarzyszenia
,,Wybieram.pl” angażuje się w inne akcje zachęcające młodych ludzi do aktywnego
uczestniczenia w życiu politycznym. Taką promocyjną działalnością jest projekt
,,wybieram.pl On tour”. Opiera się on na uczestniczeniu w letnich festiwalach muzycznych tj.
Coke Live Festival, Heineken Open’er Festival czy Off Festival, które skupiają rzesze
młodych ludzi. Na stoisku ,,Wybieram.pl” czekało na odwiedzających wiele atrakcji tj. udział
w warsztatach, pokaz reklam społecznych z różnych stron świata, czy gadżety tj. wlepki i
opaski (Fig.7. ).
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Fig.7.
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Źródło:

http://www.flickr.com/photos/wybieram/2667545832/ [data dostępu: 20.03.2014]

2.4.3 Kampanie profrekwencyjne typu wirusowego

Jako oddzielną kategorię kampanii profrekwencyjnych Marek Solon-Lipiński
wyróżnia kampanię typu wirusowego. Przez pojęcie to autor rozumie takie działania i akcje
które ,, z pozoru nie mają wielkiego potencjału jeśli chodzi o zasięg i skuteczność, jednak
dzięki

splotowi

okoliczności

nabierają

rozpędu

pozwalającego

na

zyskanie

rozpoznawalności”. Jak podkreśla dalej działania takie rozpoczynają się od zaintrygowanie
odbiorców kontrowersyjnym hasłem lub symbolem, który skutecznie przykuwa uwagę coraz
większej liczby osób88.

Przykładem takiej działalności, która budziła duże zainteresowanie i wywołała wiele
kontrowersji, była akcja ,,Zabierz babci dowód”. Hasło ,,Idą wybory. Uratuj kraj. Zabierz
babci dowód.” pojawiło się na jednym z portali i w przeciągu paru dni zostało skopiowane
przez około trzy tysiące stron internetowych. Jedną z nich były ,,Demotywatory”, gdzie
obrazek zyskał niezwykłą popularność(Fig.8). Jak można było przeczytać w przeglądzie
prasowym ,,Wprost” Miłosz Wilkanowicz z Państwowej Komisji Wyborczej uznał je za
szkodliwe podżeganie do przestępstwa89.
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tamże
,, Kara za <Zabierz babci dowód>”Źródło: http://www.wprost.pl/ar/114955/Kara-za-Zabierz-babcidowod/*data dostępu: 20.03.2014+
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Fig. 8. Wirusowe rozprzestrzenianie się hasła ,,Zabierz babci dowód. Źródło: http://demotywatory.pl/3458931/Akcja-Zabierzbabci-dowod data dostępu [20.03.2014]

Jeszcze inną kampanią typu wirusowego, gdzie zainteresowanie odbiorców było
niewspółmiernie większe od zastosowanych inwestycji była spot telewizyjny stworzony przez
Instytut Spraw Publicznych w związku z wyborami samorządowymi w 2010 roku(Fig.9). W
krótkim, zaledwie 46 sekundowym filmie rodzice, nauczycielka oraz ksiądz wyrażają
zadowolenia z tego, że młodzi ludzie Sylwia i Patryk wraz z wejściem w dorosłość
zdecydowali się na swój ,,pierwszy raz”. Wypowiadają się różnorodnie jedna z matek
porozumiewawczym tonem mówi ,,Syn sąsiadów zgodził się to zrobić, pod warunkiem, że
mu rower kupią”, nauczycielka komentuje ,,Są cudowni. Obiecali mi, że jak tylko zaliczą ten
swój pierwszy raz to opowiedzą wszystko w młodszych klasach. A w ogóle to mi się marzy,
że cała klasa zrobi to razem”. Pod koniec widzowie dowiadują się, że ów ,,pierwszy raz” to
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oczywiście zagłosowanie po raz pierwszy po ukończeniu 18 roku życia 90 . Solon-Lipiński
zwraca uwagę, że sekretem popularności owego spotu może być zabawna gra słów użyta w
tytule: ,,Mój pierwszy raz, 21 listopada. Wersja tylko dla dorosłych”. Oprócz tego w spocie
wzięli udział znani aktorzy np. Marian Dziędziel jak groźny ksiądz proboszcz91. Na chwilę
obecną na portalu YouTube spot miał 160 580 wyświetleń.

Fig.9. Spot Mój pierwszy raz, 21 listopada. Wersja tylko dla dorosłych. Źródło: http://www.youtube.com/watch?v=kh77lPa3sBw
[data dostępu: 24.02.2014]

Ów spot zainspirował również autorkę niniejszej pracy do zainteresowania się tematyką
kampanii profrekwencyjnych, gdyż w 2010 roku znajdowała się w grupie docelowej akcji i
bardzo zapadła jej w pamięć.
90
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pozarządowych pojawiało się wiele kampanii zachęcających młodych ludzi do aktywnego
brania udziału w życiu politycznym. Były one dostosowane do grupy docelowej zarówno
przez wybranie odpowiednich nośników jak i technik. Jako, że niektóre z kampanii,
szczególnie te typu wirusowego szczególnie przykuły uwagę odbiorców, nasuwa się pytanie,
co tak naprawdę sądzą o nich młodzi ludzie? Czy są dla nich atrakcyjnym przekazem?
Kwestia ta zostanie poruszona w części badawczej niniejszej pracy.
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ROZDZIAŁ III- METODOLOGIA BADAŃ
3.1Cel i przedmiot badania
Nieuczestniczenie młodych ludzi w wyborach jest poważnym problemem społecznym,
który zagraża idei społeczeństwa obywatelskiego. Bierna postawa wyborcza młodych
dorosłych powoduje, że nie ma prawie przedstawicieli, którzy reprezentowaliby w strukturach
władz ich interesy. Dlatego bardzo ważne zadanie stoi przed kampaniami pro
frekwencyjnymi, które zachęcają młodych do brania udziału w wyborach. Ich działanie
skierowane jest na konkretne problemy i dylematy przed którymi stoją młodzi wyborcy. Ze
względu na specyficzną grupę docelową posługują się narzędziami, technikami i terminologią
które są bliskie, znane i rozpoznawalne przez młodych ludzi. Zwiększenie frekwencji
wyborczej, która jest najniższa właśnie wśród młodych, jestem głównym celem
profrekwencyjnych kampanii społecznych. Ze względu na istotę tego zadania ważne jest, aby
tworzona kampanii były atrakcyjne, by przyciągały uwagę, wysuwały skuteczne argumenty i
skłaniały do refleksji.
Przedmiotem badania będzie znajomość prowadzonych w ostatnich latach kampanii
profrekwencyjnych w środowisku studentów warszawskich uczelni, a także ich stosunek do
tych kampanii i subiektywna ocena wpływu.
Jerzy Brzeziński wyróżnia dwa główne cele poznania naukowego - wewnętrzny i
zewnętrzny. Cele zewnętrzne powiązane są z funkcją, jaką pełni nauka w życiu społecznym z
akcentem na jej praktyczne i teoretyczne wykorzystanie, natomiast cele wewnętrzne to te,
które zostają ustalone indywidualnie przez badacza podczas przeprowadzania badań, mają
one charakter poznawczy 92 .Poznanie naukowe pełni trzy podstawowe funkcję: funkcję
deskryptywną (opis), funkcję eksplanacyjną (wyjaśnienie) oraz funkcję prognostyczną
(przewidywanie). Funkcję te są wzajemnie ze sobą powiązane: ,,Badacz przewiduje
rzeczywistość, aby ją wyjaśnić oraz by przewidywać zajście nowych stanów rzeczy” 93.
Celem przeprowadzonego przez mnie badania będzie określenie, jakie metody i
techniki preferowane są przez młodych zachęcanych do brania udziału w wyborach. Chcę
również sprawdzić, gdzie najczęściej młodzi wyborcy zauważają kampanię społeczną w
92
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telewizji, radiu, Internecie, na bilbordach w prasie? Na czym skupiają swoją uwagę, na
grafice, haśle kampanii, podkładzie muzycznym, a może na znanych występujących w niej
osobach? Czy przekaz kampanii, która ma wpłynąć na młodego wyborcę powinien być
zabawny, szokujący czy może poważny? Kogo młodzi chcieliby zobaczyć jako prezentera
przekazu? Kto i dlaczego najbardziej ich przekonuje? Oprócz tego chciałabym zbadać czy
studenci pamiętają przeprowadzone już kampanie, czy coś zapadło im w pamięć i czy któraś z
minionych kampanii skłoniła ich samych do pójścia na wybory
Można zatem powiedzieć celem przeprowadzonego przez mnie badania będzie
spojrzenie na kampanię profrekwencyjne oczami studentów warszawskich uczelni,
sprawdzenia jak z ich perspektywy prezentują się owe kampanie, czy drażnią ich, śmieszą, a
może skłaniają do refleksji?
Na grupę badaną będą składać się studenci warszawskich uczelni, młode pełnoletnie
osoby, które w większości znajdowały się w grupie docelowej kampanii profrekwencyjnych
w wyborach samorządowych oraz prezydenckich w 2010 roku.

3.2Problem badawczy i hipotezy z nim związane
Problemem badawczym w mojej pracy jest określenie, jaka jest znajomość kampanii
profrekwencyjnych wśród studentów warszawskich uczelni oraz jakie mają preferencje
odnośnie form i sposobów docierania do nich z przekazem profrekwencyjnym.
W celu zweryfikowania problemu badawczego postawione zostały hipotezy robocze,
których trafność będę chciała zbadać. Są one następujące:


Większa znajomość kampanii profrekwencyjnych jest wśród starszych studentów,
którzy byli w grupie docelowej tych kampanii w latach 2008-2010.



Jako media przekazu profrekwencyjnego studenci preferują Internet.



Obecność sławnych osób w kampaniach z punktu widzenia jej odbiorców podnosi
ich atrakcyjność.



Kampanie naśladujące młodzieżowy język i styl drażnią młodych ludzi.

