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WstǊp

W prezentowanym raporcie omówiono wyniki badania postaw, wiedzy
i zaangaɼowania mieszkanek gmin wiejskich w ochronǊ Ȼrodowiska i klimatu, podsumowujƠc rezultaty dziaǾaȂ badawczych zaprojektowanych
i zrealizowanych przez Instytut Spraw Publicznych wspólnie z FundacjƠ
im. Heinricha Bölla w okresie od czerwca do listopada 2021 roku. Ich gǾównym celem byǾo rozpoznanie potencjaǾu wǾƠczenia kobiet w transformacjǊ
wsi i rolnictwa w kierunku zrównowaɼonym i niskoemisyjnym, a w dalszej
kolejnoȻci – zaproponowanie rozwiƠzaȂ pozwalajƠcych wǾƠczyƨ kobiety
w transformacjǊ do neutralnoȻci klimatycznej.
Bilans ostatnich dekad rozwoju wsi i rolnictwa jest niejednoznaczny.
Z jednej strony, miǊdzy innymi dziǊki transferom ze wspólnej polityki rolnej, wzrosǾy dochody rolnictwa, otworzyǾ siǊ dostǊp do rynków paȂstw
czǾonkowskich Unii Europejskiej. Polska wieȻ unowoczeȻniǾa siǊ i zmodernizowaǾa. JednoczeȻnie pojawiǾo siǊ wiele nowych wyzwaȂ, wȻród których
moɼna wymieniƨ miǊdzy innymi niestabilnoȻƨ produkcji rolnej, postǊpujƠcƠ dezagraryzacjǊ i depopulacjǊ wsi, zmniejszajƠcƠ siǊ liczbǊ gospodarstw
(zwǾaszcza mniejszych), malejƠcy udziaǾ dochodów z dziaǾalnoȻci rolniczej,
niekorzystne zmiany w przeznaczeniu i uɼytkowaniu gruntów, rosnƠce
uprzemysǾowienie produkcji rolnej oraz wysokie koszty Ȼrodowiskowe

w rozwoju regionalnym i w relacjach miasto – wieȻ. PostǊpuje marginalizacja obszarów o niskim poziomie dochodów na osobǊ, peryferyjnych, sǾabo skomunikowanych, o niskim poziomie rozwoju infrastrukturalnego lub
spoǾecznego1. JednoczeȻnie rolnictwo jako jeden z pierwszych sektorów
gospodarki zaczǊǾo odczuwaƨ negatywne konsekwencje zmiany klimatu.
Jak wskazujƠ zarówno europejskie polityki publiczne (na przykǾad Strategia „Od pola do stoǾu”2, wspólna polityka rolna3), jak i krajowe dokumenty
strategiczne (na przykǾad projekt Planu strategicznego dla wspólnej polityki rolnej4, Strategia zrównowaɼonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa),
nowy model rozwoju wsi, który ma odpowiadaƨ na powyɼsze wyzwania,
w tym takɼe zwiƠzane z globalnym ociepleniem i kryzysem bioróɼnorodStrategia zrównowaɼonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa 2030, https://
bit.ly/3rpsEPr [dostǊp: 4.11.2021].
1

2

https://bit.ly/3I6aUyF [dostǊp: 4.11.2021]

3

https://bit.ly/3o84YNw [dostǊp: 4.11.2021]

4

https://bit.ly/31jsqya [dostǊp: 4.11.2021]
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i klimatycznej intensy˛kacji produkcji. Wzrasta takɼe zróɼnicowanie przestrzenne rozwoju obszarów wiejskich. NarastajƠ nierównoȻci spoǾeczne
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noȻci, powinien mieƨ charakter zrównowaɼony. Jego celem powinno byƨ
dƠɼenie do poprawy jakoȻci ɼycia obecnych i przyszǾych pokoleȂ zamieszkujƠcych wieȻ przy jednoczesnym uwzglǊdnieniu istniejƠcych zasobów
Ȼrodowiskowych. Szczególnie odnosi siǊ to do rolnictwa, które z jednej
strony wpǾywa na klimat, bioróɼnorodnoȻƨ, jakoȻƨ wód, gleby, a z drugiej
strony jego potencjaǾ produkcyjny i efektywnoȻƨ zaleɼne sƠ od przyrody.
Podtrzymanie i rozwijanie zasobów przyrodniczych przekǾada siǊ równieɼ na caǾoȻciowy potencjaǾ rozwoju obszarów wiejskich, w tym rozwój
pozarolniczych miejsc pracy, przedsiǊbiorczoȻci i innowacji (na przykǾad
biogospodarka, gospodarka obiegu zamkniǊtego, zielona gospodarka,
energetyka rozproszona oparta na odnawialnych ɺródǾach energii), sektora
turystyki i rekreacji oraz tworzenie warunków wzrostu mobilnoȻci zawodowej mieszkaȂców i mieszkanek wsi.
IdeƠ omawianego projektu byǾo rozpoznanie ȻwiadomoȻci i postaw kobiet zamieszkaǾych w gminach wiejskich w kwestiach zwiƠzanych z ochronƠ Ȼrodowiska, klimatem i ekologiƠ. InteresowaǾy nas zarówno postawy,
wiedza i ocena istniejƠcych rozwiƠzaȂ na rzecz ochrony Ȼrodowiska i klimatu zawartych we wspólnej polityce rolnej (obowiƠzujƠcej i przyszǾej), jak
i stanowisko wobec innych zagadnieȂ zwiƠzanych z ochronƠ Ȼrodowiska
i klimatu, takich jak gospodarka odpadami, ograniczanie konsumpcji czy
odnawialne ɺródǾa energii. ChciaǾyȻmy siǊ takɼe przyjrzeƨ aktywnoȻciom
i dziaǾaniom mieszkanek wsi w obszarze ekologii, klimatu i Ȼrodowiska oraz
uwarunkowaniom ich zaangaɼowania w tych sferach.
Wybór grupy docelowej projektu nie jest przypadkowy. Kobiety, jak pokazujƠ miǊdzynarodowe badania, przejawiajƠ wyɼszy poziom wraɼliwoȻci
i ȻwiadomoȻci w kwestiach ekologicznych, dziǊki czemu mogƠ siǊ stawaƨ
motorem zmian w swoich Ȼrodowiskach. PrzykǾady krajów na caǾym Ȼwiecie pokazujƠ, ɼe wǾƠczanie perspektywy kobiet w projektowanie polityk
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publicznych przekǾada siǊ na bardziej zrównowaɼone rozwiƠzania z punktu widzenia klimatu i Ȼrodowiska. Dlatego tak istotne wydawaǾo siǊ nam
rozpoznanie tego, jakƠ rolǊ z punktu widzenia dziaǾaȂ na rzecz ochrony
Ȼrodowiska i klimatu odgrywajƠ i potencjalnie mogƠ odgrywaƨ mieszkanki
wsi, a takɼe jakie bariery stojƠ na przeszkodzie ich aktywnemu wǾƠczeniu
w transformacjǊ rolnictwa w kierunku zrównowaɼonym.
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G Ǿówn e wyniki ba dania
`

Zagadnienie zmiany klimatu coraz mocniej przenika do ȻwiadomoȻci
spoǾecznej, w tym takɼe mieszkanek wsi. SƠ one w wiǊkszym stopniu
niɼ ogóǾ Polaków przekonane o wadze tego kryzysu. Wiedza badanych
na ten temat wydaje siǊ jednak powierzchowna, na co wskazuje miǊdzy innymi brak ȻwiadomoȻci czǊȻci kobiet dotyczƠcej przyczyn zachodzƠcych zmian, w tym poszukiwanie ich w procesach naturalnych, niezaleɼnych od dziaǾalnoȻci czǾowieka. Na postrzeganie przyczyn i opinie
o zmianie klimatu wpǾywajƠ róɼne czynniki, w tym wiek, wyksztaǾcenie i wykonywana praca. NajczǊȻciej sceptyczkami klimatycznymi sƠ
rolniczki, kobiety w wieku powyɼej piǊƨdziesiǊciu piǊciu lat oraz osoby
nieaktywne zarobkowo.

`

WiǊkszoȻƨ mieszkanek wsi nie czuje siǊ zaniepokojona ogólnym stanem Ȼrodowiska naturalnego w swoim otoczeniu, ale martwiƠ je róɼne
konkretne problemy ekologiczne, w tym w najwiǊkszym stopniu zaȻmiecenie Ȼrodowiska, ekstremalne zjawiska pogodowe i zmniejszajƠca siǊ liczba pszczóǾ oraz innych zapylaczy.

`

WiǊkszoȻƨ kobiet nie wydaje siǊ przekonana o negatywnym wpǾywie
obecnego modelu rolnictwa na Ȼrodowisko – tylko 15% uwaɼa, ɼe ten
wpǾyw jest duɼy lub bardzo duɼy. CzǊȻciej problem ten dostrzegajƠ kobiety po trzydziestym piƠtym roku ɼycia niɼ kobiety mǾodsze, co moɼe
wynikaƨ z ich wiǊkszego doȻwiadczenia i obserwacji zmian, jakie za-

`

Poparcie dla zmian przyjaznych dla Ȼrodowiska i klimatu w najwiǊkszym stopniu determinuje wyksztaǾcenie i sytuacja ekonomiczna kobiet. Osoby z niɼszym wyksztaǾceniem i najniɼszymi dochodami sƠ
zarazem najbardziej niechǊtne wprowadzaniu proȻrodowiskowych
i proklimatycznych zmian.

`

Najrzadziej akceptowanymi przez mieszkanki wsi kierunkami zmian na
rzecz ochrony Ȼrodowiska i klimatu sƠ zmiana diety, ograniczanie spoɼycia miǊsa oraz dekarbonizacja gospodarki. Szczególnie sceptyczne
pod tym wzglǊdem sƠ rolniczki oraz osoby nieaktywne zarobkowo i pozostajƠce na utrzymaniu czǾonków rodziny. Rzadziej zwolenniczkami
zmian sƠ takɼe kobiety popierajƠce partie prawicowo-konserwatywne.

`

Z deklaracji badanych wynika, ɼe gospodarstwa rolne stosujƠ róɼne
rozwiƠzania sprzyjajƠce ochronie Ȼrodowiska i klimatu w rolnictwie,
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chodziǾy w rolnictwie przez ostatnie dekady, w tym po przystƠpieniu
Polski do Unii Europejskiej.
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jak dywersy˛kacja upraw, utrzymywanie trwaǾych uɼytków zielonych,
ograniczanie zuɼycia pestycydów i Ȼrodków ochrony roȻlin, przy czym
najczǊȻciej stosowane sƠ te, które sƠ obligatoryjne w ramach obowiƠzkowego komponentu systemu pǾatnoȻci bezpoȻrednich wspólnej polityki rolnej. Rzadziej spotykane sƠ te praktyki, które wiƠɼƠ siǊ z dobrostanem zwierzƠt, ochronƠ gleb i rolnictwem ekologicznym.

`

SpoȻród róɼnych dostǊpnych moɼliwoȻci podejmowania indywidualnych dziaǾaȂ na rzecz ochrony klimatu i Ȼrodowiska mieszkanki wsi,
podobnie jak ogóǾ Polaków, najczǊȻciej deklarujƠ segregowanie odpadów i ograniczanie uɼywania produktów jednorazowego uɼytku. CzǊȻciej niɼ ogóǾ populacji wskazujƠ zaȻ zmianǊ nawyków konsumpcyjnych
zwiƠzanych z kupowaniem dóbr oraz ograniczanie jedzenia miǊsa.
OkoǾo 30% zadeklarowaǾo równieɼ korzystanie z odnawialnych ɺródeǾ
energii, a 18% wskazaǾo na prowadzenie ˛rmy lub gospodarstwa ukierunkowanego na ekologiǊ lub ochronǊ klimatu.

`

Zaledwie 7% mieszkanek wsi deklaruje spoǾecznƠ aktywnoȻƨ na rzecz
Ȼrodowiska lub klimatu. NajczǊȻciej wiƠɼǊ siǊ ona z udziaǾem w dorywczych, lokalnych akcjach dotyczƠcych Ȼrodowiska/ekologii (na przykǾad
sprzƠtanie okolicy).

`

AktywnoȻƨ spoǾeczna kobiet na rzecz klimatu i Ȼrodowiska uwarunkowana jest wieloma czynnikami. Z jednej strony brakuje lokalnych inicjatyw, w których kobiety mogǾyby braƨ udziaǾ, czasu, by móc siǊ w nie
zaangaɼowaƨ, wiedzy, jak to robiƨ, a takɼe funduszy czy transportu. Kobiety zwracajƠ równieɼ uwagǊ na problem dyskryminacji kobiet – zarówno w lokalnej przestrzeni publicznej, jak i w obrǊbie swoich rodzin.
CzǊȻƨ kobiet jest ponadto przekonana o braku swojego wpǾywu na
stan Ȼrodowiska i klimatu. OkoǾo 40% mieszkanek nie widzi potrzeby,
by wǾƠczaƨ siǊ w takie dziaǾania, ale 55% byǾoby gotowych wǾƠczyƨ siǊ
w jakieȻ inicjatywy, gdyby tylko pojawiǾy siǊ one w ich okolicy.

Paulina Sobiesiak-Penszko

`
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Kobiety dostrzegajƠ zwiƠzek miǊdzy ochronƠ Ȼrodowiska i klimatu a ogólnƠ sytuacjƠ i problemami wsi. Za szczególnie istotne uznajƠ w zwiƠzku z tym postawy konsumentów kierujƠcych siǊ w swoich
decyzjach zakupowych gǾównie cenƠ i wyglƠdem produktów, dostǊpnoȻƨ funduszy na wprowadzanie rozwiƠzaȂ przyjaznych dla Ȼrodowiska, zmiany zachodzƠce w rolnictwie, które skutkujƠ miǊdzy innymi
zmniejszeniem siǊ liczby maǾych gospodarstw i sǾabƠ pozycjƠ rolników
na rynku.

Metodologia i realiza cja
ba dania
Pytania badawcze
Podczas realizacji projektu przyjǊto nastǊpujƠce pytania badawcze:

`

Jak sƠ postrzegane przez kobiety kwestie zwiƠzane ze zmianƠ klimatu

`

i wyzwaȂ z tym zwiƠzanych (takɼe w obszarze rolnictwa)?
Jakie sƠ postawy kobiet wobec Ȼrodowiska przyrodniczego, w tym opinie na temat wpǾywu dziaǾalnoȻci rolniczej na Ȼrodowisko?

`

Jak kobiety oceniajƠ dotychczasowe rozwiƠzania i interwencje dotyczƠce ochrony Ȼrodowiska (woda, gleba, powietrze, bioróɼnorodnoȻƨ)
i klimatu, wynikajƠce ze wspólnej polityki rolnej, oraz praktyki osób
mieszkajƠcych na wsi zwiƠzane z dbaǾoȻciƠ o klimat i Ȼrodowisko? Jak
oceniane sƠ nowe rozwiƠzania na rzecz ochrony Ȼrodowiska, bioróɼnorodnoȻci i klimatu w ramach przyszǾej wspólnej polityki rolnej (2023–
–2027)?

`

Jaki jest obraz i jaka jest skala aktywnoȻci spoǾecznej, politycznej i zawodowej kobiet wiejskich w obszarze ochrony Ȼrodowiska i klimatu?
Co sprzyja ich zaangaɼowaniu na rzecz Ȼrodowiska, ekologii i klimatu?
Na jakie bariery napotykajƠ w podejmowanych dziaǾaniach? Co, ich
zdaniem, stanowi przeszkodǊ w ochronie klimatu i Ȼrodowiska na obszarach wiejskich?
Jaki zwiƠzek ma sytuacja spoǾeczna i ekonomiczna mieszkanek obszarów wiejskich z ich postawami wobec Ȼrodowiska i klimatu?

Powyɼsze pytania badawcze stanowiǾy podstawǊ konstrukcji kwestionariusza ankiety. ZawieraǾa ona trzy gǾówne bloki pytaȂ. Pierwszy z nich
dotyczyǾ opinii kobiet na temat zmiany klimatu, stanu Ȼrodowiska naturalnego i zwiƠzanych z nimi wyzwaȂ. W bloku tym pytano równieɼ kobiety
prowadzƠce wǾasne gospodarstwo rolne lub pracujƠce we wǾasnym gospodarstwie rolnym o stosowanie w nim praktyk proȻrodowiskowych. Drugi blok pytaȂ odnosiǾ siǊ do oceny przez respondentki konkretnych polityk
i rozwiƠzaȂ zwiƠzanych z ochronƠ klimatu i Ȼrodowiska. W trzecim bloku
pytano o róɼne sposoby angaɼowania siǊ kobiet w dziaǾania na rzecz klimatu i Ȼrodowiska. InteresowaǾy nas zarówno praktyki podejmowane indywidualnie, jak i dziaǾania spoǾeczne. W ankiecie podjǊto takɼe temat barier
w angaɼowaniu siǊ przez mieszkanki gmin wiejskich w ochronǊ klimatu
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i Ȼrodowiska oraz ogólnie kwestiǊ barier utrudniajƠcych dbaǾoȻƨ o przyrodǊ i klimat na obszarach wiejskich.

