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Czy gender kojarzy Ci się?
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Czy twoim zdaniem gender jest:

39%

19%

1.Ideologią

13%

2.Nauką

17%

3.Zarówno
ideologią jak i
nauką

13%

4.Ani ideologią
ani nauką

5.Jest czymś
więcej niż nauką
czy ideologią
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zmiana społeczna
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feminizm
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wybór płci/zmiana płci

badanie różnic kulturowych

7%

równość orientacji seksualnych i
światopoglądowych
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różnice związane z płcią
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temat zastępczy kościoła
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płeć
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Co to jest gender? (pytanie otwarte)

20%
15%
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Niektóre cytaty dotyczące opisu:
co to jest gender?
Wybrane cytaty respondentów











Kategoria poznawcza - oznacza płeć kulturową, to znaczy kulturowe przejawy rozróżniania ról
płciowych. Tak rozumianą płeć (z bagażem jej znaczeń kulturowych) można wykorzystać do opisu
etnograficznego lub socjologicznego - jest zmienna w czasie, różni się w różnych społecznościach itp.
Ideologią-pseudonauką o dominującej roli czynników pozabiologicznych w kształtowaniu zachowań i
różnic płciowych. To bełkot sprzeczny z neurologią, biologią, psychologią, fizjologią. I rozsądkiem. W
gruncie rzeczy to powrót do haseł i idei "awangardowej" lewicy lat 20-tych XX wieku. Wtedy się nie
udało, to usiłują teraz.
walczy o równouprawnienie kobiet, mężczyzn innych orientacji seksualnych i światopoglądowych.
Idiotyczna ideologia mówiąca o wolności wyboru płci.
Gender - po angielsku "płeć", w znaczeniu płci kulturowej (w odróżnieniu od sex - płci biologicznej).
W efekcie refleksji nad gender rozwinęły się gender studies - badania nad płcią w kulturze,
wskazujące na różnice pomiędzy społeczeństwami, ale także na fakt, że gender to pewne continuum
tożsamości płciowych (a nie tylko dwubiegunowe rozróżnienie kobieta vs mężczyzna). Gender
Studies czerpie ze zdobyczy feminizmu, a refleksja nad gender pozwoliła na zmiany społeczne
(gender mainstreaming, prowadzenie statystyk dodatkowo wg. kryterium płci - tzw. gender
disaggregated data). Walka z "idelogią gender" to wymysł kościoła katolickiego, który miesza
wszystko ze wszystkim i nie dostrzega różnicy między takimi elementami jak zajęcia równościowe z
dziećmi, homoseksualizm, feminizm, czy przestępstwo pedofilii.
ideologia feministek, które zaprzeczając biologii chcą zostać facetami a ich samych zagonić do kuchni
i niańczenia dzieci.
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Czy wg. Ciebie z gender mogą wynikać
jakieś negatywne skutki?

47%
40%

13%

1.Nie

2.Nie wiem

3.Tak - jeśli tak to jakie?
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Co to jest gender?

Czy wg. Ciebie z gender mogą wynikać
jakieś negatywne skutki? – Tak – jakie?
Cytaty respondentów















Zrównuje płeć biologiczną z płcią społeczną.
Promocja zboczeń.
Zniszczenie tradycyjnych wartości i problemy psychologiczne.
1.) "walki z 'ideologią'" zwiększenie agresji w Polsce; 2.) z nieumiejętnego
wdrażania wniosków z nauki, zaszkodzenie im - za mało tu miejsca na opis :-) dla
mnie.
Dyskryminacja mężczyzn.
Przejaskrawienie teorii przez stronnictwa opozycyjne
Przekonanie, że można bez konsekwencji negocjować rolę społeczną wbrew płci.
Odwrócenie uwagi od poważnych problemów!
Zaburzenie pojęcia płci, osoby i rodziny.
Dzieci.
Tylko z Ideologii. Zaburzenia psychiczne, rozpowszechnienie transseksualizmu.
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Czy wg. Ciebie z gender mogą wynikać
jakieś negatywne skutki? – Tak – jakie?