3.3Metoda badawcza
Earl Babbie w książce ,,Badania społeczne w praktyce” zaznacza, że badania
sondażowe

są

stosowane

zarówno

do

celów
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opisowych,

wyjaśniających

jak

i

eksploracyjnych. Dlatego do przeanalizowania powyższego problemu badawczego została
przeze mnie wybrana właśnie metoda sondażowa. Pozwala ona zbadać daną populację za
pośrednictwem grupy reprezentatywnych respondentów, których odpowiedzi dostarczają
danych do analizy. Można dzięki temu mierzyć postawy i poglądy. Jako podstawowe
narzędzie w badaniu sondażowym zostanie użyty kwestionariusz do samodzielnego
wypełniania94. Ankieta jest techniką bezpośredniego zebrania danych od respondentów. Ze
względu na specyfikę badania, konieczność przedstawienia materiałów graficznych i video
zostanie użyta ankieta internetowa, czyli CAWI ComputerAssisted Web Interviewing95.
Ankieta internetowa ma zarówno swoje wady jak i zalety. Do jej mocnych stron
należy możliwość przebadania dużej ilości osób w stosunkowo krótkim czasie. Jest to bardzo
wygodne z punktu widzenia badacza. Kolejną jej zaletą jest elastyczność, ankieta internetowa
daję szansę zadania wielu rodzajów pytań, oraz zastosowania różnorodnych form tj. film
dźwięk i obraz, przy jednoczesnej standaryzacji i ujednoliceniu jej struktury. Oprócz tego
bezpośrednie wypełnianie ankiety internetowej przez respondenta eliminuje efekt ankietera i
ewentualnych popełnionych przez niego błędów. Ponad to wypełnianie ankiety przez Internet
zapewnia anonimowość, jest komfortowe dla respondenta i zmniejsza lęk przed oceną. Jest to
korzystne w sytuacji, kiedy celem badania jest poznanie poglądów czy opinii na dany temat96.
Z drugiej jednak strony ankieta internetowa ma swoje ograniczenia w postaci niskiej
motywacji badanych. Brak obecności ankietera może wpłynąć na niekończenie wypełniania
ankiety przez respondenta. Oprócz tego nie jest ona wolna od błędów i problemów np.
technicznych

w

przebiegu

badania

(tj.

zawieszanie

się,

restartowanie

strony

internetowej).Jako kluczowe ograniczenie ankiety internetowej wskazuje się trudności z
dotarciem do całej populacji. Brak jest reprezentatywności grup osób nie korzystających na co
dzień z Internetu i cyfrowo wykluczonych. W przypadku próby do niniejszego badania nie
jest to jednak problem, gdyż badani będą studenci, młodzi ludzie zamieszkujący w dużej
miejscowości, którzy są na co dzień użytkownikami Internetu. Dlatego ankieta internetowa
będzie optymalnym rozwiązaniem ze względu na specyfikę grupy docelowej oraz potrzebę
włączenia grafiki i pliku video.
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3.4 Opis narzędzia badawczego
Skonstruowana ankieta składa się z 24 pytań, są to pytania otwarte, jedno- lub
wielokrotnego wyboru oraz takie, które polegają na uszeregowaniu lub ocenie w skali danego
stwierdzenia. Dotyczą one zarówno znajomości kampanii (rozpoznanie loga, podanie
zapamiętanego tematu, motywu lub hasła zapamiętanej kampanii) jak i preferencji mediów i
form przekazu. Oprócz tego pierwsze pytanie, odnośnie uczestnictwa w wyborach ma
różnicować grupę badaną na osoby bierne i aktywne wyborczo, co pozwoli porównać ich
odpowiedzi. Pytania metryczkowe natomiast dotyczą wieku, płci, kierunku oraz uczelni. W
ankiecie ponadto zostały wykorzystane loga z kampanii ,,Wybieram.pl”, ,,Gdziekolwiek
będziesz ,zagłosuj”, ,,Masz głos. Masz wybór” i ,,Zmień kraj. Idź na wybory” oraz spot ,,Mój
pierwszy raz”.

3.5 Realizacja badań
Badanie zostało przeprowadzone od 7 do 17 maja 2014 roku za pomocą portalu mojeankiety.pl. Zaproszenie do udziału w badaniu zostało opublikowane na Facebooku na grupach
uczelni oraz rozesłana do indywidualnych osób. Była w nim zawarta informacja, że
wypełnianie ankiety nie powinno zająć dłużej niż 10 minut. W ankiecie wzięło udział 120
respondentów, niestety tylko 117 z nich ją ukończyło, dlatego przy kodowaniu odpowiedzi 3
osoby zostały odrzucone. Nieukończenie ankiety mogło być spowodowane zawieszeniem
serwera lub spadkiem motywacji do wypełniania przez konieczność obejrzenia 45
sekundowego filmu. Z uwagi na mobilny dostęp do Internetu, może nie wszyscy mieli
warunki obejrzenia filmu wraz z głosem. Analiza danych została przeprowadzona za pomocą
programu SPSS. Ze względu na niewielką próbę i brak reprezentacji niektórych uczelni,
badanie należy traktować jako pilotażowe.
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ROZDZIAŁ IV- ANALIZA WYNIKÓW BADAŃ
WŁASNYCH
4.1 Charakterystyka badanej próby
W badaniu wzięło udział 57 mężczyzn (49%) oraz 60 kobiet (51%). Były to osoby w
wieku od 19 do 27 lat, studenci warszawskich uczelni. Rozkład procentowy z podziałem na
uczelnie respondentów przedstawia Tabela 4. Aż 54,7%badanych to studenci Politechniki
Warszawskiej kierunków takich jak administracja, elektronika, elektrotechnika, informatyk,
fizyka i inżynieria produkcji., oprócz tego w badani uczestniczyli studenci filologii polskiej,
geografii, ekonomii, prawa Uniwersytetu Warszawskiego, psychologii i pracy socjalnej
Akademii Pedagogiki Specjalnej oraz zarządzania Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego.

Uczelnia

Częstość

Procent

APS

14

12,0

AWF

3

2,6

PW

64

54,7

SGGW

3

2,6

SGH

2

1,7

Uczelnia Łazarskiego

2

1,7

UKSW

3

2,6

UW

22

18,8

WAT

4

3,4

Ogółem

117

100,0

Tab. 4 Uczelnia respondentów. Źródło: Opracowanie własne.

Poniżej znajduje się rozkład procentowy poszczególnych podgrup ze względu na płeć i
wiek(Tab. 5). Najwięcej bo aż 59,8% respondentów znajdowała się w grupie wiekowe 22-24
lata, byli to głownie studenci trzeciego (29,9%) i czwartego roku studiów (tzn. pierwszego
roku studiów II stopnia; 28,2%, Tab. 6), w tej grupie liczebnością przeważały kobiety.
Jedynie 7.7%r espondentów była w wieku 25-27 lat byli to studenci piątego roku (drugiego
roku studiów II stopnia) i było w niej więcej mężczyzn. Grupa studentów w przedziale
wiekowym 19-21 stanowiła 32,5% badanych, byli to studenci pierwszego (8,5%) oraz
drugiego roku (21,4%) liczebnością w tej grupie przeważały kobiety (Tab. 5).
50

Płeć

Grupy wiekowe
Liczebność

Ogółem

Mężczyzna

Kobieta

14

24

38

12,0%

20,5%

32,5%

38

32

70

32,5%

27,4%

59,8%

5

4

9

4,3%

3,4%

7,7%

57

60

117

48,7%

51,3%

100,0%

19-21
Liczebność
Wiek

22-24
Liczebność
25-27
Liczebność

Ogółem

Tab.5 Tabela krzyżowa wiek x płeć. Źródło: Badania własne

Ogółem

Rok

19-21

Wiek

22-24

25-27

Ogółem

1

2

3

4

5

Liczebność

10

25

3

0

0

38

% z Ogółem

8,5%

21,4%

2,6%

0,0%

0,0%

32,5%

Liczebność

0

0

35

33

2

70

% z Ogółem

0,0%

0,0%

29,9%

28,2%

1,7%

59,8%

Liczebność

0

0

0

1

8

9

% z Ogółem

0,0%

0,0%

0,0%

0,9%

6,8%

7,7%

Liczebność

10

25

38

34

10

117

% z Ogółem

8,5%

21,4%

32,5%

29,1%

8,5%

100,0%

Tab.6 Tabela krzyżowa rok x wiek. Źródło: Opracowanie własne.

Zgodnie z założeniami w grupie badawczej znalazły się zarówno osoby, które w roku
2010 brały udział w wyborach i były grupą docelową kampanii profrekwencyjnych (osoby z
przedziału wiekowego 25-27 i 22-24) oraz osoby młodsze, które później nabyły prawo
wyborcze.

4.2 Deklaratywny udział w wyborach
Pierwsze pytanie ankiety miało różnicować próbę na osoby,które biorą udział w
wyborach oraz te, które są pasywne wyborczo. Odpowiedzi na pytania ,,Czy bierzesz lub
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planujesz brać udział w wyborach parlamentarnych/prezydenckich/samorządowych/do
Parlamentu Europejskiego (przynajmniej w jednych z nich)?” przedstawiają się następująco
(Wyk.2):

Wykres 2. Deklaratywny udział w wyborach. Źródło: Opracowanie własne

Jedynie 25% respondentów twierdzi, że w ogóle nie bierze udziału w wyborach,
natomiast aż 75% deklaruje aktywność wyborczą. Wynik ten jest znacznie odmienny od tego
z badań dotyczących frekwencji wyborczej z 2007 roku w grupie wiekowej 18-25, który
wynosił tam 21,1%97. Rozbieżność ta może wynikać z tego, że badaną grupą byli studenci,
osoby zdobywające wyższe wykształcenie, żyjące w dużym mieście, które na tle populacji
wszystkich młodych Polaków mogą być bardziej świadomi, a przez to zaangażowani
politycznie.

4.3 Znajomość kampanii profrekwencyjnych
Pytanie „Czy spotkałaś/eś się kiedykolwiek z kampanią społeczną zachęcającą do
brania udziału w wyborach (kampanią profrekwencyjną)?” wykazało, że aż 83%
respondentów miało już wcześniej do czynienia z kampaniami profrekwencyjnymi,15%nie
spotkało się z nimi, a 19% respondentów nie pamięta tego faktu (Tab. 7).

97

Wykres 1
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Czy spotkałeś się…

Ważne

Częstość

Procent

nie pamiętam

19

16,2

Tak

83

70,9

Nie

15

12,8

Ogółem

117

100,0

Tab. 7,, Czy spotkałeś się ”Źródło: Opracowanie własne

Jako zapamiętane dowolne hasło, temat lub motyw kampanii wypowiedziało się 50
badanych. Podali oni następujące odpowiedzi, które można pogrupować w dwie kategorie98:


Zapamiętane hasła poszczególnych kampanii, tj.: "nie pójdę na wybory, mój jeden
głos nic nie zmieni", idź na wybory- wybierz ludzi, którzy myślą podobnie jak ty; masz
głos, masz wybór; idź na wybory, zmień swój kraj; Nie bądź burek, daj głos; "nie bądź
durny, idź do urny"; zmień kraj, idź na wybory; "mój głos nic nie zmieni", "pierwszy
raz", "zabierz babci dowód"; Głosowanie jest sexi; by żyło się lepiej; każdy głos jest
ważny, "nie bądź durny pójdź do urny", urna twoja mać; Zagłosuj, Twój głos ma
znaczenie; Silna Polska w Europie.