Próba i zastosowana technika badawcza
Badanie wȻród mieszkanek wsi zrealizowano z wykorzystaniem techniki
CATI (computer-assisted telephone interviewing), czyli wspomaganego komputerowo wywiadu telefonicznego. Polega ona na wykorzystaniu
kwestionariusza ankiety podczas rozmowy telefonicznej z respondentem.
Przebieg badania wspomagany jest przez system komputerowy. Ankieter
odczytuje respondentowi pytania z przygotowanej wczeȻniej ankiety i na
bieɼƠco wprowadza odpowiedzi do systemu. Technika ta ma wiele zalet.
Umoɼliwia bieɼƠcƠ kontrolǊ nad realizacjƠ ankiety, miǊdzy innymi w zakresie logicznej spójnoȻci wprowadzanych odpowiedzi. Pozwala takɼe na
losowe rotowanie odpowiedzi kwestionariuszowych przedstawianych respondentom. W okresie pandemii niewƠtpliwym atutem tej techniki jest
takɼe zapewnienie bezpieczeȂstwa zarówno badanym, jak i ankieterom.
Badaniem objǊto grupǊ 1 tysiƠca dorosǾych kobiet. Realizacja opieraǾa siǊ na próbie reprezentatywnej dla peǾnoletnich kobiet mieszkajƠcych
w gminach wiejskich (zgodnie z podziaǾem jednostek terytorialnych Systemu Kodowania Jednostek Terytorialnych i Statystycznych GǾównego
UrzǊdu Statystycznego), warstwowanej wiekiem i województwem. W analizie zastosowano wagi poststraty˛kacyjne, wyrównujƠce proporcje w poszczególnych kategoriach wiekowych i województwach zgodnie z danymi
GǾównego UrzǊdu Statystycznego.
Sondaɼ zostaǾ zrealizowany przez ˛rmǊ 4P Research Mix Sp. z o.o.
w sierpniu i we wrzeȻniu 2021 roku.

Paulina Sobiesiak-Penszko

Charakterystyka spoǾeczno-demograf iczna
badanych kobiet
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Najliczniejsza grupa badanych pochodziǾa z województw mazowieckiego,
maǾopolskiego i wielkopolskiego, najmniej licznƠ grupǊ stanowiǾy kobiety
z województw zachodniopomorskiego, opolskiego, podlaskiego i lubuskiego (por. mapa 1). Grupa byǾa zróɼnicowana pod wzglǊdem wieku. NajwiǊcej
(22%) kobiet stanowiǾy osoby w wieku emerytalnym, powyɼej szeȻƨdziesiƠtego piƠtego roku ɼycia. Najmniej byǾo respondentek najmǾodszych, miǊdzy osiemnastym a dwudziestym czwartym rokiem ɼycia. StanowiǾy one
10% próby (wykres 1).
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WȻród badanych kobiet przewaɼaǾy osoby z wyksztaǾceniem Ȼrednim
(47%), mniej byǾo kobiet z wyksztaǾceniem wyɼszym (30%), wyksztaǾcenie
zasadnicze zawodowe miaǾo 17% respondentek, a podstawowe lub gimnazjalne – 6% (wykres 3).
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Wykres 2.
Wiek badanych
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Instytut Spraw
Publicznych,
Fundacja im.
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2021 rok.
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W badanej próbie mieszkanek gmin wiejskich 27% stanowiǾy kobiety
prowadzƠce wǾasne gospodarstwo rolne lub pracujƠce we wǾasnym gospodarstwie rolnym. W wiǊkszoȻci byǾy to gospodarstwa do 10 hektarów
– w gospodarstwach takiej wielkoȻci pracowaǾo lub prowadziǾo je 70% rolniczek. Kobiet z najwiǊkszych gospodarstw rolnych – powyɼej 50 hektarów
– byǾo tylko siedem, co stanowiǾo 3% wszystkich rolniczek w próbie. Ponad
poǾowa gospodarstw (57%) respondentek zajmowaǾa siǊ przede wszystkim
produkcjƠ roȻlinnƠ, a 9% hodowlƠ zwierzƠt. OkoǾo jednej trzeciej ǾƠczyǾo
prowadzenie obu tych rodzajów dziaǾalnoȻci (wykresy 4–6).
Wykres 3.
WyksztaǾcenie
respondentek
ñródǾo: badanie
mieszkanek wsi,
Instytut Spraw
Publicznych,
Fundacja im.
Heinricha Bölla,
2021 rok.
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Jak pokazuje sondaɼ, praca we wǾasnym gospodarstwie rolnym jest
gǾównym ɺródǾem utrzymania jedynie dla 12% kobiet. NajwiǊcej z nich
– 34% – pracuje w charakterze pracowniczek najemnych. Najmniej – 4%
– prowadzi wǾasnƠ dziaǾalnoȻƨ gospodarczƠ. vƠcznie tylko blisko poǾowa

badanych utrzymuje siǊ z róɼnych form aktywnoȻci zawodowej. Dla 35%
kobiet gǾównym ɺródǾem utrzymania sƠ Ȼwiadczenia emerytalne, rentowe
lub róɼne rodzaje ȻwiadczeȂ z pomocy spoǾecznej. Co dziesiƠta kobieta pozostaje na utrzymaniu innego czǾonka rodziny.
ȁ׀׀׀ׁڙ
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W blisko poǾowie gospodarstw domowych badanych kobiet miesiǊczny dochód na rǊkǊ na jednƠ osobǊ wynosi od 1000 do 1999 zǾotych. Jedna
czwarta badanych kobiet wskazaǾa, ɼe jest to kwota niɼsza niɼ 1000 zǾotych,
27% zadeklarowaǾa, ɼe osiƠgane miesiǊczne dochody na jednƠ osobǊ sƠ
nie mniejsze niɼ 2000 zǾotych netto.
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Wykres 8.
MiesiǊczne
dochody netto
na jednƠ osobǊ
w gospodarstwach
domowych
mieszkanek gmin
wiejskich
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ׂ׀׀׀ɹǾȌɈɯƧǘǶɐƦɩǞǊƧƵǯ

W kwestionariuszu pytano takɼe o preferencje polityczne kobiet, zakǾadajƠc, ɼe mogƠ one przekǾadaƨ siǊ zarówno na opinie, jak i na praktyki zwiƠzane z ochronƠ Ȼrodowiska i klimatu. Z danych zawartych na wykresie 9
wynika, ɼe w sytuacji, gdyby wybory do sejmu i senatu odbyǾy siǊ w najbliɼszym czasie, okoǾo 35% kobiet nie wiedziaǾoby, na jakƠ partiǊ zagǾosowaƨ,
lub w ogóle nie wziǊǾoby w nich udziaǾu. SpoȻród wskazanych w pytaniu
partii politycznych lub ugrupowaȂ najwiǊkszym poparciem kobiet cieszyǾo
siǊ Prawo i SprawiedliwoȻƨ wraz z SolidarnƠ PolskƠ, na które zagǾosowaǾoby 28% badanych. Koalicja Obywatelska i Polska 2050 Szymona HoǾowni
otrzymaǾyby gǾos odpowiednio co dziewiƠtej i co jedenastej badanej. Na
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Polskie Stronnictwo Ludowe oraz KonfederacjǊ WolnoȻƨ i NiepodlegǾoȻƨ
oddaǾoby gǾos po 4% kobiet, a na LewicǊ – 3%.
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M i eszkanki wsi
o zmianie k limatu, stanie
Ȼrodowiska i zwiƠzanych
z n i mi wyzwa nia ch

³wiadome czy sceptyczne?
Coraz bardziej wzrasta ogólna spoǾeczna ȻwiadomoȻƨ zmian klimatu
i moɼliwych katastrofalnych konsekwencji tych zmian. Badania CBOS
z czerwca 2021 roku pokazujƠ, ɼe 77% Polek i Polaków uwaɼa je za zagroɼenie, w tym ponad jedna czwarta za jedno z najwiǊkszych zagroɼeȂ dla
naszej cywilizacji. Jedynie okoǾo 3% Polek i Polaków uwaɼa, ɼe zmiany klimatu nie stanowiƠ zagroɼenia, a 1% – ɼe takie zjawisko w ogóle nie istnieje5.
JednoczeȻnie, jak pokazuje badanie CBOS, postrzeganie zmiany klimatu
wiƠɼe siǊ z wielkoȻciƠ miejscowoȻci zamieszkania badanych. W najwiǊkszym stopniu znaczenie tego problemu dostrzegajƠ osoby mieszkajƠce
w najwiǊkszych miastach, szczególnie piǊƨsettysiǊcznych i wiǊkszych. Ponad 90% ich populacji uwaɼa zmianǊ klimatu za zagroɼenie, a prawie poǾowa – za jedno z najwiǊkszych zagroɼeȂ cywilizacyjnych. Rzadziej kwestia
klimatu niepokoi osoby mieszkajƠce na wsi. Zagroɼenia z tym zwiƠzane

dla nas byǾo to, jak do problematyki zmiany klimatu odnoszƠ siǊ mieszkanki wsi. W ankiecie pytano wiǊc kobiety wiejskie, w jakim stopniu zgadzajƠ
siǊ z róɼnymi stwierdzeniami dotyczƠcymi, po pierwsze, znaczenia zmiany
klimatu, a po drugie – ɺródeǾ zachodzƠcych zmian.
Jak wynika z danych zawartych na wykresie 10, ponad trzy czwarte kobiet potwierdza wagǊ problemu zwiƠzanego z kryzysem klimatycznym
i postrzega te procesy jako jedno z gǾównych zagroɼeȂ dla wspóǾczesnego
Ȼwiata – 77% mieszkanek wsi zdecydowanie zgadza siǊ z tƠ opiniƠ. W tym
Transformacja energetyczna – oczekiwania i postulaty. Komunikat z badaȂ
nr 70/2021, Centrum Badania Opinii SpoǾecznych, Warszawa 2021.
5

6

Ibidem.
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dostrzega 71% ogóǾu mieszkanek i mieszkaȂców terenów wiejskich, przy
czym za niebezpieczne uznaje je 59% rolniczek i rolników, 23% uwaɼa, ɼe
nie stanowiƠ one istotnego zagroɼenia, a 13% – ɼe nie sƠ one zjawiskiem
niebezpiecznym6. W zwiƠzku z tym w realizowanym badaniu interesujƠce
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wzglǊdzie mieszkanki wsi sƠ wiǊc nie tylko bardziej przekonane o znaczeniu kryzysu klimatycznego niɼ ogóǾ mieszkaȂców wsi, ale takɼe bardziej niɼ
ogóǾ Polek i Polaków (przypomnijmy, ɼe jedna czwarta Polaków uznaje kryzys klimatyczny za jedno z najwiǊkszych zagroɼeȂ wspóǾczesnoȻci). Z kolei
16% mieszkanek wsi wskazaǾo, ɼe zmiana klimatu to wymyȻlony problem,
co jest zbliɼone do wyników badaȂ w populacji (18,3% Polek i Polaków
uwaɼa podobnie7).
Warto takɼe podkreȻliƨ, ɼe aɼ 86% kobiet prawidǾo-

WiǊkszoȻƨ (77%)
mieszkanek wsi uwaɼa,
ɼe kryzys klimatyczny
jest jednym z gǾównych
zagroɼeȂ wspóǾczesnego
Ȼwiata

wo wskazaǾo gǾównƠ przyczynǊ zachodzƠcych zmian,
jakƠ jest dziaǾalnoȻƨ czǾowieka, co pokazuje, ɼe przekaz
ten przebiǾ siǊ juɼ wyraɺnie do spoǾecznej ȻwiadomoȻci. Z drugiej jednak strony prawie trzy piƠte badanych
zgadza siǊ z odwrotnym stwierdzeniem, ɼe przyczynƠ
obecnych zmian sƠ przede wszystkim naturalne waha-

nia temperatur. Jest to prawie o dwadzieȻcia punktów
procentowych wiǊcej niɼ ogóǾem w populacji8, co uwypukla potrzebǊ dal-

szego ugruntowywania i pogǾǊbiania wiedzy na ten temat wȻród róɼnych
grup spoǾecznych, by lepiej rozumiaǾy zachodzƠce procesy. Znaczenie
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Wykres 10.
Opinie
mieszkanek wsi
na temat przyczyn
zmiany klimatu
i wagi tego
problemu
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Dla uproszczenia na wykresie pokazano poǾƠczone kategorie odpowiedzi „zdecydowanie siǊ (nie) zgadzam” i „raczej siǊ (nie) zgadzam”.

Por. miǊdzy innymi badania European Climate Foundation z 2020 roku [za:
Z. BieȂkowska, P. Drygas, P. Sadura, Nie nasza wina, nie nasz problem. Katastrofa klimatyczna w oczach Polek i Polaków podczas pandemii, Fundacja im.
Heinricha Bölla, Krytyka Polityczna Instytut Studiów Zaawansowanych, Warszawa 2021, s. 62].
7

8

Ibidem, s. 62–63.

wiedzy dla postrzegania zmiany klimatu pokazujƠ równieɼ wyniki opinii
mieszkanek wsi na temat przyczyn zmiany klimatu w zaleɼnoȻci od ich poziomu wyksztaǾcenia. Kobiety z wyɼszym wyksztaǾceniem sƠ bardziej niɼ
inne skǾonne postrzegaƨ zmianǊ klimatu za jedno z najwiǊkszych wyzwaȂ.
Rzadziej równieɼ uwaɼajƠ, ɼe jest to wymyȻlony problem (wynik testu chi-kwadrat istotny statystycznie przy poziomie istotnoȻci p = 0,05).
Tabele 1–2. Opinie mieszkanek wsi na temat zmiany klimatu a wyksztaǾcenie respondentek

WyksztaǾcenie

Kryzys klimatyczny jest jednym z gǾównych
zagroɼeȂ wspóǾczesnego Ȼwiata

OgóǾem

nie zgadzam
siǊ

nie wiem/ trudno
powiedzieƨ

zgadzam
siǊ

Podstawowe/
gimnazjalne

13%

12%

75%

100%

Zasadnicze
zawodowe

13%

21%

66%

100%

³rednie

13%

10%

77%

100%

Wyɼsze/licencjackie

10%

6%

84%

100%

Nie chcǊ odpowiadaƨ
na to pytanie

20%

40%

40%

100%

OgóǾem

12%

11%

77%

12%

p<0,05

nie zgadzam
siǊ

nie wiem/ trudno
powiedzieƨ

zgadzam
siǊ

OgóǾem

Podstawowe/
gimnazjalne

57%

18%

25%

100%

Zasadnicze
zawodowe

68%

14%

18%

100%

³rednie

77%

6%

17%

100%

Wyɼsze licencjackie

85%

4%

11%

100%

Nie chcǊ odpowiadaƨ
na to pytanie

40%

60%

0%

100%

OgóǾem

76%

8%

16%

100%

p<0,05
ñródǾo: badanie mieszkanek wsi, Instytut Spraw Publicznych, Fundacja im.
Heinricha Bölla, 2021 roku.
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Zmiana klimatu to wymyȻlony problem
WyksztaǾcenie
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Kobiety powyɼej
piǊƨdziesiƠtego piƠtego
roku ɼycia, rolniczki
oraz osoby nieaktywne
zarobkowo sƠ bardziej
sceptyczne wobec
globalnego ocieplenia.
CzǊȻciej teɼ uwaɼajƠ,
ɼe jest to wymyȻlony
problem

Opinie na temat zmiany klimatu róɼnicuje równieɼ
wiek badanych i rodzaj ich ɼyciowej aktywnoȻci: 82% kobiet w wieku miǊdzy osiemnastym a trzydziestym czwartym rokiem ɼycia zgadza siǊ z tym, ɼe kryzys klimatyczny
to jedno z najwiǊkszych zagroɼeȂ, podczas gdy wȻród kobiet powyɼej piǊƨdziesiƠtego piƠtego roku ɼycia odsetek
ten wynosi 70%. Kobiety starsze czǊȻciej niɼ mǾodsze respondentki sƠ sceptyczne co do znaczenia zmiany klimatu – czǊȻciej postrzegajƠ kryzys klimatyczny za wymyȻlony problem. Ponadto najwiǊcej z nich przyczynǊ zmiany
klimatu dostrzega w naturalnych procesach, niezaleɼnych od dziaǾalnoȻci czǾowieka.