Związane z traktowaniem go jako prawdy objawionej.
Eksperyment na żywym organizmie - psychice dziecięcej. Zachwianie tożsamości.
Coraz mniej rodzin w ujęciu tradycyjnym; demoralizacja młodych poprzez oswajanie
ich z zrachowaniami uznawanymi do tej pory przez społeczeństwo jako dewiacyjne,
niezdrowe, osłabienie tożsamości płciowej, ...
Zachwianie ról płciowych w społeczeństwie.
Jasne- człowiek rodzi się z określonym materiałem genetycznym- i nie wolno tego
zmieniać.
Aseksualne przedszkola i szkoły mogą wypaczyć psychikę wrażliwego dziecka,
uznawanie związków jednopłciowych za małżeństwa uważam za niewłaściwe i
krzywdzące nawet dla samych zainteresowanych.
Miesza ludziom w głowach. Wszystko się rozmywa, zacierają różnice czy to on ,
ona, czy ono.
Znaczny wzrost homoseksualistów oraz dewiacje u małych dzieci.
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Czy wg. Ciebie z gender mogą wynikać
jakieś pozytywne skutki?

47%

30%
23%

1.Nie

2.Nie wiem

3.Tak – jeżeli tak to jakie?
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Czy wg. Ciebie z gender mogą wynikać
jakieś pozytywne skutki? Tak-jakie?
Cytaty respondentów


















rozwój społeczeństwa w kierunku bardziej liberalnych przekonań, większej tolerancji
mniejszości seksualnych.
równe prawa dla kobiet i mężczyzn.
równouprawnienie, tolerancja dla odmienności, akceptacja inności.
Równość.
Dla dzieci z rodzin "nieedukowalnych" rozszerzenie informacji o swoich prawach,
również o zagrożeniach (np. pedofilia) i radzeniu sobie z nimi. Ugruntowanie tego,
co już się dzieje, czyli uświadomienie mężczyznom, że wykonywanie ról historycznie
przypisanych kobietom nie "kastruje".
być może kobiety przestaną czuć się gorsze i głupsze, ale do tego trzeba mądrej, a
nie idiotycznej edukacji. :)
normalność
zrozumienie wpływu wychowania na postrzeganie płci i teorię równoprawności płci
zrównanie praw kobiet i mężczyzn na wszystkich płaszczyznach społecznych, więcej
tolerancji, akceptacji odmienności
równouprawnienie
równe traktowanie płci
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Czy wg. Ciebie z gender mogą wynikać
jakieś pozytywne skutki? Tak-jakie?















Przyczyni się do zwiększenia tolerancji, czyli jakoś wolności obywateli
1.) z "ataku na 'ideologię" ośmieszenie atakujących i integracja atakowanych; 2.) u
ludzi dorosłych (a bardziej pośrednio później, niż przez zmiany w wychowaniu u
młodych) zwiększenie świadomości uwarunkowań swego rozwoju i możliwości w
życiu, w tym być może jakieś (czasem dla mnie w formie :-( b. "opacznej")
zwiększenia praw kobiet i homoseksualistów
zmiana myślenia
równouprawnienie, sprawiedliwość społeczna, większa wolność jednostki
uwrażliwienie na nierówności, także dotykające mężczyzn
uświadomienie np. o androginicznej osobowości
Większe równouprawnienie płci w różnych dziedzinach życia
lepsze samopoczucie danej osoby
Z części naukowej. Analiza na tle socjologicznym i psychologicznym.
Jedyny pozytywny skutek jaki mi przychodzi do głowy to edukacja społeczeństwa
dotycząca ważnej roli kobiety w społeczeństwie, co jest istotne.
Z zauważaniem różnic wiąże się zrozumienie zjawisk
każdy człowiek niezależnie od płci będzie mógł realizować własny potencjał
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Czym jest gender vs. Czy jesteś osobą
wierzącą
29%
10%