Skojarzenie, zapamiętany motywy, lub fragmenty kampanii: reklama kiedy wiele osób
mówi "nie pójdę na wybory, mój jeden głos nic nie zmieni"; informacyjna (kiedy
można głosować); 'Oni zadecydują jak ma wyglądać Europa' - coś takiego, różne
osoby z róznych krajów; W telewizji taka reklama jak ktoś tam rozmawia przez telefon
i umawia się z jakimś członkiem rodziny i mówi że 25 maja nie może bo są
wybory...;kot, z którym nie wiadomo co się później stanie; spoty z Dorotą
Welman;2014 PO - stary dziadek, kombatant(a przynajmniej to sugeruje spot)
mówiący, że trzeba głosować itp.; Było coś takiego, że ktoś myśli "jeden głos nic nie
zmieni więc nie mam po co iść" i pokazane, że większość tak myśli.

Badani wykazali się różnorodną znajomością kampanii profrekwencyjnych, w dużej mierze,
na zasadzie efektu świeżości, odnosili się do tegorocznej kampanii profrekwencyjnej do
Europarlamentu, która nałożyła się z przeprowadzaną ankietą,ale wielu z nich pamiętało także
hasła przeszłych kampanii np.; akcja informacyjna ,,Zagłosuj, Twój głos ma znaczenie” z
października 2010 roku, czy ,, Zmień kraj. Idź na wybory” przeprowadzona przed wyborami
samorządowymi
98

2007

roku.

Niektórzy

z

Pisownia przykładów oryginalna
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respondentów

mylili

hasła

kampanii

profrekwencyjnych z kampaniami partii politycznych np. hasło Platformy Obywatelskiej
,,Silna Polska w Europie”.
Jeśli chodzi o rozpoznawanie logotypów poszczególnych kampanii,53,4% respondentów
nie rozpoznało żadnego z nich. Wśród reszty odpowiedzi najwięcej głosów otrzymało logo
kampanii ,,Masz głos. Masz wybór” zostało rozpoznane przez 40 osób. Wśród badanych tylko
13 respondentów rozpoznało więcej niż 1 logo (Tab. 8).

Rozpoznanie loga

rozpoznanie

Odpowiedzi

Procent

N

Procent

obserwacji

Wybieram.pl

6

4,6%

5,2%

Gdziekolwiek

10

7,6%

8,6%

Masz Głos Masz Wybór

40

30,5%

34,5%

9,9%

11,2%

62

47,3%

53,4%

131

100,0%

112,9%

Zmień

kraj.

Idź

na 13

wybory
Nie rozpoznaję żadnego
Ogółem

Tab. 8 Rozpoznanie loga .Źródło: Opracowanie własne.

Jeśli chodzi o rozpoznanie jakiegokolwiek loga w kontekście faktycznego uczestnictwa w
wyborach, rozkład przedstawia się następująco.

Wykres 3. Rozpoznanie loga a udział w wyborach .Źródło: Opracowanie własne.
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Wśród

respondentów

biorących

udział

w

wyborach

występuje

większa

rozpoznawalność kampanii społecznych. Może to wynikać z tego, że były one świadomymi
odbiorcami tych kampanii, poza tym przez swoje zainteresowanie polityką bardziej zwracały
uwagę na przekaz profrekwencyjny. Na podstawie wykresu widoczne jest, że wśród osób
rozpoznających jakiekolwiek z logotypów kampanii profrekwencyjnych przeważają osoby
aktywne wyborczo. Porównując wewnątrzgrupowo respondentów pasywnych wyborczo 73%
z nich nie rozpoznało żadnego loga, natomiast27%rozpoznało, którykolwiek z logotypów.
Z kolei podział na rozpoznawalność kampanii ze względu na grupy wiekowe
przedstawia się następująco:

Wykres 4. Rozpoznanie kampanii a grupa wiekowa.

Największa rozpoznawalność logotypów kampanii jest grupie wiekowej 22-24 lata.
Wyniki te są zgodne z zakładaną hipotezą badawczą, według której to starsi studenci lepiej
pamiętają przeprowadzone kampanie. Niespójny z hipotezą jest wynik grupy wiekowej 25-27
lat. Była to jednak grupa najmniej liczna, przez co niereprezentatywna i rozkład cechy może
być w niej zaburzony.
Respondenci zostali następnie zapytani, czy którakolwiek kampania profrekwencyjna
przekonała ich do pójścia na wybory (Wykres 5). Jedynie 11 osób (9,4%) przyznało, że
kampania profrekwencyjna przekonała ich do głosowania w wyborach. Z kolei aż 57,3 %
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respondentów deklaruje, że żadna z kampanii nie zachęciła ich do wzięcia udziału w
głosowaniu. Rezultaty można zestawić z analizą z raportu kampanii ,,Zmień kraj. Idź na
wybory”, gdzie 6% osób w wieku 20-25 lat zadeklarowało, że kampania przekonała ich do
udziału w wyborach, a 29% stwierdziło, że ich to tego zachęciła 99 . Wyniki z raportu są
znacznie wyższe, różnica może wynikać z czasu przeprowadzania badań. W kampanii
,,Zmień kraj. Idź na wybory” respondenci zostali pytani o jej wpływ niedługo po jej
zakończeniu, natomiast badanie przeprowadzone na potrzeby niniejszej pracy jest bardzo
odroczone w czasie. Aż 33,3% respondentów nie pamiętało, czy jakaś kampania
profrekwencyjna miała realny wpływ na ich uczestnictwo w wyborach.

Wykres 5. Czy którakolwiek z kampanii społecznych... Źródło: Opracowanie własne.

Odpowiedziami respondentów na pytanie, która z kampanii ich przekonała do
głosowania w wyborach:


Konkretne kampanie: Kongres Nowej Prawicy;Nie bądź burek...masz głos
masz wybór;



Grupa specyficznych odpowiedzi: zawsze chodzę na wybory; Niezależnie od
kampanii społecznych chodzę na wybory ;) I tylko dlatego zaznaczyłam
odpowiedź nie.; żadna konkretna, bardziej przypominają mi niż zachęcają, bo i
tak chcę pójść.

99

Źródło: Raport o kampanii „Zmień kraj. Idź na wybory” Strona internetowa Forum Obywatelskiego

Rozwoju http://www.for.org.pl/pl/raporty-FOR [dostęp: 18.05.2014r.]
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Bardzo nieliczne odpowiedzi wskazywały na konkretne kampanie, które wywarły
realny wpływ na odpowiadających. Pojawiła się również grupa respondentów, którzy negują
znaczenie działań profrekwencyjnych z racji naturalnej aktywności wyborczej. Takie osoby
nie potrzebują po prostu motywowania do wzięcia udziału w wyborach, co potwierdza
Wykres 6.Respondenci, którzy nie biorą udziału w wyborach deklarowali, że kampanie
profrekwencyjne nie zachęciły ich do głosowania, lub tego nie pamiętają. Natomiast wśród
grupy osób biorących udział w głosowaniu 11 z nich (9,4% wszystkich respondentów)
przyznała, że kampanii profrekwencyjna zachęciła ich do wzięcia udziału w wyborach i aż 44
osoby aktywne wyborczo (37,6%) odpowiedziało, że nie zachęciła ich do głosowania.

Wykres 6. Udział w wyborach a przekonanie przez kampanie

Z kolei na pytanie, kto zajmuje się organizowaniem kampanii profrekwencyjnych
odpowiedzi rozkładały się następująco:
Kto zajmuje się organizowaniem
kampanii profrekwencyjnych?

Ważne

Częstość

Procent

partie polityczne

31

26,5

fundacje i stowarzyszenia

38

32,5

instytucje publiczne

48

41,0

Ogółem

117

100,0

Tab. 9 .Kto zajmuję się… Źródło: Opracowanie własne.
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Partie polityczne wybrało 26,5% respondentów, fundacje i stowarzyszenia 32,5% a
instytucje publiczne 41%. Najwięcej odpowiedzi dotyczyło instytucji publicznych, może to
wynikać z tego, że według osób biorących udział w ankiecie, to właśnie one powinny
zajmować się przeprowadzaniem kampanii zachęcających do brania udziału w wyborach.
Partie polityczne uzyskały najmniej głosów, może być to wyrazem wątpliwości
respondentów, czy przekaz profrekwencyjny, którego adresatami są partie polityczne jest
autentyczny i przez nich pożądany.

4.4 Preferencje dotyczące formy przekazu profrekwencyjnego
Kolejne pytanie wielokrotnego wyboru dotyczyło tego, w jakich mediach, według
respondentów powinna pojawić się kampania profrekwencyjna, aby dotrzeć do młodych ludzi
(Tab. 10). Na Internet oddano 112 głosów, co znaczy, że 98,2% badanych wybrało tę
odpowiedź jako najskuteczniejsze medium za pomocą którego można dotrzeć do młodych
ludzi. Powyższe wyniki są zgodne z hipotezą badawczą, że preferowanym medium przekazu
profrekwencyjnego wśród młodych ludzi jest Internet. Następne pozycje rozlokowane zostały
następująco: telewizja 72 głosy, plakaty 40, radio 32, prasa codzienna i tygodniki 25 oraz
miesięczniki i magazyny 24 głosy.

Odpowiedzi

W jakich mediach?

Jakie media

?

Procent

N

Procent

obserwacji

Telewizja

72

23,6%

63,2%

prasacodziennaitygodniki

25

8,2%

21,9%

Miesięcznikimagazynymłodz 24

7,9%

21,1%

ieżowe
Internet

112

36,7%

98,2%

Plakat

40

13,1%

35,1%

Radio

32

10,5%

28,1%

305

100,0%

267,5%

Ogółem
.Tab. 10 W jakich mediach? Źródło: Opracowanie własne.

W kolejnym pytaniu zweryfikowane zostały kanały komunikacji internetowej, jakie
badani uważają za skuteczne dla kampanii profrekwencyjnej. Respondenci oceniali
poszczególne pozycje w skali od 5 ,,bardzo dobry” do 1 ,,zdecydowanie niedobry”. Tabela 11
przedstawia wybrane statystyki dla poszczególnych kanałów.

58

Statystyki
Ważne

Strony

Fanpage

na Spoty

internetowe

Facebooku

Youtubie

117

117

117

4,30

4,05

bardzo dobry

bardzo dobry

na Blogi i mikroblogi Kampanie

Portale

mailingowe

Demotywatory

117

117

117

3,91

2,69

1,95

3,66

dobry

przeciętny

zdecydowanie

Bardzo dobry

N
Średnia
Dominanta

tj.

niedobry
Tab. 11 Statystyki- kanały internetowe. Źródło: Opracowanie własne.

Jeśli chodzi o strony internetowe, osoby biorące udział w badaniu w 47,9%uważali je
za bardzo dobry kanał komunikacyjny kampanii profrekwencyjnej, a 39,3% za dobry (Wykres
7). Wypadły one najlepiej na tle innych pozycji. Żadna z osób badanych nie wybrała
odpowiedzi ,,zdecydowanie niedobry”, a tylko 5,1% uważa je za raczej niedobry.

Wykres 7. Strony internetowe. Źródło: Opracowanie własne.