Z kolei kiedy popatrzymy na postawy kobiet wzglǊdem zmiany klimatu w zaleɼnoȻci od gǾównego ɺródǾa ich utrzymania, wówczas siǊ okaɼe,
ɼe czǊȻciej niɼ inne mieszkanki wsi sceptyczkami klimatycznymi sƠ kobiety pracujƠce w gospodarstwach rolnych oraz nieaktywne zarobkowo:
pozostajƠce na emeryturze, rencie lub korzystajƠce ze ȻwiadczeȂ pomocy
spoǾecznej albo pozostajƠce na utrzymaniu innych czǾonków rodziny. Dla
porównania: ponad 21% kobiet niepracujƠcych i okoǾo 17% rolniczek jest
zdania, ɼe zmiana klimatu to wymyȻlony problem, podczas gdy w grupie
kobiet pracujƠcych w róɼnej formie (na przykǾad w ramach dziaǾalnoȻci gospodarczej lub pracy najemnej) odsetki te wynoszƠ odpowiednio okoǾo 9%
i 12%. ZaleɼnoȻci te ilustruje kilka poniɼszych tabel.
Tabele 3–4. Opinie mieszkanek wsi na temat zmiany klimatu a wiek badanych

Paulina Sobiesiak-Penszko

Wiek
badanych
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Kryzys klimatyczny jest jednym z gǾównych
zagroɼeȂ wspóǾczesnego Ȼwiata

OgóǾem

nie zgadzam
siǊ

nie wiem/trudno
powiedzieƨ

zgadzam siǊ

od 18 do 34 lat

7%

11%

82%

100%

od 35 do 54 lat

11%

9%

80%

100%

55 lat lub wiǊcej

17%

13%

70%

100%

OgóǾem

12%

11%

77%

100%

p<0,05

Zmiana klimatu to wymyȻlony problem
Wiek badanych

nie zgadzam
siǊ

nie wiem/trudno
powiedzieƨ

zgadzam siǊ

OgóǾem

od 18 do 34 lat

81%

6%

13%

100%

od 35 do 54 lat

83%

7%

10%

100%

55 lat lub wiǊcej

68%

10%

22%

100%

OgóǾem

76%

8%

16%

100%

p<0,05
ñródǾo: badanie mieszkanek wsi, Instytut Spraw Publicznych, Fundacja im.
Heinricha Bölla, 2021 rok.
Tabele 5–6. Opinie mieszkanek wsi na temat zmiany klimatu a gǾówne
ɺródǾo utrzymania kobiet

GǾówne ɺródǾo
utrzymania

Kryzys klimatyczny jest jednym z gǾównych
zagroɼeȂ wspóǾczesnego Ȼwiata

OgóǾem

nie zgadzam
siǊ

nie wiem/ trudno
powiedzieƨ

zgadzam
siǊ

WǾasna dziaǾalnoȻƨ
gospodarcza

7%

2%

91%

100%

Praca we wǾasnym
gospodarstwie rolnym

14%

18%

68%

100%

Praca najemna

10%

6%

84%

100%

Emerytura, renta, zasiǾek,
Ȼwiadczenia z oȻrodka
pomocy spoǾecznej

15%

15%

70%

100%

PozostajǊ na utrzymaniu
czǾonka rodziny

12%

16%

72%

100%

Inne

4%

7%

89%

100%

OgóǾem

12%

11%

77%

100%

Kobiety. WieȻ. Klimat i Ȼrodowisko.

p<0,05
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GǾówne ɺródǾo
utrzymania

Zmiana klimatu to wymyȻlony problem
nie zgadzam
siǊ

nie wiem/ trudno
powiedzieƨ

zgadzam
siǊ

OgóǾem

WǾasna dziaǾalnoȻƨ
gospodarcza

84%

7%

9%

100%

Praca we wǾasnym
gospodarstwie rolnym

73%

10%

17%

100%

Praca najemna

83%

5%

12%

100%

Emerytura, renta, zasiǾek,
Ȼwiadczenia z oȻrodka
pomocy spoǾecznej

68%

11%

21%

100%

PozostajǊ na utrzymaniu
czǾonka rodziny

80%

8%

12%

100%

Inne

84%

7%

9%

100%

OgóǾem

76%

8%

16%

76%

p<0,05
ñródǾo: badanie mieszkanek wsi, Instytut Spraw Publicznych, Fundacja im.
Heinricha Bölla, 2021 rok.

Jest dobrze, ale jednak ɺle…
W badaniu interesowaǾo nas równieɼ to, jak mieszkanki wsi oceniajƠ stan
Ȼrodowiska naturalnego w ich najbliɼszym otoczeniu. Jak wynika z danych
zawartych na wykresie 11, jedynie dla 13% kobiet jest on powodem duɼych
bƠdɺ bardzo duɼych obaw, a 44% badanych nie martwi on w ogóle lub
martwi w niewielkim stopniu. Dwie piƠte badanych deklaruje, ɼe stan

Paulina Sobiesiak-Penszko

Ȼrodowiska jest powodem ich obaw w stopniu umiarkowanym. Kiedy porównamy te odpowiedzi z wynikami badaȂ ogóǾu Polek i Polaków na temat oceny stanu Ȼrodowiska w miejscowoȻci ich zamieszkania, wówczas
siǊ okaɼe, ɼe mieszkanki wsi sƠ w tym wzglǊdzie bardziej optymistyczne
od ogóǾu (w populacji stan Ȼrodowiska jest przedmiotem niepokoju 25%
badanych)9. Jak pokazujƠ badania CBOS, nasilenie obaw dotyczƠcych

22

stanu Ȼrodowiska wyraɺnie wiƠɼe siǊ z wielkoȻciƠ miejscowoȻci. Duɼy lub
bardzo duɼy niepokój odczuwa wiǊc co druga osoba mieszkajƠca w najwiǊkszych miastach, ale juɼ tylko okoǾo 14% mieszkanek i mieszkaȂców
wsi10. Prezentowane badanie zdaje siǊ potwierdzaƨ te zaleɼnoȻci. Z drugiej
jednak strony, kiedy kwestia oceny stanu Ȼrodowiska naturalnego zostaje
ukonkretniona przez wskazanie róɼnego rodzaju problemów ekologicznych, które mogƠ niepokoiƨ, z listy dziesiǊciu wymienionych zjawisk aɼ
³wiadomoȻƨ ekologiczna Polaków. Komunikat z badaȂ nr 163/2020, Centrum Badania Opinii SpoǾecznej, Warszawa 2020, s. 1–2.
9

10

Ibidem.

osiem zostaǾo wskazanych przez co najmniej trzy czwarte
mieszkanek wsi. Tylko cztery osoby zadeklarowaǾy, ɼe nic
ich nie martwi. NajczǊȻciej wskazywanymi przez kobiety
problemami byǾy zaȻmiecenie Ȼrodowiska, ekstremalne
zjawiska pogodowe (takie jak powodzie lub susze), malejƠca liczba pszczóǾ i innych zapylaczy oraz zanieczyszczenie wód i gruntów. Niepokój powodowany tymi zjawiskami zadeklarowaǾo 80–87% kobiet. Z kolei 79% mieszkanek
wsi martwiƠ smog, czǊstsze i dǾuɼsze susze, pojawienie
siǊ nowych chorób i szkodników, a trzy czwarte kobiet –
ogólnie zmniejszenie siǊ zasobów wodnych. Najrzadziej
respondentki deklarowaǾy, ɼe martwiƠ je wahania okresu

Stan Ȼrodowiska
naturalnego
w najbliɼszym otoczeniu
nie jest przyczynƠ
obaw mieszkanek
wsi, dostrzegajƠ one
jednak w Polsce wiele
konkretnych problemów
ekologicznych, bǊdƠcych
powodem niepokoju dla
wiǊkszoȻci z nich

wegetacyjnego i przymrozki wiosenne, choƨ i tak wskazaǾo na tǊ kwestiǊ
prawie trzy piƠte badanych kobiet. Okazuje siǊ wiǊc, ɼe mieszkanki wsi
dostrzegajƠ wiele konkretnych zagroɼeȂ wynikajƠcych z degradacji Ȼrodowiska, choƨ byƨ moɼe nie wszystkich z nich doȻwiadczyǾy w swoim najbliɼszym otoczeniu.

ڭ׃ ڭ׃
ȁ׀׀׀ׁڙ
ׁڭ׀
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ñródǾo: badanie
mieszkanek wsi,
Instytut Spraw
Publicznych,
Fundacja im.
Heinricha Bölla,
2021 rok.
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ׁׂڭ

Wykres 11.
Obawy
mieszkanek wsi
o stan Ȼrodowiska
naturalnego
w najbliɼszym
otoczeniu
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Wykres 12.
Postrzeganie
problemów
ekologicznych
przez mieszkanki
wsi
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ñródǾo: badanie
mieszkanek wsi,
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Fundacja im.
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2021 rok.
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Czy rolnictwo szkodzi Ȼrodowisku?
Sektor rolnictwa odpowiada za okoǾo 8% emisji gazów cieplarnianych11.
Jest przede wszystkim ɺródǾem emisji podtlenku azotu oraz metanu pochodzƠcych z hodowli zwierzƠt, uɼytkowania gruntów rolnych, stosowania nawozów czy fermentacji jelitowej. Rolnictwo wpǾywa takɼe na stan
bioróɼnorodnoȻci, jakoȻƨ wód, gleb i powietrza, przyczyniajƠc siǊ miǊdzy
innymi do ich zanieczyszczenia, utraty ɼyznoȻci gleb, eutro˛zacji ekosystemów wodnych i lƠdowych oraz utraty bioróɼnorodnoȻci. W zwiƠzku z tym
istotne dla nas byǾo sprawdzenie, w jaki sposób mieszkanki wsi postrzegajƠ
wpǾyw rolnictwa na Ȼrodowisko.
Z badania wynika, ɼe tylko 15% respondentek jest zdania, ɼe negatywny
wpǾyw rolnictwa na Ȼrodowisko jest duɼy lub bardzo duɼy. Zarazem warto odnotowaƨ, ɼe kobiety miǊdzy trzydziestym piƠtym a piǊƨdziesiƠtym
czwartym rokiem ɼycia i kobiety powyɼej piǊƨdziesiǊciu piǊciu lat czǊȻciej
niɼ mǾodsze (w wieku od osiemnastu do trzydziestu czterech lat) skǾonne sƠ dostrzegaƨ zagroɼenia wynikajƠce z rolnictwa dla stanu Ȼrodowiska
(zaleɼnoȻci istotne statystycznie przy poziomie istotnoȻci p=0,05), co moɼe
siǊ wiƠzaƨ miǊdzy innymi z ich dǾuɼszym doȻwiadczeniem i obserwacjƠ
Dane Krajowego OȻrodka Bilansowania i ZarzƠdzania Emisjami (KOBiZE) za
2018 rok – por. https://bit.ly/3G6nmwd [dostǊp: 8.11.2021].

11

intensywnych zmian, jakie zachodziǾy w rolnictwie przez
ostatnie dekady, w tym przede wszystkim po przystƠpieniu Polski do Unii Europejskiej.
Prawie poǾowa mieszkanek wsi jest jednak zdania, ɼe
obecny model rolnictwa nie zagraɼa w ogóle lub zagraɼa
tylko w niewielkim stopniu Ȼrodowisku naturalnemu, co
z jednej strony moɼe wskazywaƨ na niedostatek wiedzy
i ȻwiadomoȻci kobiet w kwestiach negatywnego oddziaǾywania rolnictwa. Z drugiej – ocena ta moɼe byƨ takɼe
wynikiem wyobraɼeȂ dotyczƠcych niewielkiego wpǾywu
rolnictwa na klimat i Ȼrodowisko w porównaniu z innymi

Blisko poǾowa kobiet
uwaɼa, ɼe obecny
model rolnictwa nie
zagraɼa Ȼrodowisku
naturalnemu. NajczǊȻciej
negatywny wpǾyw
dostrzegajƠ kobiety
miǊdzy trzydziestym
piƠtym a piǊƨdziesiƠtym
czwartym rokiem ɼycia

sektorami gospodarki.

ׄڭ

Wykres 13.
Postrzeganie
przez mieszkanki
wsi wpǾywu
rolnictwa na
Ȼrodowisko

ׁڭׅ
ȁ׀׀׀ׁڙ

ñródǾo: badanie
mieszkanek wsi,
Instytut Spraw
Publicznych,
Fundacja im.
Heinricha Bölla,
2021 rok.
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Tabela 7. Postrzeganie przez mieszkanki wsi wpǾywu rolnictwa na Ȼrodowisko a wiek badanych

Wiek

OgóǾem

w ɼadnym lub
w niewielkim
stopniu

w umiarkowanym
stopniu

w duɼym lub
w bardzo duɼym
stopniu

nie wiem/
trudno
powiedzieƨ

od 18 do 34 lat

53%

37%

8%

2%

100%

od 35 do 54 lat

42%

35%

20%

3%

100%

55 lat lub wiǊcej

49%

31%

14%

6%

100%

OgóǾem

48%

34%

14%

4%

100%

p<0,05
ñródǾo: badanie mieszkanek wsi, Instytut Spraw Publicznych, Fundacja im.
Heinricha Bölla, 2021 rok.
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W jakim stopniu, w Pani opinii, rolnictwo dzisiaj zagraɼa Ȼrodowisku
naturalnemu?
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Ocena polityk i rozwiƠzaȂ
do tycz Ơ cych ochrony
Ȼrodowiska i klimatu

PrzeciwdziaǾanie globalnemu ociepleniu i ochrona zasobów przyrodniczych
wymagajƠ podjǊcia wielu systemowych dziaǾaȂ na wszystkich poziomach:
globalnym, krajowym, lokalnym i indywidualnym. W Europie odpowiedziƠ
na te wyzwania jest Europejski Zielony vad – nowa strategia rozwoju Europy,
która ma przeksztaǾciƨ UniǊ EuropejskƠ w obszar neutralny klimatycznie do
2050 roku12. Z wdraɼaniem Zielonego vadu i przejȻciem do gospodarki niskoemisyjnej bǊdƠ siǊ wiƠzaǾy liczne zmiany we wszystkich sektorach gospodarki, w tym zwǾaszcza w przemyȻle, transporcie, systemie energetycznym,
rolnictwie i budownictwie. Ich kierunki zostanƠ doprecyzowane miǊdzy innymi przez nowe strategie unijne dotyczƠce systemu energetycznego czy
przemysǾu, a takɼe Strategia bioróɼnorodnoȻci 2030 i Strategia „Od pola do
stoǾu”, która odnosi siǊ do budowy „sprawiedliwego, zdrowego i przyjaznego
dla Ȼrodowiska systemu ɼywnoȻciowego” 13. Z punktu widzenia transformacji
wsi i rolnictwa w kierunku przyjaznym dla Ȼrodowiska i klimatu kluczowy

nictwa ekologicznego, ograniczanie zuɼycia pestycydów, nawozów, Ȼrodków
ochrony roȻlin i antybiotyków w hodowli zwierzǊcej, rozwijanie integrowanej
ochrony roȻlin. Nacisk kǾadziony jest równieɼ na poprawǊ dobrostanu zwierzƠt oraz dbaǾoȻƨ o zachowanie i przywracanie róɼnorodnoȻci biologicznej.
W ramach nowej wspólnej polityki rolnej premiowane bǊdzie ponadto osiƠganie celów Ȼrodowiskowych i klimatycznych przez rolników, miǊdzy innymi w ramach inicjatywy ekoprogramów, zakǾadajƠcej ˛nansowanie zrównowaɼonych praktyk w rolnictwie, jak rolnictwo precyzyjne, agroekologia czy
rozwój upraw zwiǊkszajƠcych pochǾanianie dwutlenku wǊgla przez glebǊ
i system rolno-leȻny. SkutecznoȻƨ wdroɼenia tych zmian w poszczególnych
krajach bǊdzie siǊ wiƠzaǾa nie tylko z koniecznoȻciƠ zbudowania wielu konkretnych instrumentów obudowanych wsparciem ˛nansowym – równie
istotny bǊdzie spoǾeczny poziom przyzwolenia i poparcia dla nich. Z tego
wzglǊdu kolejnym waɼnym wƠtkiem poruszanym w omawianym badaniu
12

Por. https://bit.ly/3lsDdNQ [dostǊp: 29.10.2021].

13

Ibidem.
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jest takɼe ksztaǾt nowej wspólnej polityki rolnej na lata 2023–2027. Przewidywane zmiany w rolnictwie zakǾadajƠ miǊdzy innymi zwiǊkszanie udziaǾu rol-
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byǾa kwestia stosunku kobiet do róɼnych konkretnych rozwiƠzaȂ i polityk
majƠcych na celu ratowanie klimatu i Ȼrodowiska, w tym odejȻcia od gospodarki opartej na wǊglu.
W tym celu zaproponowano respondentkom do oceny kilka propozycji, których wdroɼenie bǊdzie miaǾo istotny wpǾyw na ograniczanie globalnego ocieplenia i poprawǊ stanu Ȼrodowiska. Jak pokazujƠ wyniki badania,
wszystkie propozycje cieszƠ siǊ poparciem ponad jednej trzeciej kobiet, ale
widaƨ takɼe znaczne róɼnice w akceptacji mieszkanek wsi dla poszczególnych kierunków zmian.