Kolejną pozycją pod względem najlepszej oceny respondentów są fanpage na
Facebooku ( Wykres 8).Za bardzo dobry sposób komunikacji uważa je 46,2%, a za dobry
28,2% badanych. Tylko 4,3% badanych uważa fanpage za zdecydowanie niedobre
rozwiązanie dla kampanii profrekwencyjnych. Pozytywna ocena tego kanału komunikacji
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internetowej, jest oczywista ze względu na popularność portalu Facebook, szczególnie wśród
młodych ludzi, którzy korzystają z niego na co dzień. Pozytywny przykład wykorzystania
Facebooka w działalności profrekwencyjnej został przytoczony w rozdziale drugim niniejszej
pracy (akcja ,,Tutaj mieszkam – Tutaj wybieram” i fanpagena Facebooku z hasłem ,,Zrób
sobie lepszą okolicę”). Jest to wygodny sposób dotarcia do młodych wyborców przez
naturalny i powszechny wśród nich środek komunikacji internetowej.

Wykres 8. Fanpage na Facebooku. Źródło: Opracowanie własne

Spoty na YouTube zostały ocenione przez respondentów jako trzecie w kolei pod
względem

atrakcyjności

(Wykres

9).

Za

dobry

kanał

komunikacji

internetowej

uważaje41,9%, żadna z osób nie wybrała odpowiedzi ,,zdecydowanie niedobry’’ a ,,raczej
niedobry”

wybrało

jedynie

60

6,8%

respondentów.

Wykres 9. Spoty na YouTube. Źródło: Opracowanie własne.

|Zastosowanie blogów i mikroblogów w działaniach profrekwencyjnych zostało
ocenione przez48,7% respondentów jako przeciętne rozwiązanie (Wykres 10).Tylko 1,7%
badanych uważa je za bardzo dobry kanał komunikacji internetowej, a za raczej niedobre
26,5%.Jest to ciekawy wynik w perspektywie popularności blogów i mikroblogów wśród
polityków. Wielu z nich np. Janusz Palikot, który prowadzi aż dwa blogi, Ryszard Czarnecki,
który codziennie publikuje nowe posty, oraz Aleksandra Jakubowska, poświęca wiele uwagi
blogowaniu, dbają oni, aby były popularne, ciekawe, zawierały bieżące informacje i
komentarze. Ważna jest dla nich również reaktywność, jakie komentarze i odzew wywołany
przez wpisy. Zestawiając to z wynikami ankiety, można stwierdzić, że respondenci w
większości uważają prowadzenie bloga za przeciętny środek komunikacji, nie jest to więc
najlepsza droga dotarcia do młodego odbiorcy.

Wykres 10. Blogi i mikroblogi. Źródło: Opracowanie własne.

Kampanie mailingowe wypadły zdecydowanie najsłabiej w całej klasyfikacji. Wynik
ten może być spowodowany ogólną niechęcią do reklam i newsletterów, które zapychają
prywatne adresy mailowe. 38,5%uważa te kampanie za zdecydowanie niedobry sposób
komunikacji, a przez 36,8% jest uznawany za rozwiązanie ,,raczej niedobre”.
Z kolei wykorzystanie portali takich jak Wykop czy Demotywatory w kampaniach
profrekwencyjnych zostało ocenione przez 32,5% jako bardzo dobry sposób i jako dobry
przez 28,2% (Wykres 12). Za zdecydowanie niedobry sposób dotarcia do odbiorcy uważa je
5,1% respondentów.
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Wykres 11. Kampanie mailingowe. Źródło: Opracowanie własne.

Pozytywne oceny tego środka komunikacji mogą być związane z popularnością takich portali
jak Demotywatory. Większość młodych ludzi przegląda je codziennie, mają one jednak
żartobliwy charakter, może dlatego niektórzy nie chcieliby widzieć poważnego, politycznego
przekazu na stronach tego typu.

Wykres 12. Portale np. Demotywatory. Źródło: Opracowanie własne.
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Respondenci zapytani o inny kanał komunikacji internetowej adekwatny dla działań
profrekwencyjnych podawali:


Reklamy google, pozycjonowanie,Reklamy przed filmami na stronach typu vod (nptvn,
tvp mają takie strony); Twitter;strony z wiadomościami, np. Onet;Dogadać się z
uczelniami/liceami/technikami, aby na ich stronach internetowych zamieścić spoty
profrekwencyjne;debaty z internautami on-line;reklamy na stronach informacyjnych
typu tvn24;Rzetelne artykuły w największych serwisach informacyjnych. Ludzie mając
rzetelna informację, pójdą, lub nie głosować świadomie.;obrazki/spoty viralowe, jeśli
jest dobrze zrobiony to ludzie sami się nim podzielą - podwójna korzyść.

Najczęściej pojawiającymi się odpowiedziami były reklamy czy artykuły w serwisach
informacyjnych. Pojawiały się też oryginalne pomysły jak pozycjonowanie czy debaty online.
Powyższe wyniki można zestawić z analizą raportu pod redakcją Jana Zająca
,,Wyborca w sieci”. Według raportu z 2010 roku strony internetowe takich kampanii jak
,,Maszgłos.pl”, ,,Gdziekolwiek-będziesz,pl” czy ,,7czerwca.org.pl” cieszyły się bardzo niską
popularnością. Dla przykładu szacowana łączna liczba odsłon portalu ,,Maszgłos.pl” wyniosła
270 tysięcy, a wizyt 76 tysięcy, przy czym odwiedzający je internauci to z reguły osoby
wyświetlające również inne strony związane z polityką jak np. gazetaprawna.pl czy nasze
miasto.pl100. Strona Państwowej Komisji Wyborczej natomiast odnotowała znaczny wzrost
odwiedzin w okresie przedwyborczym. Wzrost popularności stron związanych z polityką w
okresie około wyborczym wynikający z analizy raportu ,,Wyborca w sieci” oraz wysoka
ocena przez respondentów stron internetowych wskazuje niewykorzystany przez kampanie
potencjał dla tej formy internetowego przekazu profrekwencyjnego. Przez osoby badane
wysoko również zostały ocenione fanpage na Facebooku. W raporcie ,,Wyborca w sieci”
mowa jest m.in. o fanpage’u kampanii ,,Masz głos, masz wybór”, który zdobyła aż 4116
fanów: akcja ,,Gdziekolwiek będziesz, zagłosuj” miała ok. 5 tysięcy fanów. Jest to kolejna
rozbieżność między wynikami uzyskanymi w powyższym badaniu o rzeczywistymi
statystykami popularności poszczególnych kanałów komunikacyjnych.
Kolejne pytania w ankiecie dotyczyły cech skutecznej kampanii profrekwencyjnej.
Osoby biorące udział w ankiecie miały ocenić poszczególne przymiotniki w skali od 1
,,zdecydowanie się zgadzam” do 4 ,,zdecydowanie się nie zgadzam”.
100

J. Zając, Wyborca w sieci, ISP, Warszawa 2010r. Źródło: http://www.isp.org.pl/publikacje,1,470.html [data
dostępu: 18.05.2014r.+
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Wykres 13. Szokująca. Źródło: Opracowanie własne.

Z tym, że kampania profrekwencyjna powinna być szokująca, nie zgadza się 41,9%
badanych, a zdecydowanie się zgadza i zdecydowanie się nie zgadza po 12%. Opinie na ten
temat są podzielone. Szokujący przekaz, mimo że jest wyrazisty i łatwo wypada w pamięć
bywa często za agresywny i może zrazić do siebie odbiorcę. Może dlatego opinie na ten temat
są tak podzielone.
Tabela 12 przedstawia natomiast rozkład procentowy oceny z rozróżnieniem na osoby
aktywne i bierne wyborczo. Zdanie na temat tego, czy kampania profrekwencyjna powinna
być szokująca nie jest znacznie zróżnicowane w zależności od aktywności wyborczej.
Odpowiedzi w obu grupach mają podobny rozkład.
Z kolei łącznie 78,6%(zsumowane odpowiedzi ,,zgadzam się” oraz ,,zdecydowanie się
zgadzam”)respondentów wyraża pozytywna opinie na temat czy skuteczna kampania
profrekwencyjna powinna być zabawna (Wykres 14).
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Czy bierzesz udział w wyborach?

,,szokująca”

osoby niebiorące udziału w osoby biorące udział w

zdecydowanie się zgadzam

zgadzam się

nie zgadzam się
zdecydowanie
zgadzam
Ogółem

Ogółem

się

nie

wyborach

wyborach

3

11

14

10,3%

12,5%

12,0%

10

30

40

34,5%

34,1%

34,2%

7

42

49

24,1%

47,7%

41,9%

9

5

14

31,0%

5,7%

12,0%

29

88

117

100,0%

100,0%

100,0%

Tab.12 Szokująca - aktywni a bierni wyborczo. Źródło: Opracowanie własne.

Podobnie jak w poprzednim wypadku nie ma znaczących różnic miedzy grupą
głosującą, a bierna wyborczo (Tabela 13). Wśród osób biorących udział w wyborach 80,7%
zgadza się z tym, że kampania powinna być zabawna(odpowiedzi ,,zdecydowanie się
zgadzam + ,,zgadzam się”), a wśród osób niegłosujących jest to 72,4%.

Wykres 14. Zabawna. Źródło: Opracowanie własne.
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,,Zabawna”

Czy bierzesz udział w wyborach?
osoby niebiorące udziału w osobybiorace

zdecydowanie się zgadzam

zgadzam się

Ogółem
udział

w

wyborach

wyborach

2

30

32

6,9%

34,1%

27,4%

19

41

60

65,5%

46,6%

51,3%

4

16

20

13,8%

18,2%

17,1%

4

1

5

13,8%

1,1%

4,3%

29

88

117

100,0%

100,0%

100,0%

zabawna
nie zgadzam się
zdecydowanie

się

zgadzam
Ogółem

nie

Tab.13. Zabawna – aktywni a bierni wyborczo.

Cecha kampanii ,,dająca do myślenia” okazała się najbardziej pożądana przez
respondentów (Wykres 15). Wszyscy respondenci wypowiedzieli się pozytywnie w stosunku
do niej, w tym 61,5 % jako ,,zdecydowanie się zgadzam”. Wątek ten rozwijam dalej.

Wykres 15. Dająca do myślenia. Źródło: Opracowanie własne.

Mniej atrakcyjna okazała się dla osób badanych kontrowersyjność przekazu pro
frekwencyjnego (Wykres 16).Łącznie 38,5% zgadza się z tym, że przekaz powinien być
kontrowersyjny, a 45,3% respondentów się z tym nie zgadza.
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Wykres 16. ,,Kontrowersyjna”. Źródło: Opracowanie własne.

Podniosły, oficjalny charakter kampanii nie jest atrakcyjny dla 38,5% badanych
(Wykres 17).Aż 50,4% respondentów nie zgadza się, z tym, że patetyczna forma jest
adekwatna dla kampanii profrekwencyjnych.