Za ograniczeniem marnotrawstwa ɼywnoȻci.
Przeciwko dekarbonizacji
Niemal wszystkie badane kobiety popierajƠ ograniczenie marnotrawstwa
ɼywnoȻci, sadzenie drzew, zalesianie, w tym takɼe najsǾabszych gruntów rolnych. SƠ to zarazem kierunki zmian popierane najczǊȻciej takɼe przez ogóǾ
Polek i Polaków. W badaniu European Climate Foundation (ECF) z 2020 roku
za ich wdraɼaniem opowiedziaǾo siǊ ponad 80% populacji14.
Ponad 90% kobiet opowiada siǊ równieɼ za podnoszeniem ȻwiadomoȻci ekologicznej rolników, ograniczaniem stosowania opakowaȂ i wytwarzania odpadów oraz rozwijaniem rolnictwa ekologicznego, 87% jest za
ograniczaniem stosowania pestycydów w rolnictwie. Trzy czwarte badanych byǾoby równieɼ skǾonne poprzeƨ zmniejszanie ruchu samochodowego i zastǊpowanie go transportem publicznym. Trzy piƠte popiera ograniczanie hodowli przemysǾowej, a nieco ponad poǾowa uwaɼa, ɼe warto
zaprzestaƨ regulowania rzek, odtwarzaƨ bagna i zakazaƨ uɼywania wǊgla
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do ogrzewania budynków (w cytowanym wyɼej badaniu European Climate Foundation zakaz uɼywania wǊgla do ogrzewania poparǾo okoǾo 49%
Polek i Polaków, a zakaz regulacji rzek i odtwarzania bagien – 51,5%15). Naj-
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mniej liczna grupa mieszkanek wsi opowiada siǊ za zmianƠ diety z miǊsnej na dietǊ roȻlinnƠ (46%) oraz wygaszaniem górnictwa
Najmniej popieranym i gospodarki opartej na wǊglu (35%). Kwestia odejȻcia od
przez mieszkanki wsi wǊgla to takɼe propozycja, co do której najwiǊksza grupa
rozwiƠzaniem ratujƠcym kobiet nie miaǾa jasno wyklarowanego poglƠdu. W tym
klimat i Ȼrodowisko jest wypadku jedna piƠta badanych wybraǾa odpowiedɺ „nie
wygaszanie górnictwa wiem/trudno powiedzieƨ”. Zarazem w tych dwóch ostati gospodarki opartej na nich najrzadziej popieranych kierunkach zmian mieszwǊglu kanki wsi okazujƠ siǊ jeszcze bardziej sceptyczne niɼ ogóǾ

14

Za: Nie nasza wina, nie nasz problem…, s. 62–67.

15

Ibidem.

Polek i Polaków – zmianǊ diety na bardziej roȻlinnƠ popiera okoǾo 60% caǾej
polskiej populacji, a wygaszanie górnictwa – 44,4%16).
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GotowoȻƨ poparcia przez kobiety róɼnych rozwiƠzaȂ majƠcych na celu
ochronǊ Ȼrodowiska i klimatu zaleɼy od wieku kobiet, ich poziomu wyksztaǾcenia, a takɼe gǾównego typu aktywnoȻci zawodowej, poziomu
zamoɼnoȻci i preferencji politycznych (zaleɼnoȻci te okazaǾy siǊ istotnie
statystycznie przy poziomie istotnoȻci p=0,05). Dotyczy to zwǾaszcza kilku
przedstawionych rozwiƠzaȂ. Naleɼy do nich nieregulowanie rzek, odtwarzanie bagien, zmiana diety na bardziej roȻlinnƠ, zmniejszenie spoɼycia
miǊsa, ograniczenie hodowli przemysǾowej oraz zuɼycie pestycydów w rolnictwie, wprowadzenie zakazu uɼywania wǊgla do ogrzewania budynków
i dekarbonizacja gospodarki, a wiǊc odejȻcie od wǊgla.
W zwiƠzku z tym warto zwróciƨ uwagǊ, ɼe kobiety starsze, które z jednej
strony, jak wczeȻniej wskazano, majƠ wiǊkszƠ niɼ kobiety mǾodsze ȻwiadomoȻƨ negatywnego wpǾywu obecnego modelu rolnictwa na Ȼrodowisko,
Ibidem.
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jednoczeȻnie sƠ mniej skǾonne niɼ inne grupy wiekowe kobiet popieraƨ
zmniejszenie wykorzystania pestycydów w rolnictwie oraz ograniczenie
hodowli przemysǾowej. Rolniczki i osoby niewykonujƠce pracy zarobkowej
sƠ takɼe bardziej niechǊtne zmianie diety na roȻlinnƠ, rzadziej popierajƠ
ograniczanie hodowli przemysǾowej i sƠ najbardziej niechǊtne odejȻcie od
wǊgla.
Najbardziej progresywnƠ grupƠ w kwestii zmian sǾuɼƠcych ochronie
Ȼrodowiska i klimatu sƠ kobiety z wyɼszym wyksztaǾceniem oraz osoby najzamoɼniejsze, w których rodzinach miesiǊczny dochód na osobǊ na rǊkǊ
przekracza 2 tysiƠce zǾotych brutto. Kobiety z wyɼszym

GotowoȻƨ do poparcia
polityk na rzecz ochrony
klimatu i Ȼrodowiska
warunkowana jest
miǊdzy innymi sytuacjƠ
materialnƠ kobiet i ich
poziomem wyksztaǾcenia

wyksztaǾceniem sƠ w wiǊkszym stopniu niɼ pozostaǾe
grupy gotowe ograniczaƨ spoɼycie miǊsa. CzǊȻciej opowiadajƠ siǊ za zakazem uɼywania wǊgla do ogrzewania
budynków i ogólnie odejȻciem od gospodarki opartej na
wǊglu. W mniejszym stopniu popierajƠ hodowlǊ przemysǾowƠ, a czǊȻciej byǾyby gotowe popieraƨ rozwiƠzania na
rzecz zaprzestania regulowania rzek. Osoby z najwyɼszymi dochodami czǊȻciej deklarujƠ równieɼ poparcie dla

ograniczenia stosowania pestycydów i zaprzestania regulowania rzek. SƠ
ponadto skǾonne poprzeƨ zakaz uɼywania wǊgla do ogrzewania budynków i odchodzenie od wǊgla.
Dane te ogólnie potwierdzajƠ wyniki innych badaȂ na temat znaczenia
wiedzy i ȻwiadomoȻci (które czǊsto wiƠɼƠ siǊ wǾaȻnie z wyksztaǾceniem)
dla gotowoȻci do popierania przez ludzi rozwiƠzaȂ systemowych przyjaznych klimatowi i Ȼrodowisku17. Wyedukowane spoǾeczeȂstwo jest gotowe
zaakceptowaƨ nie tylko wiǊcej wyrzeczeȂ, ale takɼe poprzeƨ te, które jawiƠ
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siǊ jako trudne i niekorzystne18. DrugƠ istotnƠ zmiennƠ jest sytuacja ekonomiczna. Grupy gorzej sytuowane pod wzglǊdem ekonomicznym czǊȻ-
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ciej mogƠ przeciwstawiaƨ siǊ zmianom, obawiajƠc siǊ, ɼe doprowadzƠ one
do pogorszenia siǊ ich juɼ i tak trudnej sytuacji ekonomicznej. Szczególnie
kwestie te odnoszƠ siǊ wǾaȻnie do sytuacji kobiet, w tym mieszkanek wsi.
Jak zwracajƠ uwagǊ badacze, bieda ma pǾeƨ. Kobiety czǊȻciej niɼ mǊɼczyɺni sƠ naraɼone na znalezienie siǊ w grupie ubogich (feminizacja ubóstwa).
Dzieje siǊ tak za sprawƠ wielu czynników zarówno w sferze rynku pracy
(moɼna tu wskazaƨ na przykǾad podziaǾ branɼ na „kobiece” i „mǊskie”, przypisujƠcy mniejsze znaczenie tym pierwszym, koncentracjǊ kobiet w gorzej
pǾatnych zawodach i branɼach, dyskryminacjǊ pǾacowƠ, a takɼe ze wzglǊdu
na wiek, czǊstsze wykonywanie przez kobiety nieodpǾatnych prac domowych i opiekuȂczych), jak i w zwiƠzku ze stereotypami (w tym postrzeganie
kobiet robiƠcych karierǊ jako lekcewaɼƠcych rodzinǊ, zjawisko autostereo-

17

Por. na przykǾad: Ziemianie atakujƠ, Kantar, 2020 rok, https://ziemianieatakuja.pl.

18

Ibidem, s. 46–47.

typizacji wȻród kobiet, wpǾywajƠce miǊdzy innymi na ich niɼszƠ samoocenǊ jako pracownic i ubieganie siǊ o niɼsze, niɼ wynikaǾoby to z kwali˛kacji,
stanowiska pracy), obowiƠzujƠcym modelem rodziny (miǊdzy innymi
przypisywanie kobietom obowiƠzku wypeǾniania wiǊkszoȻci powinnoȻci
rodzinnych, ponoszenie gǾównego ciǊɼaru pracy reprodukcyjnej i opiekuȂczej, doȻwiadczanie przez nie przemocy domowej i ekonomicznej) czy
przekonaniem, ɼe to kobiety sƠ same sobie winne, gdy popadajƠ w biedǊ19.
Kobiety sƠ takɼe bardziej obciƠɼone kosztami ubóstwa niɼ mǊɼczyɺni. Jak
podkreȻlaǾa Elɼbieta Tarkowska, stajƠ siǊ one w wielu sytuacjach menedɼerkami ubóstwa. Na kobiety najczǊȻciej spada obowiƠzek zarzƠdzania
skromnym budɼetem domowym i czǊȻciej równieɼ poszukujƠ one dodatkowych ɺródeǾ dochodu, by utrzymaƨ rodzinǊ20. W zwiƠzku z tym nie
dziwi, ɼe mieszkanki wsi z rodzin o najniɼszym dochodzie na jednƠ osobǊ, nieprzekraczajƠcym 900 zǾotych, sƠ takɼe najmniej gotowe poprzeƨ na
przykǾad zakaz uɼywania wǊgla do ogrzewania budynków. Najbardziej teɼ
obawiajƠ siǊ dekarbonizacji gospodarki. Warto zwróciƨ uwagǊ, ɼe jednym
z wymiarów ubóstwa, którego doȻwiadczajƠ kobiety, jest równieɼ ubóstwo
energetyczne, polegajƠce na niemoɼnoȻci pokrycia wydatków na energiǊ
lub usǾugi energetyczne w celu zaspokojenia swoich potrzeb energetycznych (ogrzewania, ciepǾej wody, elektrycznoȻci)21. Problem ten szczególnie
dotyczy obszarów wiejskich, gdzie z jednej strony ryzyko ubóstwa zwiǊksza jednorodzinna zabudowa, a z drugiej – niɼsze niɼ przeciǊtne dochody
osób mieszkajƠcych na wsi22. W tej sytuacji odejȻcie od wǊgla rodzi zapewne z jednej strony ogólne obawy dotyczƠce na przykǾad

pokaɼemy w dalszej czǊȻci raportu, to kobiety aktywne
zarobkowo czǊȻciej niɼ inne grupy mieszkanek wsi korzystajƠ z odnawialnych ɺródeǾ energii, takich jak instalacje
fotowoltaiczne – por. rozdziaǾ Jak mieszkanki wsi dbajƠ
o klimat i Ȼrodowisko?).

Mieszkanki wsi
o najniɼszych dochodach
najrzadziej popierajƠ
dekarbonizacjǊ
gospodarki
i wprowadzenie zakazu
uɼywania wǊgla do
ogrzewania budynków

Por. miǊdzy innymi: Polityka równoȻci pǾci. Polska 2007, Raport, Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP) w ramach Gender Thematic Trust
Fund, s. 72–82; A. Kubecka, M.W. Koziorzemska, J. Nowotniak, Oblicza ubóstwa
kobiet w Polsce, „Kobieta i Biznes / Women and Business” 2019, nr 1–4, s. 10–20,
https://bit.ly/3I89IuB [dostǊp: 29.10.2021].
19

E. Tarkowska, Zróɼnicowanie polskiej biedy w Ȼwietle badaȂ jakoȻciowych,
„Problemy Polityki SpoǾecznej” 2002, nr 4.
20

Por. P. Lewandowski, P. KieǾczewska, K. ZióǾkowska, Zjawisko ubóstwa energetycznego w Polsce, w tym ze szczególnym uwzglǊdnieniem osób zamieszkujƠcych w domach jednorodzinnych, Instytut BadaȂ Strukturalnych, Warszawa
2018.

21
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Ibidem, s. 5–6.
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wzrostu cen za energiǊ czy ɼywnoȻƨ, ale takɼe konkretne
pytania o alternatywǊ w zwiƠzku z niewystarczajƠcym
poziomem samowystarczalnoȻci energetycznej wsi (jak
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Przeprowadzone wȻród mieszkanek wsi badanie pokazuje równieɼ,
jaki stosunek do poszczególnych rozwiƠzaȂ proklimatycznych i proȻrodowiskowych majƠ zwolenniczki poszczególnych partii i ugrupowaȂ politycznych. W zwiƠzku z tym warto przede wszystkim zwróciƨ uwagǊ, ɼe
elektorat partii prawicowych i konserwatywnych rzadziej popiera czǊȻƨ
rozwiƠzaȂ przyjaznych klimatowi i Ȼrodowisku. Szczególnie dotyczy to
zmiany diety na bardziej roȻlinnƠ, wprowadzenie zakazu uɼywania wǊgla
do ogrzewania budynków i odchodzenia od gospodarki opartej na wǊglu.
Stanowisko kobiet w tych kwestiach jest spójne z politykƠ i narracjƠ popieranych przez nie partii politycznych. Zwolenniczki Prawa i SprawiedliwoȻci
(PiS) wraz z SolidarnƠ PolskƠ najrzadziej sƠ gotowe ograniczaƨ spoɼycie
miǊsa. Kobiety popierajƠce PiS i SolidarnƠ PolskǊ oraz KonfederacjǊ WolnoȻƨ i NiepodlegǾoȻƨ czǊȻciej niɼ inne mieszkanki wsi opowiadajƠ siǊ przeciwko odchodzeniu od wǊgla i wprowadzeniu zakazu uɼywania wǊgla do
ogrzewania budynków. Z kolei najbardziej skǾonne do poparcia tych zmian
sƠ zwolenniczki partii liberalno-lewicowych: Koalicji Obywatelskiej oraz Lewicy. ZaleɼnoȻci te ilustrujƠ tabele 8–24.
Tabele 8–24. Poparcie mieszkanek wsi dla rozwiƠzaȂ proȻrodowiskowych
i proklimatycznych a wiek, wyksztaǾcenie, gǾówne ɺródǾo utrzymania, dochody i preferencje polityczne
Ograniczanie zuɼycia pestycydów w rolnictwie
Wiek

popieram

nie popieram

nie wiem/trudno
powiedzieƨ

OgóǾem

od 18 do 34 lat

90%

7%

3%

100%

od 35 do 54 lat

93%

4%

3%

100%

55 lat lub wiǊcej

81%

12%

7%

100%

OgóǾem

87%

8%

5%

100%

p<0,05
Ograniczenie hodowli przemysǾowej
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Wiek
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popieram

nie
popieram

nie wiem/trudno
powiedzieƨ

OgóǾem

od 18 do 34 lat

61%

28%

11%

100%

od 35 do 54 lat

68%

21%

11%

100%

55 lat lub wiǊcej

52%

27%

21%

100%

OgóǾem

60%

25%

15%

100%

p<0,05

WyksztaǾcenie

Propagowanie diety roȻlinnej, ograniczanie
spoɼycia miǊsa
popieram

nie wiem/trudno
nie popieram
powiedzieƨ

OgóǾem

Podstawowe/gimnazjalne

50%

41%

9%

100%

Zasadnicze zawodowe

43%

41%

16%

100%

³rednie

40%

44%

16%

100%

Wyɼsze/licencjackie

57%

34%

9%

100%

Nie chcǊ odpowiadaƨ na
to pytanie

0%

100%

0%

100%

46%

41%

13%

100%

OgóǾem

WyksztaǾcenie

Zaprzestanie regulowania rzek,
odtwarzanie bagien
popieram nie popieram

nie wiem/trudno
powiedzieƨ

OgóǾem

Podstawowe/gimnazjalne

43%

37%

20%

100%

Zasadnicze zawodowe

47%

30%

23%

100%

³rednie

51%

31%

18%

100%

Wyɼsze/licencjackie

63%

21%

16%

100%

Nie chcǊ odpowiadaƨ na
to pytanie

60%

40%

0%

100%

OgóǾem

54%

28%

18%

100%

p<0,05

popieram nie popieram

nie wiem/trudno
powiedzieƨ

OgóǾem

Podstawowe/gimnazjalne

40%

46%

14%

100%

Zasadnicze zawodowe

48%

35%

17%

100%

³rednie

51%

36%

13%

100%

Wyɼsze/licencjackie

62%

25%

13%

100%

Nie chcǊ odpowiadaƨ na
to pytanie

20%

80%

0%

100%

OgóǾem

53%

33%

14%

100%

p<0,05

Kobiety. WieȻ. Klimat i Ȼrodowisko.