Wykres 17. Podniosła/oficjalna. Źródło: Opracowanie własne.

Wśród wszystkich wymienionych cech najbardziej pożądaną przez respondentów jest
cecha ,,dająca do myślenia”. Osoby badane chciałyby przede wszystkim, aby kampania
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profrekwencyjna pobudziła ich do refleksyjności. Nie wszyscy z osób biorących udział w
ankiecie chcą jednak, aby robiła to za pomocą humoru czy kontrowersyjności.
Jako inne pożądane cechy kampanii profrekwencyjne respondenci podawali cechy
związane z:


obiektywnością przekazu: obiektywna, nie odnosząca się do programu konkretnych
partii; autentyczna, szczera; oparta na prawdziwych danych; Powinna zawierać
dokonania danego polityka wraz z porównaniem do obietnic;



atrakcyjnością przekazu: ciekawa, chwytliwa;poruszająca; zapadająca w pamięć.

Na podstawie powyższych wypowiedzi można przypuszczać, że dla grupy badanych ważną
wartością jest obiektywizm oraz autentyczność przekazu. Można odnieść to do zjawiska
organizowania kampanii profrekwencyjnych przez partie polityczne. Jak się wydaje, ich
intencje zachęcania do głosowania w wyborach nie zawsze są całkowicie obiektywne.
Kolejne

pytanie

ankietowe

dotyczyło

istotności

elementów

kampanii

profrekwencyjnych takich jak logo, przekaz, muzyka, obecność znanych osób, estetyka
wizualna. Respondenci mieli za zadanie uszeregować poszczególne elementy od ich zdaniem
najważniejszych, do najmniej ważnych.
Tabela 14 prezentuje rozkład pozycji logotypu w rankingu respondentów pod
względem istotności. Jedynie 9,4% osób ustawiło je na pierwszej pozycji. W rankingu 17,9%
respondentów logo uplasowało się na 6 pozycji.
Logo-miejsce w
rankingu
pod
względem
istotności
Nieuwzględnione

Częstość

Procent

Procent

Procent

ważnych

skumulowany

10

8,5

8,5

8,5

1

11

9,4

9,4

17,9

2

12

10,3

10,3

28,2

3

12

10,3

10,3

38,5

4

13

11,1

11,1

49,6

5

11

9,4

9,4

59,0

6

21

17,9

17,9

76,9

7

13

11,1

11,1

88,0

8

14

12,0

12,0

100,0

Ogółem

117

100,0

100,0

Tab. 14. Logo- miejsce w rankingu pod względem istotności.
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Z kolei przekaz okazał się dla respondentów bardzo istotnym elementem kampanii
profrekwencyjnej. Aż 44.4% wskazało go na pierwszym, a 20,5% na drugim miejscu. Jedynie
1,7% ustawiło go na miejscu siódmym.
Przekaz-miejsce w
rankingu
pod
względem istotności
9

Częstość

Procent

Nieuwzględnione
7,7

Procent

Procent

ważnych

skumulowany

7,7

7,7

1

52

44,4

44,4

52,1

2

24

20,5

20,5

72,6

3

11

9,4

9,4

82,1

4

9

7,7

7,7

89,7

5

6

5,1

5,1

94,9

6

4

3,4

3,4

98,3

7

2

1,7

1,7

100,0

Ogółem

117

100,0

100,0

Tab. 15. Przekaz-miejsce w rankingu pod względem istotności.

Slogan natomiast jest najważniejszy dla 15,4% respondentów. Przez kolejne
19,7%został umieszczony na trzecim, a przez 18,8% na drugim miejscu. Na podstawie
poniższego rozkładu wyników (Tabela 16) okazuje się, że badani oceniają slogan jako istotny
element kampanii profrekwencyjnej.
Slogan-miejsce
w
rankingu pod względem
istotności

Ważne

Częstość

Procent

Procent

Procent

ważnych

skumulowany

Nieuwzględnione

11

9,4

9,4

9,4

1

18

15,4

15,4

24,8

2

22

18,8

18,8

43,6

3

23

19,7

19,7

63,2

4

10

8,5

8,5

71,8

5

13

11,1

6

8

6,8

6,8

89,7

7

7

6,0

6,0

95,7

8

5

4,3

4,3

100,0

Ogółem

117

100,0

100,0

1,1

Tab.16. Slogan-miejsce w rankingu pod względem istotności.
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82,9

Kolejną kwestią ocenianą przez respondentów pod względem istotności dla kampanii
profrekwencyjnych była obecność w nich znanych osób. Aż 15,4%badanych nie uwzględniło
tej pozycji w swoich rankingach, a 39,3% uszeregowało ją na ósmym miejscu. Jedynie jedna
osoba uznała tę pozycja za najważniejszą, a pięciu respondentów ustawiło ją na trzecim
miejscu. Większość wyborów sytuuje się jednak na 6, 7 i 8 pozycji na listach rankingowych
respondentów (Tab. 17). Wyniki te nie potwierdzają hipotezy badawczej, jakoby obecność
sławnych osób w kampaniach z punktu widzenia odbiorców podnosiła jej atrakcyjność. Jest to
dla większości osób badanych najmniej istotny element.
Podobnie muzyka, 14,5 % osób biorących udział w ankiecie nie uwzględniła jaj w
swojej liście rankingowej. Najwięcej, bo 30,8% respondentów uszeregowała ją na 7 miejscu.
Jedynie 12,8% umieściło muzykę między pierwszym, a czwartym miejscem pod względem
istotności elementów w odbiorze kampanii społecznej (Tab. 18).

Obecność znanych osób-miejsce Częstość
w

rankingu

pod

Procent

względem

Procent

Procent

ważnych

skumulowany

istotności

Ważne

Nieuwzględnione

18

15,4

15,4

15,4

1

1

,9

,9

16,2

2

1

,9

,9

17,1

3

5

4,3

4,3

21,4

4

6

5,1

5,1

26,5

5

7

6,0

6,0

32,5

6

13

11,1

11,1

43,6

7

20

17,1

17,1

60,7

8

46

39,3

39,3

100,0

Ogółem

117

100,0

100,0

Tab.17 Obecność znanych osób-miejsce w rankingu pod względem istotności
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Muzyka-miejsce

w

rankingu Częstość

Procent

pod względem istotności

Ważne

Procent

Procent

ważnych

skumulowany

Nieuwzględnione

17

14,5

14,5

14,5

1

1

,9

,9

15,4

2

4

3,4

3,4

18,8

3

4

3,4

3,4

22,2

4

6

5,1

5,1

27,4

5

15

12,8

12,8

40,2

6

12

10,3

10,3

50,4

7

36

30,8

30,8

81,2

8

22

18,8

18,8

100,0

Ogółem

117

100,0

100,0

Tab. 18 Muzyka-miejsce w rankingu pod względem istotności

Estetyka wizualna przekazu przez 20,5% została uszeregowana na czwartej pozycji, a
przez 16,2% na szóstym. Aż 64,9% wszystkich wyników mieści się w przedziale od trzeciego
do szóstego miejsca. Tylko 4,3% respondentów usytuowało estetykę wizualną na pierwszym
miejscu(Tab.19). Jest to jednak lepszy wynik, niż osiągnęła obecność w przekazie
profrekwencyjnym osób znanych.

Estetyka-miejsce

w

rankingu Częstość

Procent

pod względem istotności

Ważne

Procent

Procent

ważnych

skumulowany

Nieuwzględnione

15

12,8

12,8

12,8

1

5

4,3

4,3

17,1

2

9

7,7

7,7

24,8

3

15

12,8

12,8

37,6

4

24

20,5

20,5

58,1

5

18

15,4

15,4

73,5

6

19

16,2

16,2

89,7

7

10

8,5

8,5

98,3

8

2

1,7

1,7

100,0

Ogółem

117

100,0

100,0

Tab. 19 Estetyka-miejsce w rankingu pod względem istotności

Język

został

uznany

jedynie

za

2,6%

za

kluczowy

element

kampanii

profrekwencyjnych. W odróżnieniu od poprzednich wyników, ocena tej pozycji jest dość
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równo rozłożona i nie widać w niej znacznych prawidłowości (Tab.20).Najwięcej
respondentów 17,9%usytuowało go na piątej pozycji.

Język-miejsce w rankingu pod Częstość

Procent

Procent

ważnych skumulowany

względem istotności

Ważne

Procent

Nieuwzględnione

15

12,8

12,8

12,8

1

3

2,6

2,6

15,4

2

12

10,3

10,3

25,6

3

16

13,7

13,7

39,3

4

19

16,2

16,2

55,6

5

21

17,9

17,9

73,5

6

15

12,8

12,8

86,3

7

7

6,0

6,0

92,3

8

9

7,7

7,7

100,0

Ogółem

117

100,0

100,0

Tab.20. Język-miejsce w rankingu pod względem istotności

Wywoływane emocje, jako element kampanii profrekwencyjnej zostały ocenione
przez 22.2% jako drugie pod względem istotności. Aż 58,1% respondentów uszeregowało
wywoływane emocje na pierwszych trzech miejscach. Jest to wysoki wynik w porównaniu z
resztą pozycji.

Emocje--miejsce w rankingu
Częstość
pod względem istotności

Ważne

Procent

Procent

Procent

ważnych

skumulowany

Nieuwzględnione

12

10,3

10,3

10,3

1

19

16,2

16,2

26,5

2

26

22,2

22,2

48,7

3

23

19,7

19,7

68,4

4

16

13,7

13,7

82,1

5

9

7,7

7,7

89,7

6

8

6,8

6,8

96,6

7

3

2,6

2,6

99,1

8

1

,9

,9

100,0

Ogółem

117

100,0

100,0

Tab.21 Emocje -miejsce w rankingu pod względem istotności
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Tabela 22 prezentuje zestawienie poszczególnych elementów pod względem średniej
ocen oraz najczęściej wybieranego przez respondentów miejsca w rankingu. Na najdalszej
ósmej pozycji znajduje się obecność znanych osób, dalej muzyka, następnie logo i język
przekazu. Na czwartym miejscu znalazła się estetyka przekazu, kolejno slogan, wywoływane
emocje a na samym szczycie listy przekaz.
Według powyższego wyniku grupa badana okazała się wymagającym odbiorcą,
którego nie można omamić występującym w kampanii celebrytą, czy nastrojową muzyką.
Najważniejszy dla respondentów okazał się przekaz, oraz emocje, jakie budzi w nich
kampania.
Statystyki

Zestawienie

Logo

przekaz

slogan

obecność

muzyka

estetyka

język

emocje

Ważne

117

117

117

117

117

117

117

117

Braki

0

0

0

0

0

0

0

0

Średnia

4,33

2,03

3,19

5,67

5,30

3,88

3,99

2,79

Dominanta

6

1

3

8

7

4

5

2

N

danych

Tab. 22. Zestawienie.

Obecność sławnych osób w kampanii profrekwencyjnej nie cieszyła się dużą dozą
popularności wśród badanych. W kolejnym pytaniu ankietowym, respondenci zostali zapytani
o to, kogo ze sławnych osób chcieliby zobaczyć w kampanii profrekwencyjnej. Odpowiedzi
można uszeregować w następujące podgrupy:


sportowcy: Kamil Stoch;może siatkarzy np Gruszka;Robert Burneika; Adama
Małysza; Kubica x2; Justyne Kowalczyk



muzycy: Grabaż;Leszek Możdżer;Donatana;



aktorzy: Maciej Zakościelny, Cezary Pazura, Michała Żebrowskiego; Piotra
Adamczyka; Beate Tyszkiewicz; Maciej Stuhr; Kamilla Baar, Marcin Dorociński
x2, Olaf Lubaszenko; Tom Hiddleston; Agnieszka Dygant; Ewa Kasprzyk;



dziennikarze/prezenterzy: Dorota Welman, Kuba Wojewódzki x2, Marcin Prokop,
Szymon Hołownia,



politycy: Chciałbym zobaczyć Wszystkich przewodniczących każdej ze startującej
partii w jednym miejscu razem; Władysław Bartoszewski x3; Tuska z Kaczyńskim
73

w tym samym spocie zachęcających do udziału w wyborach, premiera,
prezydenta.; Robert Biedroń;


,,tylko nie”: Osobę, która jest autorytetem - ważnego polityka, pisarza, artystę, ale
w żadnym razie celebrytę - osoby tego typu do niczego (oprócz zrezygnowania z
telewizji) nie są w stanie mnie zachęcić ; Nie celebrytów; Na pewno nie polityka;
sławne osoby nie są potrzebne, wręcz odstraszają bo nie można im ufać.



inne: Wojciech Inglot, prof. Robert Gwiazdowski;

Reasumując, wśród wypowiedzi pojawiały się wizje wspólnego działania skłóconych
polityków na rzecz kampanii profrekwencyjnych, sporo osób chciałoby też zobaczyć w niej
prezydenta czy premiera. Są to bardzo ciekawe propozycje. Pojawiły się też osoby, które
chciałyby widzieć autorytety z innych apolitycznych dziedzin, oraz grupa respondentów
opowiadających się za aktorami czy sportowcami.
W przytoczonych odpowiedziach można dostrzec opinię osób, które pod żadnym
względem nie chciałyby widzieć jako prezentera przekazu profrekwencyjnego celebryty,
według nich mogłoby to wpłynąć na utratę wiarygodności kampanii.
W kolejnym pytaniu ankietowym respondenci mieli za zadanie ustosunkować się do
opinii na temat kampanii profrekwencyjnych w skali od 1 ,,zdecydowanie się zgadzam” do 5
,,zdecydowanie się nie zgadzam”.
Rozkład opinii na temat pierwszego stwierdzenia: ,,Kampanie profrekwencyjne
naśladujące młodzieżowy język są w tym sztuczne” prezentuje Wykres 18. Z tym
stwierdzeniem zgodziło się (odpowiedzi ,,zgadzam się” i ,,zdecydowanie się zgadzam”)
łącznie 74,4% respondentów.
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Wykres 18. ,,Kampanie profrekwencyjne naśladują…”

Kolejne stwierdzenie dotyczyło obecności artystów: ,,Obecność w kampaniach
artystów(piosenkarzy, aktorów itp.) wzmacnia wiarygodność przekazu.”. Zgodziło się z nim
(odpowiedzi ,,zgadzam się” i ,,zdecydowanie się zgadzam”) łącznie 30,8% respondentów.

Wykres 19. ,,Obecność w kampaniach artystów…”

Kolejno ocenie zostało poddane zdanie ,,Kampanie profrekwencyjne próbują
niepotrzebnie przypodobać się odbiorcy”. Aż 32,3% nie wiedziało jak odnieść się do tego
stwierdzenia. Pozostałe odpowiedzi były w 40,2% w opinią twierdzącą.
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Wykres 20. ,,Kampanie profrekwencyjne próbują…”

Respondenci mieli również do oceny stwierdzenie ,,Elementy graficzne w kampaniach
profrekwencyjnych nieudolnie wzorują się na młodzieżowym stylu”. W tym wypadku bardzo
podobnie, jak wcześniej aż 35,9% respondentów nie wiedziało jak odnieść się do tego
stwierdzenia. Jednak 31,6% zgodziło się z tą oceną.

Wykres 21. ,,Elementy graficzne…”

Reasumując powyższe stwierdzenie, na podstawie opinii respondentów można
stwierdzić, że nie chcą oni, aby kampania profrekwencyjna w jakikolwiek sposób starała się
przypodobać młodym ludziom. Osoby biorące udział w ankiecie negatywnie oceniły
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wszelkiego rodzaju naśladowanie młodzieżowego stylu, czy to w języku, czy w elementach
graficznych. Aby kampania profrekwencyjna była autentyczna może warto, aby tworzyli ją
ludzie młodzi. Takie działanie zapobiegłoby sztuczności i chęci przypodobania się odbiorcy, a
pozwoliło wprowadzić naturalność i swobodę w młodzieżowym przekazie.
Jeśli chodzi o obecność cele brytów, która miałaby zwiększyć wiarygodność przekazu,
to większość respondentów nie podziela tej opinii. Ten wynik jest spójny z wcześniejszym
pytaniem, gdzie obecność cele brytów została przez respondentów uszeregowana jako
ostatnia pod względem istotności.

4.5Ocena spotu ,,Mój pierwszy raz”
W kolejnej części ankiety respondenci zostali poproszeni o obejrzenie spotu ,,Mój
pierwszy raz”. Na podstawie tego odpowiadali na dalsze pytania.
Pierwsze

pytanie

dotyczyło

znajomości

spotu.

Jedynie

13,7%

badanych

zadeklarowało, że widziało kiedykolwiek tę reklamę.
‘’Czy
kiedykolwiek
widziałeś..

Ważne

Częstość

Procent

Procent

Procent

ważnych

skumulowany

Nie pamiętam

18

15,4

15,4

15,4

Tak

16

13,7

13,7

29,1

Nie

83

70,9

70,9

100,0

Ogółem

117

100,0

100,0

Tab. 23. ,,Czy kiedykolwiek..”

Wykres 22 prezentuje rozróżnienie nierozpoznania przez respondentów biernych lub
aktywnych wyborczo. Większa rozpoznawalność spotu ,,Mój pierwszy raz” występuje u osób
biorących udział w wyborach. Może to świadczyć o tym, że osoby zaangażowane politycznie
zwracają większą uwagę na kwestie związane z polityką wśród nich również przekaz
profrekwencyjny.
Kolejne pytanie dotyczyło opinii o spocie (Tabela 23). Podobał się on 52,1 %
respondentów, a nie podobał 27,4%.
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Wykres 22. Rozróżnienie rozpoznania spotu ,,Mój pierwszy raz”.

Co o nim sądzisz?

Ważne

Częstość

Procent

Procent

Procent

ważnych

skumulowany

nie mam zdania

24

20,5

20,5

20,5

podoba mi się

61

52,1

52,1

72,6

nie podoba mi się

32

27,4

27,4

100,0

Ogółem

117

100,0

100,0

Tab. 24. ,,Co o nim sądzisz?”

Zapytani o mocne strony spotu respondenci podawali najczęściej:


pozytywne cechy: humor; pomysł na przekaz; kontrowersyjność; szokujące, zabawne;
zachęca; ostatni tekst 'pójście na wybory jest bardzo ważne'; przyciąga uwagę; jest
zabawna; rozsądnie zrobiony, przekaz jest rzetelny i jasny dla odbiorcy;
charakterystyczny żartobliwy przekaż; Zainteresowanie człowieka tematem "tabu"
który okazuje się kampanią pro-frekwencyjną; ciekawy pomysł; dowiadujemy się o
sensie spotu na końcu; dwuznaczne skojarzenia, odwołanie się do najprostszych
instynktów człowieka; pokazuje ludzi wykonujących zawody bliskie każdemu;
Zaskakująca kocówka; znane osoby, dowcipna, prosta, krótka; Dobre hasło, ciekawa
konotacja; nie jest nadęty, nagrany z przymrużeniem oka; Intryguje, jest zabawny,
posiada łatwe do zapamiętania hasło; jest intrygujący, ale ma bardzo prosty przekaz;
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spot jest zabawny, nie jest jednoznaczny, więc chce się go obejrzeć do końca, żeby
zrozumieć puentę; ciekawy do ogladania; zaskakujący pomysł; występują w nich
zwykli, przeciętni ludzie; Element zaskoczenia, balansowanie na linii dobrego smaku


negatywne: Brak. Nie przekonały na pujście na wybory wręcz przeciwnie. Mały
obciach, nie ma mocnych stron jest żałosna; jakiekolwiek by nie były, koszmarny
motyw przewodni uniemożliwia ich dostrzeżenie; słabe.

Jako mocne strony kampanii badani przytaczali przeważnie humor, dwuznaczność oraz
obecność młodych ludzi. Pojawiły się tez negatywne opinie –niektóre osoby były
zniesmaczone motywem przewodnim. Niektórzy zarzucali spotowi ,,balansowanie na linii
dobrego smaku”. Opinie te widoczne są w rozkładzie procentowym odpowiedzi (Tabela 24).
Kolejne pytanie dotyczące spotu ,,Mój pierwszy raz” brzmiało: ,,Czy według Ciebie
spot <Mój pierwszy raz> może przekonać młodzież do udziału w wyborach?” Respondenci
mieli do wyboru cztery odpowiedzi od ,,zdecydowanie tak” do ,,zdecydowanie nie” (Tabela
25).O zdecydowanej skuteczność spotu przekonani byli jedynie 11 respondentów (9,4%),
odpowiedź ,,raczej tak” zaznaczyło 44,4%.Przeciwnego zdania było 30,8% (odpowiedź
,,raczej nie”) oraz 15,4% (,,zdecydowanie nie”).

Czy według Ciebie…

Ważne

Częstość

Procent

Procent

Procent

ważnych

skumulowany

raczej nie

36

30,8

30,8

30,8

raczej tak

52

44,4

44,4

75,2

zdecydowanie nie

18

15,4

15,4

90,6

zdecydowanie tak

11

9,4

9,4

100,0

Ogółem

117

100,0

100,0

Tab.25. ,,Czy według Ciebie..”