WyksztaǾcenie

Zakaz uɼywania wǊgla do ogrzewania
budynków
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Ograniczanie hodowli przemysǾowej
WyksztaǾcenie

popieram

nie popieram

nie wiem/trudno
powiedzieƨ

OgóǾem

Podstawowe/gimnazjalne

45%

43%

12%

100%

Zasadnicze zawodowe

49%

33%

18%

100%

³rednie

59%

25%

16%

100%

Wyɼsze/licencjackie

70%

18%

12%

100%

Nie chcǊ odpowiadaƨ na
to pytanie

20%

40%

40%

100%

OgóǾem

60%

25%

15%

100%

p<0,05

WyksztaǾcenie

Wygaszanie górnictwa i gospodarki
opartej na wǊglu
popieram nie popieram

nie wiem/trudno
powiedzieƨ

OgóǾem

Podstawowe/gimnazjalne

22%

64%

14%

100%

Zasadnicze zawodowe

22%

54%

24%

100%

³rednie

35%

47%

18%

100%

Wyɼsze/licencjackie

45%

33%

22%

100%

Nie chcǊ odpowiadaƨ na
to pytanie

0%

80%

20%

100%

OgóǾem

35%

45%

20%

100%

p<0,05

Paulina Sobiesiak-Penszko

MiesiǊczne dochody
brutto na rǊkǊ na jednƠ
osobǊ w gospodarstwie
domowym

34

Ograniczanie zuɼycia pestycydów
w rolnictwie
popieram nie popieram

nie wiem/trudno
powiedzieƨ

OgóǾem

do 999 zǾotych

83%

12%

5%

100%

od 1000 do 1999 zǾotych

86%

9%

5%

100%

2000 zǾotych lub wiǊcej

94%

3%

3%

100%

OgóǾem

87%

8%

5%

100%

p<0,05

MiesiǊczne dochody
brutto na rǊkǊ
na jednƠ osobǊ
w gospodarstwie
domowym

Zaprzestanie regulowania rzek,
odtwarzanie bagien

OgóǾem

popieram

nie popieram

nie wiem/trudno
powiedzieƨ

do 999 zǾotych

48%

32%

20%

100%

od 1000 do 1999 zǾotych

50%

29%

21%

100%

2000 zǾotych lub wiǊcej

64%

22%

14%

100%

OgóǾem

53%

28%

19%

100%

p<0,05
MiesiǊczne dochody
brutto na rǊkǊ
na jednƠ osobǊ
w gospodarstwie
domowym

Zakaz uɼywania wǊgla do ogrzewania
budynków

OgóǾem

popieram

nie popieram

nie wiem/trudno
powiedzieƨ

do 999 zǾotych

46%

39%

15%

100%

od 1000 do 1999 zǾotych

52%

32%

16%

100%

2000 zǾotych lub wiǊcej

63%

29%

8%

100%

OgóǾem

53%

33%

14%

100%

p<0,05
MiesiǊczne dochody
brutto na rǊkǊ
na jednƠ osobǊ
w gospodarstwie
domowym

Wygaszanie górnictwa i gospodarki
opartej na wǊglu

OgóǾem

popieram

nie popieram

nie wiem/trudno
powiedzieƨ

do 999 zǾotych

25%

55%

20%

100%

od 1000 do 1999 zǾotych

32%

46%

22%

100%

2000 zǾotych lub wiǊcej

49%

34%

17%

100%

OgóǾem

35%

45%

20%

100%

Kobiety. WieȻ. Klimat i Ȼrodowisko.

p<0,05
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GǾówne ɺródǾo
utrzymania

Propagowanie diety roȻlinnej, ograniczanie
spoɼycia miǊsa

OgóǾem

popieram

nie popieram

nie wiem/trudno
powiedzieƨ

WǾasna dziaǾalnoȻƨ
gospodarcza

58%

26%

16%

100%

Praca we wǾasnym
gospodarstwie rolnym

39%

53%

8%

100%

Praca najemna

54%

35%

11%

100%

Emerytura, renta, zasiǾek,
Ȼwiadczenia z oȻrodka
pomocy spoǾecznej

42%

41%

17%

100%

PozostajǊ na utrzymaniu
czǾonka rodziny

36%

47%

17%

100%

Inne

46%

43%

11%

100%

OgóǾem

46%

41%

13%

100%

p<0,05

GǾówne ɺródǾo
utrzymania

popieram

nie popieram

nie wiem/trudno
powiedzieƨ

OgóǾem

WǾasna dziaǾalnoȻƨ
gospodarcza

77%

5%

18%

100%

Praca we wǾasnym
gospodarstwie rolnym

62%

25%

13%

100%

Praca najemna

67%

23%

10%

100%

Emerytura, renta, zasiǾek,
Ȼwiadczenia z oȻrodka
pomocy spoǾecznej

53%

28%

19%

100%

PozostajǊ na utrzymaniu
czǾonka rodziny

55%

29%

16%

100%

Inne

53%

31%

16%

100%

OgóǾem

60%

25%

15%

100%

Paulina Sobiesiak-Penszko

p<0,05

36

Ograniczanie hodowli przemysǾowej

GǾówne ɺródǾo
utrzymania

Wygaszanie górnictwa i gospodarki
opartej na wǊglu

OgóǾem

popieram

nie popieram

nie wiem/trudno
powiedzieƨ

WǾasna dziaǾalnoȻƨ
gospodarcza

46%

35%

19%

100%

Praca we wǾasnym
gospodarstwie
rolnym

23%

59%

18%

100%

Praca najemna

39%

40%

21%

100%

Emerytura, renta,
zasiǾek, Ȼwiadczenia
z oȻrodka pomocy
spoǾecznej

34%

44%

22%

100%

PozostajǊ na
utrzymaniu czǾonka
rodziny

27%

56%

17%

100%

Inne

49%

33%

18%

100%

OgóǾem

35%

45%

20%

100%

p<0,05

popieram nie popieram

nie wiem/trudno
powiedzieƨ

OgóǾem

Prawo
i SprawiedliwoȻƨ (wraz
z SolidarnƠ PolskƠ)

37%

53%

10%

100%

Polska 2050 Szymona
HoǾowni

55%

36%

9%

100%

Koalicja Obywatelska

63%

24%

13%

100%

Konfederacja WolnoȻƨ
i NiepodlegǾoȻƨ

54%

38%

8%

100%

Lewica

57%

39%

4%

100%

PSL – Koalicja Polska

47%

41%

12%

100%

Inna partia/inne
ugrupowanie

46%

36%

18%

100%

Trudno
powiedzieƨ, ɼadna
z partii, odmowa, nie
gǾosowaǾabym

45%

37%

18%

100%

OgóǾem

46%

40%

14%

100%

p<0,05

Kobiety. WieȻ. Klimat i Ȼrodowisko.

Preferencje polityczne

Promowanie diety roȻlinnej, ograniczanie
spoɼycia miǊsa

37

Zakaz uɼywania wǊgla do ogrzewania
budynków

Preferencje polityczne

popieram nie popieram

nie wiem/trudno
powiedzieƨ

OgóǾem

Prawo i SprawiedliwoȻƨ
(wraz z SolidarnƠ
PolskƠ)

45%

42%

13%

100%

Polska 2050 Szymona
HoǾowni

65%

23%

12%

100%

Koalicja Obywatelska

74%

19%

7%

100%

Konfederacja WolnoȻƨ
i NiepodlegǾoȻƨ

45%

47%

8%

100%

Lewica

86%

14%

0%

100%

PSL – Koalicja Polska

60%

20%

20%

100%

Inna partia/inne
ugrupowanie

68%

23%

9%

100%

Trudno powiedzieƨ,
ɼadna z partii, odmowa,
nie gǾosowaǾabym

47%

35%

18%

100%

OgóǾem

53%

33%

14%

100%

p<0,05

Paulina Sobiesiak-Penszko

Preferencje polityczne

38

Wygaszanie górnictwa i gospodarki opartej
na wǊglu
nie wiem/trudno
popieram nie popieram
powiedzieƨ

OgóǾem

Prawo i SprawiedliwoȻƨ
(wraz z SolidarnƠ PolskƠ)

23%

61%

16%

100%

Polska 2050 Szymona
HoǾowni

51%

38%

11%

100%

Koalicja Obywatelska

67%

22%

11%

100%

Konfederacja WolnoȻƨ
i NiepodlegǾoȻƨ

16%

70%

14%

100%

Lewica

57%

21%

22%

100%

PSL – Koalicja Polska

40%

34%

26%

100%

Inna partia/inne
ugrupowanie

50%

27%

23%

100%

Trudno powiedzieƨ,
ɼadna z partii, odmowa,
nie gǾosowaǾabym

30%

43%

27%

100%

OgóǾem

35%

45%

20%

100%

p<0,05
ñródǾo: badanie mieszkanek wsi, Instytut Spraw Publicznych, Fundacja im.
Heinricha Bölla, 2021 rok.

 
        
 

                
          










  

  

Z a a n g a ɼowanie
miesz kan ek wsi
w dz iaǾania na rzecz
ochrony Ȼ rodowiska
lub klimatu

Z rankingu gotowoȻci do zmian i wyrzeczeȂ w zwiƠzku z zagroɼeniem katastrofƠ klimatycznƠ wynika, ɼe tylko jedna na piǊƨ badanych osób (Polek
i Polaków) jest gotowa do zmian, które wymagajƠ wiǊkszych wyrzeczeȂ23.
W 2020 roku jedynie 11% Polek i Polaków zadeklarowaǾo, ɼe w ciƠgu najbliɼszych dwóch, trzech lat zaangaɼowaǾoby siǊ w dziaǾalnoȻƨ na rzecz ochrony
Ȼrodowiska (w badaniu przeprowadzonym rok wczeȻniej – jeszcze mniej,
tylko 9%)24. W wiǊkszym stopniu jesteȻmy gotowi podejmowaƨ róɼne dziaǾania indywidualne zwiƠzane ze zmianƠ nawyków konsumenckich, jak
rezygnacja z jednorazowych przedmiotów, ograniczanie zakupów, oszczǊdzanie wody czy rzadsza wymiana sprzǊtu elektronicznego (w 2020 roku
do podjǊcia wyɼej wymienionych dziaǾaȂ byǾo gotowych odpowiednio
od 38% do 51% ogóǾu Polek i Polaków)25. W wypadku mieszkanek wsi do
caǾej palety indywidualnych wyborów, które mogƠ podejmowaƨ kobiety

23

Por. Ziemianie atakujƠ…, s. 48–49.

24

Ibidem.

25

Ibidem.

Kobiety. WieȻ. Klimat i Ȼrodowisko.

na rzecz ochrony Ȼrodowiska i klimatu, oraz spoǾecznego zaangaɼowania
w tej dziedzinie, dochodzi jeszcze inny waɼny wymiar dziaǾaȂ, jakim sƠ zachowania i praktyki proȻrodowiskowe w gospodarstwach rolnych. W przeprowadzonym badaniu przyjrzano siǊ wszystkim tym wymiarom aktywnoȻci kobiet.

39

Czy w rolnictwie dokonuje siǊ zielona
transformacja? Stosowanie praktyk przyjaznych
klimatowi i Ȼrodowisku w gospodarstwach
rolnych
Aby oceniƨ stosowanie praktyk sprzyjajƠcych ochronie Ȼrodowiska i klimatu w gospodarstwach rolnych, respondentkom zaprezentowano listǊ kilkunastu rozwiƠzaȂ funkcjonujƠcych i (lub) planowanych w ramach nowej
wspólnej polityki rolnej i w unijnych dokumentach strategicznych na rzecz
niskoemisyjnej transformacji rolnictwa.
Jak wynika z danych zawartych na wykresie 15, szeȻƨ z trzynastu wskazanych rozwiƠzaȂ jest, zgodnie z deklaracjami, stosowane przez wiǊkszoȻƨ
kobiet. NajwiǊcej badanych – 78% – potwierdziǾo utrzymywanie w gospodarstwach wyznaczonych trwaǾych uɼytków zielonych. OkoǾo trzech czwartych wskazaǾo ograniczanie stosowania Ȼrodków ochrony roȻlin, 68% – stosowania nawozów mineralnych, 56% zadeklarowaǾo zachowywanie pasów
upraw wolnych od Ȼrodków ochrony roȻlin lub nawozów, 70% potwierdziǾo stosowanie zróɼnicowania pǾodozmianu, a 55% – odchwaszczania mechanicznego. Dwie piƠte gospodarstw retencjonuje wodǊ. Najrzadszymi
praktykami sƠ system upraw bezorkowych (stosowany w jednej piƠtej
gospodarstw) i prowadzenie produkcji ekologicznej (pytaliȻmy zarówno
o posiadanie certy˛katu, jak i o staranie siǊ o jego uzyskanie). Warto takɼe
zwróciƨ uwagǊ na praktyki stosowane wzglǊdem zwierzƠt i zapewnianie
im dobrostanu w postaci zwiǊkszania dostǊpnej powierzchni w budynkach czy dostǊpu do wybiegu oraz ograniczenie stosowania hormonów
i antybiotyków w hodowli zwierzǊcej. Ze wzglǊdu na to, ɼe nie we wszyst-

Paulina Sobiesiak-Penszko

kich gospodarstwach rolnych hodowano zwierzǊta, istotne w zwiƠzku

40

z tym sƠ proporcje miǊdzy odpowiedziami badanych dotyczƠcymi stosowania lub niestosowania praktyk zwiƠzanych z hodowlƠ zwierzƠt. Jak wynika z badaȂ, grupa gospodarstw, w których stosowane sƠ praktyki zwiƠzane ze zwiǊkszaniem zwierzǊtom dostǊpu do powierzchni w budynkach
lub moɼliwoȻci wybiegu/wypasu, ogólnie dwu- lub trzykrotnie przewaɼa
nad tymi, które nie stosujƠ podobnych rozwiƠzaȂ. Najmniejsza róɼnica
w udziale pozytywnych i negatywnych odpowiedzi wyJednymi z najrzadziej stǊpuje w wypadku ograniczania stosowania hormonów
stosowanych i antybiotyków w hodowli: 36% gospodarstw zadeklaw gospodarstwach rowaǾo takƠ praktykǊ w porównaniu z 23%, które jej nie
rolnych rozwiƠzaȂ prowadzƠ. Czy wyniki te oznaczajƠ, ɼe w rolnictwie mamy
proȻrodowiskowych do czynienia z zielonƠ transformacjƠ? Niekoniecznie. Nie
sƠ system upraw wiemy bowiem, w jakiej mierze deklaracje mieszkanek
bezorkowych oraz wsi pokrywajƠ siǊ z rzeczywiȻcie stosowanymi w gospo-

produkcja ekologiczna

darstwach praktykami proȻrodowiskowymi. Warto przy tym zwróciƨ uwagǊ, ɼe ogólnie w Polsce w ostatniej dekadzie zuɼycie nawozów mineralnych (ǾƠcznie azotowych, potasowych i fosforowych) wzrosǾo o ponad 10%,
a ogólny udziaǾ gospodarstw stosujƠcych nawoɼenie mineralne wynosi
okoǾo 71%. W 2020 roku Ȼrodki ochrony roȻlin stosowaǾo blisko 70% gospodarstw rolnych posiadajƠcych uɼytki rolne26. Dane te kaɼƠ z dystansem
odnieȻƨ siǊ do zadeklarowanych w badaniu praktyk ograniczania ich uɼycia, z drugiej jednak strony warto przypomnieƨ, ɼe aɼ 87% kobiet popiera
ograniczanie stosowania pestycydów w rolnictwie, a wiǊc uznajƠ, ɼe jest
to kierunek poɼƠdany. Pytanie, w jakiej mierze z róɼnych wzglǊdów mogƠ
rzeczywiȻcie w gospodarstwach te popierane rozwiƠzania wdraɼaƨ (naleɼaǾoby tu wziƠƨ pod uwagǊ takie czynniki jak wiedza, dostǊpnoȻƨ do alternatywnych moɼliwoȻci, jakoȻƨ gleb czy ogólnie presja na efektywnoȻƨ
w rolnictwie, dƠɼenie do niskich cen kosztem jakoȻci produkcji, ale takɼe
kwestiǊ tego, kto podejmuje decyzje, co do stosowanych technik rolniczych w gospodarstwie – czy sƠ to kobiety, czy raczej ich mǊɼowie).

ñródǾo: badanie
mieszkanek wsi,
Instytut Spraw
Publicznych,
Fundacja im.
Heinricha Bölla,
2021 rok.
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Powszechny Spis Rolny 2020. Raport z wyników, GǾówny UrzƠd Statystyczny,
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Praktyki
proȻrodowiskowe
stosowane
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rolnych
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Kiedy popatrzymy na rozwiƠzania proȻrodowiskowe cieszƠce siǊ najwiǊkszƠ popularnoȻciƠ w gospodarstwach, wówczas siǊ okaɼe, ɼe sƠ to
rozwiƠzania premiowane juɼ wczeȻniej w ramach obowiƠzkowego komponentu systemu pǾatnoȻci bezpoȻrednich, do których naleɼy utrzymywanie trwaǾych uɼytków zielonych i dywersy˛kacja upraw. Potwierdza to na
pewno znaczenie rozwiƠzaȂ systemowych we wspieraniu transformacji
rolnictwa w kierunku bardziej zrównowaɼonym. Wyniki omawianego badania wskazujƠ równieɼ koniecznoȻƨ dalszego rozwijania w nowej wspólnej polityce rolnej rozwiƠzaȂ dotyczƠcych wsparcia dobrostanu zwierzƠt,
ochrony gleb oraz rozwoju rolnictwa ekologicznego, którego powierzchnia
w Polsce stanowi jedynie okoǾo 3,4% uɼytków rolnych ogóǾem i jest jednƠ
z najniɼszych w Unii Europejskiej27.

Jak mieszkanki wsi dbajƠ o klimat i Ȼrodowisko?
PytajƠc mieszkanki wsi o to, jakie dziaǾania podejmujƠ osobiȻcie, by chroniƨ klimat i Ȼrodowisko, przedstawiono badanym listǊ róɼnych propozycji,
proszƠc o wskazanie wszystkich odpowiedzi, które ich dotyczƠ.
SpoȻród kilkunastu propozycji zawartych w kwestionariuszu badania
osiem zostaǾo wskazanych przez co najmniej 60% kobiet. Kiedy porównujemy odpowiedzi mieszkanek wsi z deklaracjami ogóǾu Polaków, wówczas
moɼemy dostrzec zarówno zbieɼnoȻci, jak i róɼnice28. Analogicznie wiǊc
na pierwszym miejscu zarówno w badaniach ogóǾu Polek i Polaków, jak
i w sondaɼu wȻród mieszkanek wsi najczǊȻciej wskazywanymi praktykami proȻrodowiskowymi sƠ segregowanie odpadów i ograniczanie produk-
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tów jednorazowego uɼytku, co zapewne naleɼy wiƠzaƨ z wprowadzeniem
obowiƠzkowych rozwiƠzaȂ dotyczƠcych odpadów czy na przykǾad odpǾat-
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noȻciƠ za jednorazowe plastikowe torebki. Podobnie prawie poǾowa kobiet wiejskich, jak i poǾowa ogóǾu Polek i Polaków, deklaruje ograniczanie
uɼywania samochodu ze wzglǊdów ekologicznych. Z prezentowanego
badania wynika jednak, ɼe rezygnacja z samochodu i decydowanie siǊ na
wspólne dojazdy na przykǾad z sƠsiadami czy ze znajomymi w rzeczywistoȻci moɼe mieƨ zwiƠzek nie tyle z chǊciƠ ochrony Ȼrodowiska, ile z wysokimi kosztami utrzymania samochodu. Prawdopodobnie z tego wǾaȻnie
wzglǊdu to mieszkanki wsi o najniɼszych dochodach w gospodarstwach
domowych istotnie czǊȻciej niɼ osoby bardziej zamoɼne decydujƠ siǊ na
takie rozwiƠzanie.
W porównaniu z ogóǾem populacji mieszkanki wsi czǊȻciej deklarujƠ zmianǊ nawyków konsumenckich zwiƠzanych z zakupami, wskazujƠc
Por. Rocznik statystyczny rolnictwa 2020, GǾówny UrzƠd Statystyczny, Warszawa 2021, tabl. 41, s. 438–439.
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z jednej strony ich ograniczanie, z drugiej – kupowanie rzeczy uɼywanych
(62% w porównaniu z 47% w caǾej populacji), co moɼe równieɼ wiƠzaƨ siǊ
motywacjƠ ˛nansowƠ i chǊciƠ oszczǊdzania, aczkolwiek znaczenie w tym
wzglǊdzie majƠ teɼ zapewne postawy, o czym Ȼwiadczy to, ɼe istotnie rzadziej decydujƠ siǊ na taki krok reprezentantki starszego pokolenia.
Mieszkanki wsi czǊȻciej równieɼ niɼ ogóǾ Polek i Polaków deklarujƠ
ograniczanie jedzenia miǊsa (49% w porównaniu z 34% w caǾej populacji)29.
Istotnie rzadziej decydujƠ siǊ na taki krok kobiety, dla których gǾównym
ɺródǾem utrzymania jest praca we wǾasnym gospodarstwie rolnym. Ponadto wysoko na liȻcie wskazaȂ mieszkanek wsi znalazǾa siǊ kwestia kupowania lokalnej i sezonowej ɼywnoȻci (93%), kompostowania odpadów
organicznych (85%), a takɼe dziaǾania sǾuɼƠce zmniejszaniu zuɼycia energii
przez ocieplenie domu (82%) i uɼywanie do opaǾu wysokiej jakoȻci paliwa
(79%). Jedynie 29% mieszkanek gmin wiejskich zadeklarowaǾo korzystanie
z odnawialnych ɺródeǾ energii. Jak pokazujƠ dane, najczǊȻciej na zielonƠ
29

Ibidem.
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Indywidualne
dziaǾania
mieszkanek
wsi na rzecz
ochrony klimatu
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ñródǾo: badanie
mieszkanek wsi,
Instytut Spraw
Publicznych,
Fundacja im.
Heinricha Bölla,
2021 rok.
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energiǊ przestawiajƠ siǊ osoby prowadzƠce dziaǾalnoȻƨ gospodarczƠ, osoby z wyɼszym wyksztaǾceniem i o najwyɼszych dochodach na osobǊ w gospodarstwie domowym (zaleɼnoȻci istotne statystycznie przy poziomie
istotnoȻci p=0,05). Warto takɼe zwróciƨ uwagǊ na kategoriǊ prowadzenia
gospodarstwa (˛rmy) zorientowanego na ekologiǊ i (lub) ochronǊ klimatu,
którƠ wybraǾo aɼ 18% badanych, co byƨ moɼe oznacza, ɼe mieszkanki wsi
zaczǊǾy dostrzegaƨ takɼe gospodarczy potencjaǾ takich dziaǾaȂ i zakǾadajƠ
lokalne przedsiǊbiorstwa, które prowadzƠ dziaǾalnoȻƨ w tym obszarze.
WȻród innych znacznie rzadziej wymienianych przez mieszkanki wsi
praktyk proȻrodowiskowych znalazǾo siǊ jeszcze na przykǾad sadzenie
drzew, zbieranie Ȼmieci, oszczǊdzanie wody czy ograni-

Mieszkanki wsi czǊȻciej
niɼ ogóǾ populacji Polek
i Polaków deklarujƠ
ograniczanie jedzenia
miǊsa

czanie zuɼycia chemii w gospodarstwach domowych
i stosowanie ekologicznych Ȼrodków czystoȻci, kupowanie energooszczǊdnych produktów i zachǊcanie innych
do ekologii. Kaɼde z tych rozwiƠzaȂ byǾo wskazywanych
przez kilka do maksymalnie kilkunastu badanych kobiet

Tabele 25–26. Ograniczanie konsumpcji i ograniczanie uɼywania produktów jednorazowego uɼytku a wiek badanych

Wiek

Ze wzglǊdów ekologicznych ograniczam zakup na przykǾad
ubraȂ, zabawek, kupujǊ rzeczy uɼywane
tak

nie

od 18 do 34 lat

66%

34%

od 35 do 54 lat

67%

33%

55 lat lub wiǊcej

55%

45%

OgóǾem

62%

38%

p<0,05

Wiek

Gdy tylko to moɼliwe, staram siǊ ograniczyƨ uɼywanie produktów
jednorazowego uɼytku, na przykǾad plastikowych toreb na
zakupy, jednorazowych talerzy, sztuƨców, kubków
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tak
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nie

od 18 do 34 lat

97%

3%

od 35 do 54 lat

98%

2%

55 lat lub wiǊcej

91%

9%

OgóǾem

95%

5%

p<0,05
ñródǾo: badanie mieszkanek wsi, Instytut Spraw Publicznych, Fundacja im.
Heinricha Bölla, 2021 rok.

Tabela 27. Ograniczanie korzystania z samochodu a dochody mieszkanek
wsi
MiesiǊczne dochody
brutto na rǊkǊ na jednƠ
osobǊ w gospodarstwie
domowym

Ze wzglǊdów ekologicznych ograniczam uɼywanie
samochodu (na przykǾad decydujƠc siǊ na wspólne
dojazdy z sƠsiadami, ze znajomymi)
tak

nie

do 999 zǾotych

54%

46%

od 1000 do 1999 zǾotych

47%

53%

2000 zǾotych lub wiǊcej

40%

60%

OgóǾem

47%

53%

p<0,05
ñródǾo: badanie mieszkanek wsi, Instytut Spraw Publicznych, Fundacja im.
Heinricha Bölla, 2021 rok.
Tabele 28–30. Korzystanie z odnawialnych ɺródeǾ energii a gǾówne ɺródǾo
utrzymania, dochody i wyksztaǾcenie mieszkanek wsi

tak

nie

WǾasna dziaǾalnoȻƨ gospodarcza

58%

42%

Praca we wǾasnym gospodarstwie
rolnym

44%

56%

Praca najemna

29%

71%

Emerytura, renta, zasiǾek,
Ȼwiadczenia z oȻrodka pomocy
spoǾecznej

22%

78%

PozostajǊ na utrzymaniu czǾonka
rodziny

25%

75%

Inne

34%

66%

OgóǾem

29%

71%

p<0,05

Kobiety. WieȻ. Klimat i Ȼrodowisko.

GǾówne ɺródǾo utrzymania

Korzystam z odnawialnych ɺródeǾ energii
(na przykǾad instalacji fotowoltaicznej)
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MiesiǊczne dochody brutto
na rǊkǊ na jednƠ osobǊ
w gospodarstwie domowym

Korzystam z odnawialnych ɺródeǾ energii
(na przykǾad instalacji fotowoltaicznej)
tak

nie

do 999 zǾotych

29%

71%

od 1000 do 1999 zǾotych

26%

74%

2000 zǾotych lub wiǊcej

37%

63%

OgóǾem

29%

71%

p<0,05

WyksztaǾcenie

Korzystam z odnawialnych ɺródeǾ energii
(na przykǾad instalacji fotowoltaicznej)
tak

nie

Podstawowe/gimnazjalne

12%

88%

Zasadnicze/zawodowe

25%

75%

³rednie

27%

73%

Wyɼsze/licencjackie

38%

62%

OgóǾem

29%

71%

p<0,05
ñródǾo: badanie mieszkanek wsi, Instytut Spraw Publicznych, Fundacja im.
Heinricha Bölla, 2021 rok.
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Rzadko, dorywczo, akcyjnie. O spoǾecznym
zaangaɼowaniu mieszkanek wsi na rzecz
klimatu i Ȼrodowiska
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SpoǾeczna aktywnoȻƨ na rzecz klimatu i Ȼrodowiska to celowo i nie dla pieniǊdzy podejmowane dziaǾania, by wesprzeƨ ich ochronǊ. Z badaȂ wynika, ɼe mieszkanki wsi stosunkowo rzadko sƠ zaangaɼowane w taki rodzaj
spoǾecznej dziaǾalnoȻci, który ukierunkowany jest na te cele. AktywnoȻƨ
w tym wymiarze zadeklarowaǾo bowiem jedynie szeȻƨdziesiƠt osiem kobiet, co stanowi 7% wszystkich badanych, ale warto tu takɼe wziƠƨ pod
uwagǊ ogólnie niewysoki ogólny poziom aktywnoȻci obywatelskiej kobiet
wiejskich. W badaniu jakƠkolwiek spoǾecznƠ aktywnoȻƨ potwierdziǾo 13%
kobiet, z czego najwiǊcej, bo okoǾo 37%, dziaǾa w koǾach gospodyȂ wiejskich, 15% jest wolontariuszkami, 10% angaɼuje siǊ w róɼne formy dziaǾalnoȻci na rzecz dzieci (miǊdzy innymi w szkoǾach, lokalnych organizacjach,
uczƠc dzieci na przykǾad rǊkodzieǾa czy pomagajƠc im w lekcjach), a okoǾo 8% dziaǾa w organizacjach spoǾecznych zorientowanych na wspieranie

spoǾecznoȻci lokalnych, dziaǾalnoȻƨ spoǾeczno-kulturalnƠ czy ochronǊ lokalnych zasobów.
Jak pokazujƠ zgromadzone dane, zaangaɼowanie kobiet na rzecz klimatu i Ȼrodowiska polega z jednej strony na edukacji dzieci, z drugiej – najczǊȻciej ǾƠczy siǊ z partycypacjƠ w róɼnych dorywczych akcjach dotyczƠcych konkretnych lokalnych spraw, które w ocenie badanych majƠ zwiƠzek
ze Ȼrodowiskiem lub z ekologiƠ. UdziaǾ ten polega wiǊc na zaangaɼowaniu
w róɼnego typu akcjach spoǾecznych, jak sprzƠtanie okolicy, podpisywanie
petycji w konkretnych sprawach czy udziaǾ w lokalnym proteȻcie. CzǊȻƨ
kobiet prowadzi teɼ aktywnoȻƨ ukierunkowanƠ na ochronǊ klimatu przez
uczestnictwo w grupach tematycznych prowadzonych w mediach spoǾecznoȻciowych. Jest to wiǊc aktywnoȻƨ w przestrzeni

ochronƠ Ȼrodowiska i klimatu. ZadeklarowaǾo je okoǾo
jednej trzeciej badanych aktywnych spoǾecznie w tym
obszarze. Podobna grupa wspiera tego typu organizacje
˛nansowo. Kilka kobiet dziaǾa w ruchach klimatycznych.
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NajczǊstszƠ formƠ
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mieszkanek wsi jest
dziaǾalnoȻƨ w koǾach
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Heinricha Bölla,
2021 rok.

Kobiety. WieȻ. Klimat i Ȼrodowisko.

wirtualnej. RzadszƠ formƠ zaangaɼowania sƠ dziaǾania
kobiet w organizacjach spoǾecznych, które zajmujƠ siǊ
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Wykres 19.
Wymiary
spoǾecznej
aktywnoȻci
mieszkanek wsi
na rzecz ochrony
Ȼrodowiska lub
klimatu

Paulina Sobiesiak-Penszko

ñródǾo: badanie
mieszkanek wsi,
Instytut Spraw
Publicznych,
Fundacja im.
Heinricha Bölla,
2021 rok.
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MajƠc juɼ zarysowany wyɼej obraz zaangaɼowania mieszkanek wsi
w ochronǊ klimatu i Ȼrodowiska, warto przeanalizowaƨ bariery utrudniajƠce im tego typu aktywnoȻci.