Otrzymane wyniki można porównać z danymi zawartymi w raporcie ,,Wyborca w
sieci”. Autorzy analizowali popularność spotu ,,Mój pierwszy raz” w Internecie. W 2010 roku
tuż po jego emisji, od 9 do 30 listopadana portalu YouTube został obejrzany 170 tysięcy razy.
Odnośnie jego oceny przez internautówmożna przeczytać:
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,,Warto dodać, że spot wywołał dyskusję, był też dość często komentowany i
oceniany. Dość dużo (79%) jego ocen na YouTube było pozytywnych”101.
Konfrontując z tym otrzymane wyniki można stwierdzić, że grupa badana dość
surowo oceniła spot. Może to wynikać z wieku respondentów, którzy bardziej dojrzale
dokonywali oceny, a dwuznaczność ,,pierwszego razu” uznali za żart raczej dla
gimnazjalistów.

4.6 Podsumowanie badania
Przedmiotem badań niniejszej pracy było sprawdzenie znajomości prowadzonych w
ostatnich latach kampanii profrekwencyjnych w środowisku studentów warszawskich uczelni,
zbadanie ich stosunku do tych kampanii i subiektywnie przez nich ocenionego wpływu
kampanii na młodych Polaków.
Sprawdzeniem znajomości kampanii profrekwencyjnych w badanej grupie było
zarówno zbadanie rozpoznawalności poszczególnych kampanii, jak i ogólnej wiedzy o nich.
Badani w większości deklarowali, że spotkali się już z kampaniami zachęcającymi do brania
udziału w wyborach i byli w stanie przytoczyć hasła lub motywy poszczególnych z nich.
Wielu z nich przytaczała slogan lub motyw z kampanii ,,Zmień kraj. Idź na wybory”
przeprowadzonej przed wyborami samorządowymi 2007, o która opisana jest w rozdziale
drugim niniejszej pracy. Godne uwagi jest również, że niektórym respondentom myliły się
hasła i motywy kampanii profrekwencyjnych z kampaniami partii politycznymi.
Przy weryfikacji znajomości logotypów ponad połowa respondentów nie rozpoznała
żadnego z nich, a nieliczni (tylko 13 osób) wskazała więcej niż jeden. Znajomość logotypów
zgodnie z zakładaną hipotezą badawczą była większa wśród starszych studentów w grupie
wiekowej

22-24

lata.

Byli

oni

grupą

docelową

kampanii

profrekwencyjnych

przeprowadzanych w latach 2008-2010 i dla większości z nich były to wtedy pierwsze
doświadczenia wyborcze. Z kolei grupa respondentów w wieku 25-27 lat była najmniej
liczna, z uwagi na te ograniczenia wynik ten nie jest uwzględniony przy weryfikacji hipotezy.
Skonstruowana ankieta pozwoliła przeanalizować otrzymane wyniki porównując
grupy respondentów aktywnych i biernych wyborczo. Rozróżnienie to okazało się istotne

101

J. Zając, Wyborca w sieci, ISP, Warszawa 2010r. Źródło: http://www.isp.org.pl/publikacje,1,470.html [data
dostępu: 18.05.2014r.+
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właśnie przy analizie znajomości kampanii profrekwencyjnych. Wśród respondentów
biorących udział w wyborach rozpoznawalność logotypów kampanii była większa. Może to
nasuwać wniosek, że osoby interesujące się polityką łatwiej dostrzegają, zapamiętują i
przetwarzają treści o politycznym powiązaniu. Z kolei osoby pasywne wyborczo ze względu
na brak zainteresowania treściami o tematyce politycznej rzadziej zwracają na nie uwagę, nie
są one dla nich przekazem w jakikolwiek sposób atrakcyjnym. Podobną zależność można
zauważyć przy rozpoznawaniu przez osoby badane spotu ,,Mój pierwszy raz”. Osoby biorące
udział w głosowaniu częściej deklarowały, że spotkały się z tym spotem, niż osoby
niegłosujące. Przekaz profrekwencyjny jest więc łatwiej zauważalny przez osoby politycznie
aktywne niż takie, które nie biorą udziału w życiu politycznym.
Kolejną kwestią badawczą, był oceniany przez respondentów wpływ kampanii
profrekwencyjnych na ich udział w wyborach. Jedynie 11 z 117 respondentów zadeklarowało,
że została przekonana przez działanie profrekwencyjne. Oprócz tego pojawiały się
wypowiedzi osób, które chodzą na wybory z powodu własnych przekonań i nie potrzebują
być zachęcani przez kampanie; te kampanie mają dla nich jedynie wartość informacyjną.
Powyższy problem bardzo ciekawie przedstawia się z uwzględnieniem aktywności lub
bierności wyborczej respondentów. Wśród osób niebiorących udziału w wyborach, żadna z
osób nie została zachęcona przez kampanie, natomiast respondenci głosujący w wyborach w
większość deklarowali, że nie pamiętają lub nie zostali przekonani przez żadną kampanię.
Subiektywna ocena skuteczności i wpływu kampanii przez respondentów jest bardzo
mała. Może to wynikać z tego, że większość grupy badanej to osoby aktywne politycznie,
które, jak same wskazały, nie potrzebują kampanii profrekwencyjnych, aby brać udział
głosowaniu. Podobnie została oceniona skuteczność spotu ,,Mój pierwszy raz”. Niewielka
liczba respondentów była zdecydowanie przekonana o jego sile perswazji, większość była
zdania, że ,,raczej” mogłaby skłonić młodych ludzi do pójścia na wybory. Jednak mniej niż
połowa osób biorących udział w badaniu, twierdziła, że spot ,,Mój pierwszy raz” nie jest w
stanie zachęcić młodych do aktywności wyborczej. Skuteczność kampanii profrekwencyjnych
została zatem nisko oceniona przez osoby biorące udział w badaniu.
Przedmiotem niniejszego badania było również sprawdzenie preferencji respondentów
co do formy, treści oraz kanału przekazu pro frekwencyjnego.
Zgodnie z zakładaną hipotezą, jako media przekazu profrekwencyjnego studenci
biorący udział w badaniu preferowali Internet. Najwięcej osób badanych wybierało go jako
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najskuteczniejsze medium, za pomocą którego można dotrzeć do młodych ludzi. Dalej w
rankingu znajdowała się telewizja, plakaty, radio, prasa codzienna i tygodniki oraz
miesięczniki i magazyny, które znalazły się na ostatnim miejscu. Respondenci mieli również
okazję wybrania najskuteczniejszych według niech kanałów komunikacji internetowej.
Najwyżej zostały ocenione strony internetowe, następnie fanpagena Facebooku , spoty na
YouTube, portale tj. Demotywatory, blogi i mikroblogi, a na najniższej pozycji znalazły się
kampanie mailingowe. Osoby badane wybrały najczęściej przez siebie użytkowane kanały
komunikacji internetowej tj. Facebook czy Youtube, które są bardzo popularne wśród
młodych ludzi. Co ciekawe bardzo nisko zostały przez nich ocenione blogi i mikroblogi
popularne wśród polityków. Jako inne możliwe źródła komunikacji internetowej respondenci
proponowali debaty on-line, reklamy i artykuły na portalach informacyjnych.
Kolejna część badania dotyczyła charakteru przekazu profrekwencyjnego. Według
respondentów kampania powinna przede wszystkim pobudzać ich do myślenia. To właśnie ta
cecha kampanii profrekwencyjnych była najbardziej pożądana wśród osób badanych. Ponad
połowa respondentów uważa, że przekaz profrekwencyjny nie powinien być szokujący ani
kontrowersyjny. Co warte podkreślenie, osoby aktywne i bierne wyborczo mają podobną
opinię na ten temat.
Jednocześnie około 80% badanych sądzi, że kampanie profrekwencyjne powinny być
zabawne. Jest to, zaraz po pobudzaniu do myślenia, najbardziej oczekiwana cecha. Osoby
biorące udział w badaniu nie uważają za adekwatne, aby kampania profrekwencyjna miała
podniosły charakter. Jako inne atrakcyjne cechy kampanii profrekwencyjnych zostały
wymienione obiektywność, autentyczność i szczerość. Wyniki te można odnieść do
podmiotów tworzących kampanie profrekwencyjne, którymi według respondentów są przede
wszystkim instytucje publiczne. Można wnioskować zatem, że przekaz profrekwencyjny, aby
był interesujący dla młodych odbiorców powinien mieć nie tylko ciekawą formę, ale
odpowiednią, opartą na faktach, niezwiązaną z interesami żadnych partii politycznych, treść.
Reasumując, odnosząc się do powyższych wyników badań można stwierdzić, że
najbardziej przystępne dla osób badanych są kampanie zabawne, ale dające do myślenia i
obiektywne. Powstałe już kampanie tj. ,,Zmień kraj”, czy ,,Wybieram.pl zostały zrealizowane
właśnie w taki zabawny, niekontrowersyjny a jednak dający domyślenia, bezstronny sposób.
Odnosząc się natomiast do oceny spotu ,,Mój pierwszy raz”, respondenci jako jego mocne
strony wymieniali właśnie humor, dwuznaczność, obecność młodych osób czy ciekawy
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pomysł. Znalazły się również pojedyncze krytyczne głosy zarzucające reklamie ,,obciach”.
Mogą być one wyrazem potrzeby nieco poważniejszej formy, która budziłaby
zainteresowanie i nadawała poczucie sensu wchodzenia w świat polityki, który jest dla
młodzieży często niezrozumiały i pełen absurdów.
Oceniając