Brak czasu, moɼliwoȻci, potrzeby. Bariery
zwiƠzane z angaɼowaniem siǊ mieszkanek wsi
w ochronǊ Ȼrodowiska i klimatu
Analiza uwarunkowaȂ decydujƠcych o aktywnoȻci kobiet na rzecz klimatu
i Ȼrodowiska wskazuje, ɼe jest to kwestia zǾoɼona. SkǾadajƠ siǊ na niƠ zarówno indywidualne przekonania, postawy, wiedza badanych kobiet, jak
i ograniczenia w dostǊpie do róɼnego rodzaju zasobów.
NajczǊȻciej kobiety wskazywaǾy na przeszkody zwiƠzane z niewystarczajƠcƠ iloȻciƠ czasu, wynikajƠcƠ z licznych innych obowiƠzków wykonywanych w domu i (lub) w gospodarstwie, oraz na niedostǊpnoȻƨ inicjatyw
o takiej tematyce w najbliɼszym otoczeniu (kwestie te okazaǾy siǊ istotne
lub umiarkowanie istotne dla ponad 60% kobiet, przy czym wȻród rolniczek
istotnie czǊȻciej wybrzmiewaǾa kwestia ograniczeȂ zwiƠzanych z obciƠɼeniem innymi obowiƠzkami). Ponad poǾowa badanych kobiet przyznaǾa
równieɼ, ɼe nie wie, jak takie zaangaɼowanie w ochronǊ klimatu i Ȼrodowiska mogǾoby wyglƠdaƨ. W ocenie badanych istotnƠ przeszkodƠ okazaǾ
siǊ równieɼ brak warunków umoɼliwiajƠcych aktywnoȻƨ kobiet, takich jak
Ȼrodki ˛nansowe czy dostǊpnoȻƨ transportu. OkoǾo 43% kobiet odwoǾaǾo
siǊ równieɼ do swojej niewielkiej sprawczoȻci w tym obszarze, wskazujƠc,
ɼe ich osobiste zaangaɼowanie nie ma wiǊkszego znaczenia. Przekona-

nie o braku wpǾywu jest szczególnie widoczne w grupie
rolniczek. JednoczeȻnie jednak jest to bariera, która dla
najwiǊkszej grupy kobiet biorƠcych udziaǾ w badaniu nie
byǾa istotna. Warto zwróciƨ takɼe uwagǊ, ɼe okoǾo 40%
badanych po prostu nie widzi potrzeby zaangaɼowania
siǊ w takƠ aktywnoȻƨ ani korzyȻci, jakie mogǾyby z niej
wynikaƨ. JeȻli uwzglǊdnimy tu teɼ odpowiedzi kobiet,
które wskazaǾy te ostatnie dwie bariery jako umiarkowa-

Rolniczki czǊȻciej niɼ
inne grupy mieszkanek
wsi sƠ przekonane
o swoim braku
sprawczoȻci i wpǾywu na
rzeczywistoȻƨ

nie istotne, to siǊ okaɼe, ɼe aɼ dla okoǾo 70% kobiet sƠ to
istotne powody braku zaangaɼowania.
WȻród innych barier, które wymieniǾy badane mieszkanki wsi, pojawiǾy
siǊ takɼe wƠtki braku wsparcia i tworzenia przestrzeni dla dziaǾaȂ na rzecz
ochrony klimatu i Ȼrodowiska w samorzƠdach lokalnych oraz nieprzychylnoȻƨ lokalnych liderów wobec takiej aktywnoȻci. Kobiety odwoǾywaǾy siǊ
równieɼ do braku tradycji zaangaɼowania tego typu w perspektywie zarówno indywidualnej, jak i lokalnej, ale takɼe braku przyzwolenia innych
osób na aktywnoȻƨ kobiet w ogóle oraz dyskryminacjǊ kobiet ze strony
mǊɼów/partnerów i lokalnych Ȼrodowisk. W zwiƠzku z tym badane wspominaǾy miǊdzy innymi o tym, ɼe „mǊɼowie zabraniajƠ kobietom uczestniczyƨ w akcjach”, ɼe zgodnie ze stereotypami i z przekonaniami „kobieta
ma siedzieƨ w domu, rodziƨ dzieci, zajmowaƨ siǊ domem i najlepiej siǊ nie
odzywaƨ”, ɼe ma „mniej do powiedzenia niɼ mǊɼczyɺni”, ɼe to mƠɼ jest „decydentem”, a kobiety „sƠ lekcewaɼone i gorzej traktowane niɼ mǊɼczyɺni
w podejmowaniu decyzji” lub „ɼe nie majƠ siǾy przebicia” i sƠ „pomijane”,
„nie sƠ waɼne”. PojawiǾ siǊ takɼe wƠtek autostereotypów, jak w wypowiedzi
jednej z kobiet, która stwierdziǾa, ɼe „niektóre prace sƠ w stanie wykonaƨ
tylko mǊɼczyɺni”.

powstaǾy w okolicy, 55% kobiet wyraziǾo chǊƨ zaangaɼowania siǊ w nie. Najbardziej skǾonne do tego byǾyby kobiety miǊdzy osiemnastym a trzydziestym czwartym rokiem ɼycia, choƨ jednoczeȻnie istotnie
czǊȻciej wskazujƠ one brak czasu i duɼƠ liczbǊ obowiƠz- Najrzadziej w dziaǾania
ków w domu lub w gospodarstwie jako jednƠ z waɼ- na rzecz klimatu
nych barier utrudniajƠcych aktywnoȻƨ na rzecz klimatu i Ȼrodowiska gotowe
i Ȼrodowiska. Najmniej chǊtne do aktywnoȻci na rzecz byǾyby zaangaɼowaƨ
klimatu lub Ȼrodowiska byǾyby kobiety powyɼej piǊƨ- siǊ kobiety po
dziesiƠtego piƠtego roku ɼycia. SƠ one równieɼ czǊȻciej piǊƨdziesiƠtym piƠtym
niɼ respondentki z innych grup wiekowych przekonane roku ɼycia, osoby na
o nieskutecznoȻci dziaǾania w tym obszarze. Jak poka- emeryturze, rencie,
zujƠ zebrane dane, ogólnie zainteresowanie wǾƠczeniem zasiǾku lub korzystajƠce
siǊ w dziaǾania na rzecz ochrony klimatu lub Ȼrodowiska
czǊȻciej wyraɼajƠ kobiety aktywne zarobkowo niɼ przeby-

ze ȻwiadczeȂ z oȻrodka
pomocy spoǾecznej

Kobiety. WieȻ. Klimat i Ȼrodowisko.

JednoczeȻnie, gdy zapytano respondentki o gotowoȻƨ wǾƠczenia siǊ
w dziaǾania na rzecz ochrony klimatu i Ȼrodowiska, gdyby takie inicjatywy
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wajƠce na emeryturze lub rencie bƠdɺ korzystajƠce ze ȻwiadczeȂ pomocy spoǾecznej. Do wǾƠczenia siǊ w ochronǊ klimatu i Ȼrodowiska istotnie
rzadziej gotowe byǾyby takɼe zwolenniczki Prawa i SprawiedliwoȻci oraz
Solidarnej Polski, a w najwiǊkszym stopniu chǊtne kobiety sympatyzujƠce
z LewicƠ (zaleɼnoȻci istotne statystycznie przy poziomie istotnoȻci p=0,05).
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Wykres 20.
Bariery
utrudniajƠce
mieszkankom wsi
zaangaɼowanie
na rzecz
ochrony klimatu
i Ȼrodowiska
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ñródǾo: badanie
mieszkanek wsi,
Instytut Spraw
Publicznych,
Fundacja im.
Heinricha Bölla,
2021 rok.
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Tabele 31–32. Bariery utrudniajƠce zaangaɼowanie mieszkanek wsi na
rzecz klimatu i Ȼrodowiska a gǾówne ɺródǾo utrzymania kobiet
Brak czasu na zaangaɼowanie siǊ w takƠ dziaǾalnoȻƨ, duɼa liczba obowiƠzków w domu czy w gospodarstwie
GǾówne ɺródǾo
utrzymania

nie jest
istotna

w niewielkim
stopniu istotna

umiarkowanie
istotna

doȻƨ
istotna

bardzo
istotna

OgóǾem

WǾasna dziaǾalnoȻƨ
gospodarcza

2%

10%

21%

30%

37%

100%

Praca we wǾasnym
gospodarstwie rolnym

7%

5%

15%

22%

51%

100%

Praca najemna

4%

6%

16%

27%

47%

100%

Emerytura, renta, zasiǾek,
Ȼwiadczenia z oȻrodka
pomocy spoǾecznej

19%

9%

26%

18%

28%

100%

PozostajǊ na utrzymaniu
czǾonka rodziny

11%

5%

19%

23%

42%

100%

Inne

2%

5%

20%

29%

44%

100%

OgóǾem

10%

7%

20%

23%

40%

100%

p<0,05

GǾówne ɺródǾo
utrzymania

nie jest
istotna

w niewielkim
stopniu istotna

umiarkowanie
istotna

doȻƨ
istotna

bardzo
istotna

OgóǾem

WǾasna dziaǾalnoȻƨ
gospodarcza

33%

14%

19%

12%

22%

100%

Praca we wǾasnym
gospodarstwie rolnym

22%

13%

19%

13%

33%

100%

Praca najemna

29%

12%

19%

13%

27%

100%

Emerytura, renta, zasiǾek,
Ȼwiadczenia z oȻrodka
pomocy spoǾecznej

23%

7%

20%

21%

29%

100%

PozostajǊ na utrzymaniu
czǾonka rodziny

30%

20%

20%

11%

19%

100%

Inne

31%

4%

18%

18%

29%

100%

OgóǾem

26%

11%

20%

15%

28%

100%

p<0,05
ñródǾo: badanie mieszkanek wsi, Instytut Spraw Publicznych, Fundacja im.
Heinricha Bölla, 2021 rok.
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Uwaɼam, ɼe dziaǾania na rzecz ochrony klimatu i Ȼrodowiska osoby takiej jak ja nie majƠ znaczenia
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Wykres 21.
GotowoȻƨ
wǾƠczenia siǊ
w dziaǾania na
rzecz ochrony
klimatu
i Ȼrodowiska przez
mieszkanki wsi
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ñródǾo: badanie
mieszkanek wsi,
Instytut Spraw
Publicznych,
Fundacja im.
Heinricha Bölla,
2021 rok.
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Tabele 33–35. Zainteresowanie aktywnoȻciƠ na rzecz ochrony klimatu
i Ȼrodowiska a wiek, gǾówne ɺródǾo utrzymania i preferencje polityczne
mieszkanek wsi

Wiek

tak

nie

nie wiem/trudno powiedzieƨ

od 18 do 34 lat

63%

25%

12%

100%

od 35 do 54 lat

60%

26%

14%

100%

55 lat lub wiǊcej

45%

42%

13%

100%

OgóǾem

55%

32%

13%

100%

Paulina Sobiesiak-Penszko

p<0,05
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Czy byǾaby Pani zainteresowana wǾƠczeniem siǊ
w dziaǾania na rzecz ochrony Ȼrodowiska i klimatu,
gdyby takie inicjatywy powstaǾy w Pani miejscowoȻci? OgóǾem

GǾówne ɺródǾo
utrzymania

Czy byǾaby Pani zainteresowana wǾƠczeniem
siǊ w dziaǾania na rzecz ochrony Ȼrodowiska
i klimatu, gdyby takie inicjatywy powstaǾy
w Pani miejscowoȻci?

OgóǾem

tak

nie

nie wiem/trudno
powiedzieƨ

WǾasna dziaǾalnoȻƨ
gospodarcza

63%

21%

16%

100%

Praca we wǾasnym
gospodarstwie rolnym

58%

27%

15%

100%

Praca najemna

63%

26%

11%

100%

Emerytura, renta,
zasiǾek, Ȼwiadczenia
z oȻrodka pomocy
spoǾecznej

44%

43%

13%

100%

PozostajǊ na utrzymaniu
czǾonka rodziny

56%

28%

16%

100%

Inne

61%

22%

17%

100%

OgóǾem

55%

32%

13%

100%

p<0,05

OgóǾem

tak

nie

nie wiem/trudno
powiedzieƨ

Prawo i SprawiedliwoȻƨ
(wraz z SolidarnƠ PolskƠ)

47%

40%

13%

100%

Polska 2050 Szymona
HoǾowni

65%

25%

10%

100%

Koalicja Obywatelska

61%

30%

9%

100%

Konfederacja WolnoȻƨ
i NiepodlegǾoȻƨ

65%

30%

5%

100%

Lewica

68%

25%

7%

100%

PSL – Koalicja Polska

63%

26%

11%

100%

Inna partia/inne
ugrupowanie

70%

22%

9%

100%

Trudno powiedzieƨ,
ɼadna z partii, odmowa,
nie gǾosowaǾabym

53%

30%

17%

100%

OgóǾem

55%

32%

13%

100%

p<0,05
ñródǾo: badanie mieszkanek wsi, Instytut Spraw Publicznych, Fundacja im.
Heinricha Bölla, 2021 rok.

Kobiety. WieȻ. Klimat i Ȼrodowisko.

Preferencje polityczne

Czy byǾaby Pani zainteresowana wǾƠczeniem
siǊ w dziaǾania na rzecz ochrony Ȼrodowiska
i klimatu, gdyby takie inicjatywy powstaǾy
w Pani miejscowoȻci?
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Konsum en ci, fun dusze,
malejƠ ca liczba
m aǾ ych gospodarstw.
Uwarunkowania ochrony
kl imatu i Ȼ rodowiska
na obszara ch wiejskich
w p erspek tywie kobiet

AnalizujƠc kwestie angaɼowania siǊ kobiet wiejskich w ochronǊ klimatu
i Ȼrodowiska, podjǊto takɼe szerszy wƠtek postrzegania przez mieszkanki
wsi uwarunkowaȂ zwiƠzanych z dbaǾoȻciƠ o klimat i Ȼrodowisko na obszarach wiejskich. W zwiƠzku z tym wskazano róɼne wyzwania stojƠce obecnie
przed wsiƠ, które mogƠ mieƨ istotny wpǾyw zarówno na podejȻcie mieszkaȂców do kwestii Ȼrodowiskowych, jak i na podejmowane przez nich dziaǾania. Szczególnie, jak pokazujƠ wczeȻniejsze badania prowadzone wȻród
mieszkaȂców wsi, troska o Ȼrodowisko wiƠɼe siǊ zarówno z ogólnƠ sytuacjƠ
rolnictwa, stabilnoȻciƠ i warunkami pracy w tym sektorze, jak i z ogólnƠ sytui niskie ceny, która wymusza na rolnikach intensy˛kacjǊ produkcji, zwiǊkszanie zuɼycia nawozów i Ȼrodków ochrony roȻlin, ani postawa konsumentów, którzy kupujƠc ɼywnoȻƨ, czǊsto kierujƠ siǊ nie tyle jej jakoȻciƠ czy tym,
w jaki sposób zostaǾa wytworzona, ile przede wszystkim jej wyglƠdem i cenƠ.
Przeprowadzone badanie potwierdza znaczenie tych kwestii. Po pierwsze,
warto zwróciƨ uwagǊ, ɼe wszystkie ze wskazanych w kwestionariuszu barier utrudniajƠcych troskǊ o klimat i Ȼrodowisko odnoszƠcych siǊ do sytuacji
rolnictwa, rolniczek i rolników, warunków prowadzenia przez nich produkcji
rolnej i postaw konsumentów, zostaǾy uznane za istotne bƠdɺ bardzo istotne
przez co najmniej trzy piƠte badanych, a kiedy uwzglǊdnimy w tym jeszcze
wskazania dotyczƠce odpowiedzi „umiarkowanie istotne”, wówczas siǊ okaPor. P. Sobiesiak-Penszko, F. Pazderski, E. Jakubowska-Lorenz (wspóǾpraca),
Perspektywy zrównowaɼonego rolnictwa. Diagnoza spoǾeczno-polityczna, Instytut Spraw Publicznych, Fundacja im. Heinricha Bolla, Warszawa 2019.
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acjƠ ekonomicznƠ mieszkaȂców wsi30. Nie sprzyja jej presja na efektywnoȻƨ
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Troska o klimat
i Ȼrodowisko jest ȻciȻle
powiƠzana z ogólnƠ
sytuacjƠ rolnictwa
i rolników. Nie sprzyjajƠ
jej miǊdzy innymi
postawy konsumentów,
brak wystarczajƠcych
funduszy i sǾaba pozycja
rolników na rynku

ɼe, ɼe wszystkie z wymienionych barier okazaǾy siǊ waɼne
dla co najmniej 85% kobiet.
Za najbardziej istotne kwestie dla ochrony klimatu
i Ȼrodowiska (ǾƠczna liczba odpowiedzi wskazujƠcych, ɼe
jest to istotna bariera) mieszkanki wsi uznaǾy oczekiwania
po stronie konsumentów, wpisujƠce siǊ w ukierunkowany na efektywnoȻƨ i niskƠ cenǊ model produkcji rolnej.
vƠcznie duɼe bƠdɺ bardzo duɼe znaczenie tego czynnika
potwierdziǾo 74% badanych. Zbliɼona grupa kobiet wskazaǾa, ɼe problemem w zwiƠzku z ochronƠ Ȼrodowiska i klimatu jest zmniejszajƠca siǊ liczba maǾych gospodarstw

rolnych i brak funduszy na wprowadzanie przyjaznych Ȼrodowisku metod
gospodarowania, co wskazywaǾoby z jednej strony na przekonanie badanych co do sǾabszego negatywnego oddziaǾywania mniejszych gospodarstw na Ȼrodowisko i klimat, z drugiej – na wysokie koszty wprowadzania
praktyk proȻrodowiskowych, których nie rekompensujƠ zyski z tak prowadzonej dziaǾalnoȻci.
Wysoko w rankingu przeszkód znalazǾa siǊ takɼe kategoria odnoszƠca
siǊ do sǾabej pozycji rolników na rynku, co z kolei przekǾada siǊ na niestabilnoȻƨ sytuacji producentów rolnych i koncentracjǊ wielu z nich przede
wszystkim na przetrwaniu, a nie dbaǾoȻci o takie cele jak ochrona Ȼrodowiska. Za istotnƠ przeszkodǊ w dziaǾaniu na rzecz ochrony Ȼrodowiska i klimatu badane uznaǾy ponadto niski poziom wiedzy i ȻwiadomoȻci mieszkaȂców wsi. Najrzadziej wskazywaǾy zbyt duɼƠ liczbǊ innych obowiƠzków
zwiƠzanych z prowadzeniem gospodarstw oraz trudnƠ sytuacjǊ ekonomicznƠ mieszkaȂców, choƨ i tak za istotne i bardzo istotne bariery uznaǾo
je okoǾo 60% badanych kobiet.

Paulina Sobiesiak-Penszko

WȻród innych wskazanych przez mieszkanki wsi barier znalazǾa siǊ równieɼ kwestia zǾych nawyków i tradycji zakorzenionych na wsi, do których
zalicza siǊ na przykǾad wypalanie traw, wyrzucanie Ȼmieci do lasu lub ich
spalanie w gospodarstwach domowych. Waɼne jest takɼe osamotnienie
rolników: z jednej strony brak spójnej polityki paȂstwa oraz samorzƠdów
wzglǊdem ochrony Ȼrodowiska, z drugiej – brak wsparcia ze strony odpo-
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wiednich instytucji, zajmujƠcych siǊ na przykǾad doradztwem rolniczym,
oraz efektywnej kontroli przestrzegania na wsi norm Ȼrodowiskowych. Kilka respondentek wspomniaǾo takɼe o braku dostǊpu do alternatywnych
ekologicznych Ȼrodków ochrony roȻlin oraz o degradacji stanu wód i gleb.
Jak stwierdziǾa jedna z kobiet: „trzeba nawozów, ɼeby tu coȻ w ogóle byǾo”.
Znaczenie poszczególnych barier i ich wielowymiarowoȻƨ wskazuje,
jak zǾoɼone jest wdraɼanie polityk proȻrodowiskowych i proklimatycznych
w rolnictwie i – szerzej – na obszarach wiejskich. Bez ich uwzglǊdnienia nawet systemowe wprowadzanie instrumentów przyjaznych klimatowi i Ȼro-

dowisku w ramach zarówno polityki unijnej, jak i polityki paȂstwa bǊdzie
niewystarczajƠce.
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Po dsum owanie

Wyzwania zwiƠzane z ochronƠ klimatu i Ȼrodowiska oraz budowƠ nowego
projektu cywilizacyjnego, który bǊdzie odpowiedziƠ na Europejski Zielony vad, bǊdƠ wymagaǾy nie tylko reakcji i transformacji wszystkich sektorów gospodarki, w tym rolnictwa, ale takɼe wspóǾpracy róɼnych Ȼrodowisk
i grup spoǾecznych. Jak zwraca uwagǊ Edwin Bendyk w eseju W stronǊ
eko-Rzeczpospolitej. Zielona transformacja i przyszǾoȻƨ demokracji31, nie
moɼemy oczekiwaƨ, ɼe w taki sam sposób o tej transformacji bǊdzie myȻlaǾ
i mówiǾ mieszkaniec wsi oraz reprezentant wielkomiejskiej klasy Ȼredniej.
Nie oznacza to jednak, ɼe nie mogƠ one tworzyƨ wspólnoty epistemicznej,
która uznaje realnoȻƨ zagroɼenia, jakie wiƠɼe siǊ ze zmianƠ klimatu i degradacjƠ Ȼrodowiska. Jakim gǾosem mówiƠ o klimacie i Ȼrodowisku mieszkanki wsi?
Przede wszystkim nie jest to gǾos jednolity. PoglƠdy kobiet róɼnicuje wiele kategorii, w tym wiek, wyksztaǾcenie, sytuacja zawodowa, poziom zamoɼnoȻci oraz poglƠdy polityczne. Najbardziej przekonane o znaczeniu zmian
klimatu i jednoczeȻnie czǊȻciej niɼ inne grupy kobiet skǾonne popieraƨ róɼne rozwiƠzania sprzyjajƠce ochronie Ȼrodowiska i klimatu (w tym odejȻcie
od wǊgla, zmianǊ diety na bardziej roȻlinnƠ) sƠ osoby mǾodsze, wyksztaǾcone, aktywne zarobkowo, o dochodach przekraczajƠcych 2 tysiƠce zǾotych

zakupy, w tym przestawiaƨ siǊ na kupowanie produktów uɼywanych, a takɼe rezygnowaƨ z korzystania z produktów jednorazowego uɼytku. To one
w najwiǊkszym stopniu mogƠ byƨ noȻnikami zmian w zakresie zarówno
propagowania postaw proȻrodowiskowych, jak i uruchamiania konkretnych dziaǾaȂ i inicjatyw na rzecz klimatu i Ȼrodowiska na obszarach wiejskich. W tej chwili ten potencjaǾ i ta gotowoȻƨ z róɼnych wzglǊdów pozostaje
niewykorzystana. Ogólnie jedynie 7% mieszkanek wsi deklaruje spoǾeczne
zaangaɼowanie w obszarach zwiƠzanych z klimatem i ze Ȼrodowiskiem. JednoczeȻnie jednak 55% kobiet, w tym szczególnie pracujƠcych i poniɼej piǊƨdziesiƠtego piƠtego roku ɼycia, byǾoby gotowych dziaǾaƨ lokalnie na rzecz
klimatu i Ȼrodowiska, gdyby takie inicjatywy powstaǾy w ich okolicy.
Nieco inaczej wyglƠda akceptacja spoǾeczna dla polityk klimatyczno-Ȼrodowiskowych wȻród rolniczek. Moɼemy w tym wypadku mówiƨ
E. Bendyk, W stronǊ eko-Rzeczpospolitej. Zielona transformacja i przyszǾoȻƨ
demokracji, https://bit.ly/3xREfYH [dostǊp 6.11.2021].
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na osobǊ w gospodarstwie domowym, zwolenniczki partii liberalno-lewicowych. Kobiety mǾode lub w Ȼrednim wieku sƠ równieɼ bardziej skǾonne
niɼ reprezentantki starszego pokolenia ogólnie ograniczaƨ konsumpcjǊ,
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o pewnego rodzaju paradoksie. Z jednej strony bowiem jest to grupa
mieszkaȂców wsi najbardziej naraɼona na negatywne skutki zmiany klimatu, z drugiej – przejawia ona bardziej sceptycznƠ niɼ inni postawǊ wobec globalnego ocieplenia, czǊȻciej teɼ w ogóle zaprzecza jego zmianom
(17% rolniczek uwaɼa, ɼe jest to wymyȻlony problem). Rolniczki rzadziej
sƠ gotowe popieraƨ zmianǊ diety na bardziej roȻlinnƠ czy ograniczenie
hodowli przemysǾowej, choƨ dostrzegajƠ róɼne problemy strukturalne
obecnego modelu rolnictwa, a rozwiƠzania ograniczajƠce na przykǾad
hodowlǊ przemysǾowƠ, kiedy rolniczki i rolnicy nie musieliby konkurowaƨ
z wysoko uprzemysǾowionymi fermami, mogǾyby byƨ dla nich korzystne.
Warto równieɼ zauwaɼyƨ, ɼe rolniczki sƠ mniej gotowe popieraƨ dekarbonizacjǊ gospodarki, jednoczeȻnie jednak to wǾaȻnie ta grupa – obok osób
prowadzƠcych dziaǾalnoȻƨ gospodarczƠ – czǊȻciej niɼ inne mieszkanki
wsi korzysta z odnawialnych ɺródeǾ energii. Potwierdza to uruchomiony
w tej grupie potencjaǾ budowania samowystarczalnoȻci energetycznej,
który warto dalej systemowo wspieraƨ, pokazywaƨ jako nowe ɺródǾo dochodu i istotnƠ alternatywǊ w obliczu obaw zwiƠzanych z odejȻciem od
wǊgla. W odniesieniu do potencjaǾu zaangaɼowania rolniczek w ochronǊ
klimatu i Ȼrodowiska warto zaznaczyƨ, ɼe aɼ 58% z nich deklaruje gotowoȻƨ do wǾƠczenia siǊ w takie dziaǾania, gdyby takie inicjatywy pojawiǾy
siǊ w okolicy. WȻród kluczowych przeszkód, które mogƠ utrudniƨ im takƠ
aktywnoȻƨ, badane dostrzegajƠ gǾównie nadmierne obciƠɼenie obowiƠzkami w domu i gospodarstwie. SƠ ponadto czǊȻciej niɼ inne grupy kobiet
przekonane o swoim braku sprawczoȻci i wpǾywu, co warto podkreȻliƨ
zwǾaszcza w zwiƠzku ze specy˛cznƠ sytuacjƠ rolniczek, w duɼym stop-

Paulina Sobiesiak-Penszko

niu zaleɼnych od systemowych rozwiƠzaȂ i trudnoȻci odnoszƠcych siǊ do
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funkcjonowania rolnictwa.
W wymiarze budowania polityki proȻrodowiskowej i klimatycznej na
obszarach wiejskich niezwykle istotne wydaje siǊ takɼe wziǊcie pod uwagǊ postaw, preferencji, obaw i potrzeb osób o najniɼszych dochodach oraz
kobiet w wieku emerytalnym pozostajƠcych juɼ poza rynkiem pracy (warto
przy tym zauwaɼyƨ, ɼe seniorki czǊsto zaliczajƠ siǊ do grupy osób najmniej
zamoɼnych). Badanie pokazuje, ɼe kobiety w najtrudniejszej sytuacji materialnej sƠ najbardziej niechǊtne zmianom zwiƠzanym z odchodzeniem
od wǊgla, co zapewne naleɼy wiƠzaƨ z obawami o pogorszenie juɼ i tak
trudnej sytuacji ekonomicznej. Naleɼy tu przypomnieƨ, ɼe kobiety w ogóle
naraɼone sƠ w wiǊkszej mierze na ubóstwo, w tym ubóstwo energetyczne. Z tego wzglǊdu systemowe wsparcie w tym zakresie naleɼy uznaƨ za
jeden z kluczowych aspektów budowania spoǾecznej akceptacji dla transformacji do gospodarki niskoemisyjnej. W odniesieniu do seniorek warto
podkreȻliƨ, ɼe jest to grupa najbardziej zdystansowana i w najwiǊkszym
stopniu negujƠca zmianǊ klimatu. Starsze kobiety sƠ teɼ najbardziej przeciwne zmianom w rolnictwie, w tym ograniczeniu zuɼycia pestycydów

czy hodowli przemysǾowej, mimo ɼe jednoczeȻnie w najwiǊkszym stopniu
na tle innych grup kobiet potwierdzajƠ one negatywny wpǾyw obecnego
modelu rolnictwa na Ȼrodowisko. Taka postawa moɼe oczywiȻcie wynikaƨ
z ogólnej niechǊci osób starszych do zmian i nowoȻci. Wery˛kacja tego
wymagaǾaby jednak odrǊbnych badaȂ.
Analizy przeprowadzone w niniejszej publikacji pokazujƠ, ɼe potencjaǾ
poparcia dla polityk klimatycznych i proȻrodowiskowych oraz gotowoȻƨ do
zaangaɼowania siǊ w nie kobiet na obszarach wiejskich moɼna budowaƨ
na kilku podstawach. Duɼe znacznie ma wiǊc ogólnie wzrastajƠcy poziom
ȻwiadomoȻci i przekonania badanych o zagroɼeniach, które wiƠɼƠ siǊ ze
zmianƠ klimatu. Kobiety sƠ zaniepokojone wieloma problemami ekologicznymi, w tym zaȻmieceniem Ȼrodowiska i gwaǾtownymi zjawiskami
pogodowymi. WȻród mieszkanek wsi obserwujemy teɼ nieco czǊȻciej niɼ
wȻród ogóǾu Polek i Polaków (przynajmniej na poziomie deklaracji) zmianǊ
nawyków konsumpcyjnych, na przykǾad ograniczanie zakupu dóbr, kupowanie rzeczy uɼywanych oraz ograniczanie jedzenia miǊsa. Nie wiadomo
jednak, w jakim stopniu sƠ to decyzje rzeczywiȻcie motywowane chǊciƠ
dbania o klimat i Ȼrodowisko, a w jakim wynikajƠ po prostu z chǊci oszczǊdzania czy przekonania o pogarszajƠcej siǊ jakoȻci miǊsa.
Jednakɼe wobec wielu problemów i przeszkód, jakie dostrzegajƠ
mieszkanki wsi w kwestii zarówno ochrony Ȼrodowiska i klimatu, jak i swojego zaangaɼowania siǊ w dziaǾania z tych obszarów, rozwijanie tego potencjaǾu wymaga wsparcia na róɼnych pǾaszczyznach.
Po pierwsze, akceptacja, uznanie znaczenia i wartoȻci ochrony Ȼrodowiska oraz przeciwdziaǾania kryzysowi klimatycznemu zaleɼy od rozwiƠzania
licznych problemów, z którymi zmaga siǊ polska wieȻ i krajowe rolnictwo,

zwierzƠt, ograniczania nawozów i Ȼrodków ochrony roȻlin, wspierania rolnictwa ekologicznego), wzmocnienia ich pozycji na rynku, ograniczenia niestabilnoȻci i nieprzewidywalnoȻci prowadzenia produkcji rolnej. Zmianie
ulec powinny takɼe postawy konsumentów, podejmujƠcych decyzje zakupowe gǾównie na podstawie wyglƠdu i ceny produktu, bez uwzglǊdnienia
tego na przykǾad, w jaki sposób zostaǾ on wytworzony.
Badania pokazujƠ równieɼ, jak wciƠɼ niezbǊdne sƠ dziaǾania edukacyjne, podnoszenie ȻwiadomoȻci osób mieszkajƠcych na wsi na temat znaczenia i moɼliwoȻci ochrony Ȼrodowiska i przeciwdziaǾania kryzysowi klimatycznemu, pokazywanie przyczyn istniejƠcego problemu i moɼliwoȻci
jego rozwiƠzania. W zwiƠzku z duɼymi obawami zwiƠzanymi z dekarbonizacjƠ gospodarki waɼne jest stwarzanie moɼliwoȻci budowania przez wieȻ
samowystarczalnoȻci energetycznej i tworzenie rozwiƠzaȂ, przy zastoso-
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w tym miǊdzy innymi przygotowania rozwiƠzaȂ systemowych wspierajƠcych transformacjǊ rolnictwa w kierunku zrównowaɼonym, wdroɼenia
instrumentów wsparcia i premiowania rolników za ochronǊ Ȼrodowiska
i klimatu (na przykǾad rozwiƠzaȂ na rzecz ochrony wód, gleb, dobrostanu
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waniu których mieszkaȂcy zyskajƠ dziǊki rozwijaniu czystej energii nowe
ɺródǾa dochodu.
W spoǾecznoȻciach lokalnych potrzebna jest przestrzeȂ do debaty
i dyskusji o problemach ekologicznych i moɼliwoȻciach przeciwdziaǾania
im zarówno w ramach rolnictwa, jak i poza nim. W wypadku mieszkanek
wsi takƠ rolǊ mogƠ odegraƨ koǾa gospodyȂ wiejskich, które sƠ nadal jednƠ z najczǊstszych form ich aktywnego uczestnictwa w lokalnym ɼyciu
spoǾecznym. Jako organizacje, w których dziaǾajƠ róɼne pokolenia kobiet,
mogƠ byƨ waɼnym centrum wzajemnego edukowania siǊ, rozmowy o kryzysie klimatycznym i ochronie Ȼrodowiska. To jednak nie wystarczy.
Z przeprowadzonego badania wynika, ɼe wǾƠczanie kobiet w ochronǊ
Ȼrodowiska i klimatu jest uwarunkowane wieloma czynnikami. SkǾadajƠ
siǊ na nie postawy, stosunek do kwestii ochrony klimatu i Ȼrodowiska, ale
takɼe bariery komunikacyjne, ˛nansowe, wreszcie brak wiedzy, jak dziaǾaƨ.
Kluczowe sƠ równieɼ liczne ograniczenia kulturowe i spoǾeczne wynikajƠce
ze statusu i z pozycji kobiet, wȻród których to ograniczeȂ naleɼy wymieniƨ miǊdzy innymi nadmiar obowiƠzków zawodowych i rodzinnych zwiƠzanych z jednoczesnym peǾnieniem funkcji opiekuȂczych, dyskryminacjǊ
kobiet, przekonanie, ɼe nie powinny one w ogóle zabieraƨ gǾosu w przestrzeni publicznej, brak wsparcia dla ich aktywnoȻci w rodzinach i w samorzƠdach lokalnych.
Wszystko to pokazuje, ɼe wǾƠczenie mieszkanek wsi w sprawiedliwƠ
transformacjǊ wsi i rolnictwa nie zadzieje siǊ tak po prostu bez wdroɼenia systemowych polityk unijnych, krajowych i lokalnych rozwiƠzaȂ wspierajƠcych transformacjǊ rolnictwa w kierunku zrównowaɼonym, edukacji
i budowania wiedzy rolniczek, rolników i wszystkich mieszkaȂców obszarów wiejskich, a takɼe wsparcia zaangaɼowania kobiet – w ramach dziaǾaȂ
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upodmiotawiajƠcych je jako obywatelki i liderki zmian oraz uǾatwiajƠcych
im aktywnoȻƨ spoǾecznƠ.
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