istotność

poszczególnych

elementów

kampanii

profrekwencyjnej

respondenci mieli za zadanie stworzyć ranking, szeregując odpowiedzi od ich zdaniem
najważniejszych do najmniej ważnych. Najwyżej w zestawieniu znalazł się przekaz, następnie
emocje, jakie budzi w odbiorcach kampania, oraz slogan. Elementy takie, jak muzyka,
estetyka wizualna czy język znajdowały się na dalszych pozycjach. Hipoteza badawcza
zakładała, że obecność sławnych osób podnosi atrakcyjność kampanii, natomiast w
klasyfikacji pozycja ta znalazła się na ostatnim, ósmym miejscu. Tak samo negatywnie
zostało ocenione stwierdzenie, że obecność sławnych osób wzmacnia wiarygodność przekazu
profrekwencyjnego. Wyniki te mogą sugerować, że młodzi ludzie są dość wymagającymi
odbiorcami, którzy przede wszystkim zwracają uwagę na merytoryczną treść kampanii, a
elementy graficzne czy muzyka są dla nich drugoplanowe i nie wpływają znacznie na ocenę
przekazu.
Podobnie obecność znanych osób, która według hipotezy badawczej miała być
istotnym elementem wpływającym na ocenę atrakcyjności i wiarygodności przekazu, została
nisko oceniona przez respondentów. Osoby, które najchętniej respondenci chcieliby zobaczyć
w kampanii profrekwencyjnej to przede wszystkim sportowcy, aktorzy, muzycy i
dziennikarze. Pojawiały się też wizje wspólnego działania skłóconych polityków na rzecz
działań profrekwencyjnych czy przedstawicieli wszystkich partii zjednoczonych we
wspólnym celu. Niektórzy z respondentów zastrzegali, że jako prezentera przekazu
profrekwencyjnego chcieliby zobaczyć autorytet, kogoś rzetelnego i godnego zaufania, w
żadnym wypadku celebrytę. Niechęć osób badanych do występowania celebrytów w spotach i
reklamach profrekwencyjnych, może świadczyć o centralnym odbiorze kampanii,
nastawionym na treść, merytorykę i sens przekazu, który jest przeciwieństwem odbioru
peryferyjnego związanym z drugorzędnymi cechami komunikatu tj. muzyka czy obecność
sławnych ludzi, które wprawiają odbiorcę w dobry nastrój, a niekoniecznie w sposób rzetelny
chcą wpłynąć na jego postawę.
Ostatnia część badania odnosiła się do stereotypów związanych z kampaniami
profrekwencyjnymi. Jeden z nich, który był jednocześnie hipotezą badawczą, zakładał, że
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kampanie naśladujące młodzieżowy język i styl drażnią młodych ludzi. Wyniki ankiety
potwierdziły powyższą hipotezę. Respondenci w większości zgodzili się z tym, że kampanie
naśladujące młodzieżowy język są w tym sztuczne, a elementy graficzne występujące w
kampaniach nieudolnie wzorują się na młodzieżowym stylu. Jak już zostało wcześniej
zauważone, aby uzyskać autentyczny, atrakcyjny dla ludzi młodych przekaz profrekwencyjny
warto, by był on tworzony przez ludzi młodych, co pozwoli uniknąć nienaturalności i chęci
przypodobania się odbiorcom.
Podsumowując finalnie wyniki powyższego badania, można stwierdzić, że grupa
badanych studentów warszawskich uczelni wykazała się średnią znajomością kampanii
profrekwencyjnych, przy czym była ona większa wśród osób aktywnych wyborczo niż wśród
osób, które na wybory nie chodzą. Realny wpływ kampanii na decyzje dotyczącą pójścia na
wybory został przez badanych oceniony nisko- motywację związaną z partycypacją wyborczą
znajdują gdzie indziej. Badając preferencje dotyczącą mediów na pierwszym miejscu
uplasował się Internet, a jako najbardziej pożądane kanały komunikacji wskazano popularne
wśród młodych ludzi Facebook czy Youtube. Oprócz tego respondenci oczekują od kampanii
profrekwencyjnej, aby przede wszystkim pobudzała ich do myślenia, unikając zarazem
kontrowersji, straszenia czy szokowania. Nade wszystko badanym młodym Polakom zależy
jednak na przekazie – chcieliby - aby był obiektywny i merytorycznie spójny.
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Zakończenie

Celem mojej pracy było zbadanie znajomości kampanii profrekwencyjnych wśród
młodych osób, oraz zebranie informacji o tym, jak powinna taka kampania wyglądać, aby
skutecznie wpływać na ich decyzję. Osoby w grupie wiekowej 18-25 lat cechują się najniższą
frekwencją wyborczą. Wiele młodych osób jest zniesmaczona tym, co dzieję się na scenie
politycznej, oprócz tego nie ma dostatecznej wiedzy aby w sposób w pełni odpowiedzialny
dokonać decyzji. Interakcja tych i wielu innych czynników powoduję apatię i bierność
wyborczą, a naprzeciw temu wychodzą działania profrekwencyjne. Przed kampaniami
profrekwencyjnymi stoi więc trudne zadanie, aby zachęcić młode osoby do aktywności
politycznej. Poznanie ich preferencji dotyczących przekazu profrekwencyjnego pozwoli
tworzyć takie kampanie, które z perspektywy młodego elektoratu są atrakcyjne i pozwolą
rozwiązać ich dylematy i wątpliwości związane z uczestniczeniem w wyborach.
Oprócz tego przeanalizowałam minione kampanie z uwzględnieniem ich popularności
oraz mocnych stron. Odnosząc się do raportów takich kampanii jak ,,Zmień kraj, idź na
wybory” czy,,Wybieram.pl” mogłam poznać statystyki oraz opinie młodych wyborców, a
także cele, jakie zakładali sobie organizatorzy. Wiedza ta pozwoliła mi ułożyć ankietę, która
uwzględniała kluczowe elementy kampanii oraz obszary, na które młodzi odbiorcy zwracali
najwięcej uwagi.
Wyniki badań przeprowadzonej przeze mnie ankiety pozwoliły mi poznać upodobania
respondentów oraz znajomość kampanii profrekwencyjnej z rozróżnieniem na osoby aktywne
i bierne wyborczo. Zgodnie z zakładaną hipotezą badawczą jako najbardziej pożądane
medium przekazu studenci biorący udział w badaniu wybrali Internet. Oprócz tego starsi
respondenci częściej rozpoznawali loga kampanii oraz odtwarzali jej hasła i slogany.
Znajomość kampanii profrekwencyjne była również zależna od uczestnictwa w wyborach,
osoby głosujące wykazały się większą wiedzą na ich temat. Wpływ kampanii badany w
ankiecie okazał się niewielki, niektórzy z respondentów zaznaczali, że nie potrzebują zachęty,
aby brać udział w głosowaniu, sami bowiem uznają to za swój obowiązek. Badanie pomogło
również dowiedzieć się jak według respondentów powinna wyglądać dobra kampania
profrekwencyjna. Badani za najważniejszy element uznali przekaz oraz emocje wywoływane
przez kampanie. Zwracali uwagę, że powinna być obiektywna oraz mieć uczciwe intencje.
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Nie potwierdziła się hipoteza, zgodnie z którą obecność znanych osób miałaby podnosić
wiarygodność przekazu. Respondenci wręcz przeciwnie uznali to za słabą stronę kampanii.
Godna uwagi jest również negatywna ocena przez osoby badane prób przypodobania się
odbiorcy przez naśladowanie młodzieżowego stylu w kampaniach. Między grupami
aktywnych i biernych wyborczo nie było znaczących różnic w tej kwestii. Respondenci
chcieliby, aby przekaz profrekwencyjny był szczery i oparty na rzetelnych przesłankach, aby
swą atrakcyjnością przyciągnął ich uwagę, jednocześnie nie przesłaniając tego co
najważniejsze.
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Załącznik – treść ankiety
Stosunek studentów warszawskich uczelni do kampanii profrekwencyjnych
Jestem studentką III roku administracji. Na potrzeby pracy licencjackiej
przeprowadzam ankietę dotyczącej stosunku studentów warszawskich uczelni do kampanii
społecznych.
1. Czy bierzesz lub planujesz brać udział w wyborach
parlamentarnych/prezydenckich/samorządowych/do Parlamentu Europejskiego (przynajmniej
w jednych z nich)?
□ tak

□ nie

2. Czy spotkałaś/eś się kiedykolwiek z kampanią społeczną zachęcającą do brania udziału w
wyborach (kampanią profrekwencyjną)?
□ tak

□ nie pamiętam

□ nie

3. Proszę podaj, dowolne zapamiętane przez Ciebie hasło, temat lub motyw kampanii
zachęcającej do brania udziału w wyborach (kampanii profrekwencyjnej).
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………
4. Czy rozpoznajesz logo którejś z kampanii?

1.
2.
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3.

4.
Zaznacz, które logo rozpoznajesz.
□1

□2

□3

□4

□ nie rozpoznaję

żadnego
5. Zaznacz proszę, kto według Ciebie zajmuje się organizowaniem kampanii
profrekwencyjnych?
□ fundacje i stowarzyszenia

□ partie polityczne

□ instytucje publiczne

6. Czy którakolwiek z kampanii społecznych przekonała Cię do pójścia na wybory?
□ tak

□ nie pamiętam

□ nie

7.Jesli tak to która?
…………………………………………………………………………………………………
8. W jakich mediach Twoim zdaniem powinna pojawiać się kampania profrekwencyjna, aby
dotrzeć do młodych odbiorców?
□ telewizja □ prasa codzienna i tygodniki □ miesięczniki i magazyny młodzieżowe □ Internet
□ plakat □ radio
9. Który z kanałów komunikacji internetowej uważasz za dobry dla kampanii
94

profrekwencyjnej? Oceń w skali od 1 do 5.
strony internetowe

1 2 3 4 5

fanpage na Faaceboku

1 2 3 4 5

spoty na YouTube

1 2 3 4 5

blogi i mikroblogi

1 2 3 4 5

kampanie mailingowe

1 2 3 4 5

wykorzystanie portali np. Wykop czy Demotywatory

1 2 3 4 5

10. Jaki jeszcze inny kanał komunikacji internetowej uważasz za adekwatny dla kampanii
profrekwencyjnej?
…………………………………………………………………………………………………
11. Skuteczna kampania profrekwencyjna powinna być...? Ustosunkuj się do poniższych
odpowiedzi.
szokująca

1 2 3 4

zabawna

1 2 3 4

dająca do myślenia 1 2 3 4
kontrowersyjna

1 2 3 4

podniosła/ oficjalna

1 2 3 4

12 . Inne. Jakie?
…………………………………………………………………………………………………
13. Co według Ciebie jest najważniejsze w kampanii profrekwencyjnej? Uszereguj
odpowiedzi od najważniejszej do najmniej ważnej.
□ logo
wizualna

□ przekaz
□ język

□ slogan □ obecność znanych osób □ muzyka

□ estetyka

□ wywoływane emocje

14. Którą ze sławnych osób chciałbyś zobaczyć w kampanii profrekwencyjnej?
…………………………………………………………………………………………………
15. Ustosunkuj się do poniższych zdań.
Kampanie profrekwencyjne naśladujące młodzieżowy język są w tym sztuczne.
1 2 3 4 5
Obecność w kampaniach artystów (piosenkarzy, aktorów itp.) wzmacnia wiarygodność
przekazu. 1 2 3 4 5
Kampanie profrekwencyjne próbują niepotrzebnie przypodobać się odbiorcy.
1 2 3 4 5
Elementy graficzne w kampaniach profrekwencyjnych nieudolnie wzorowane są na
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młodzieżowym stylu1 2 3 4 5
16. Obejrzyj proszę, poniższy film (zajmie Ci to jedynie 45 sekund), a następnie odpowiedz
na pytania.

Czy widziałaś/eś kiedykolwiek tę reklamę?
□ tak

□ nie pamiętam

□ nie

17. Co o niej sądzisz?
□ podoba mi się

□ nie mam zdania

□ nie podoba mi się

18. Jakie według Ciebie są mocne strony powyższego spotu?
…………………………………………………………………………………………………
19. Czy według Ciebie spot ,,Mój pierwszy raz" może przekonać młodzież do udziału w
wyborach?
□ zdecydowanie tak

□ raczej tak

□ raczej nie

□ zdecydowanie nie

20. Płeć.
□ Kobieta

□ Mężczyzna

21. Wiek.
………………………………………………..
22. Uczelnie.
…………………………………………………
23. Kierunek.
…………………………………………………..
24. Rok studiów
□1

□2

□3

□4
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□5