7%
14%
14%

19%

22%

13%
22%

17%

16%
43%
44%

35%
10%
Tak

21%
Nie

39%

11%

13%

Trudno
powiedzieć

Wszyscy

Ideologią
Nauką
Zarówno ideologią jak i
nauką
Ani ideologią ani nauką
Jest czymś więcej niż nauką
czy ideologią
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Przebadana populacja
36%
57%

20%

25%

14%

13%

18%

11%

5%

2%
Tak

Nie

Trudno powiedzieć

Poniżej
18 lat

18-24
lata

Czy jesteś osobą wierzącą?

25-34
lata

35-44
lata

45-54
lata

55-64
lata

powyżej
65 lat

Wiek
68%
57%

43%

2%

0%

7%

4%

0%

11%

9%
Mężczyzna.

Wieś

Miasto Miasto Miasto
do 10 od 10 tys od 50
tys.
do 49
tys. do
tys.
99 tys.

Miasto Miasto
od 100 od 200
tys. do tys. do
199 tys. 499 tys.

Miasto Miasto
od 500 powyżej
tys. do 1 miliona
999 tys

Wielkość miejsca zamieszkania
Co to jest gender?

Kobieta

Płeć
Metodologia:
Badanie ilościowe – typu CAWI
Termin realizacji – luty/marzec 2014
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Wnioski






Badanym słowo gender kojarzy się pozytywnie lub obojętnie (po 35%
wskazań). Prawie równie często pojawiają się skojarzenia negatywne –
30% badanych.
Większość respondentów (39%) uważa, że gender nie jest ani ideologią
ani nauką, 19% uważa, że jest ideologią, 13%, że jest nauką. 13% uważa
zaś że jest czymś więcej niż nauka czy ideologią.
Analizując pytanie otwarte - Dla większości badanych - 20% gender to
równość i równouprawnieniem płci. Po 17% badanych wskazało na płeć
i role społeczne. Na naukę wskazało 12%, a na ideologię 8%. Według 8%
badanych to płeć kulturowa. Gender dla 8% badanych to temat zastępczy
kościoła. Dla 7% to różnice związane z płcią. Rzadziej pojawiły się
wskazania na równość orientacji seksualnych, badanie różnic kulturowych,
zmiana płci czy feminizm.
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Wnioski









W odpowiedzi na pytanie „co to jest gender” respondenci często podawali
definicje nie zabarwione emocjami. Pojawiły się także bardziej radykalne
poglądy: „promocja zboczeń” , „lewacki śmieć”, „wymysł kościoła i
Klempy” czy „nowe wcielenie diabła”.
47% respondentów uważa, że z gender nie wynikają negatywne skutki.
40% badanych uważa, że z gender mogą wynikać jakieś negatywne
skutki, np. zniszczenie tradycyjnych wartości i problemy psychologiczne
i psychiczne, dyskryminacja mężczyzn, odwrócenie uwagi od ważnych
tematów, rozpowszechnienie transseksualizmu i homoseksualizmu,
dewiacji. Negatywne skutki związane są głownie z rodziną, dziećmi
i zachwianiem tożsamości płciowej.
47% uważa, że z gender mogą wynikać pozytywne skutki, najczęściej
respondenci mówili o równości i równouprawnieniu obu płci. Bardzo często
zwracano uwagę na wzrost tolerancji, zwiększenie praw kobiet
i homoseksualistów, normalność, akceptacja odmienności.
Dla 30% respondentów z gender nie wynikają żadne pozytywne skutki.
Co to jest gender?
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Wnioski


W odpowiedziach widać zależność odbioru gender od bycia wierzącym lub
niewierzącym.










Wierzący częściej niż niewierzący odpowiadali, że jest ideologią (29%). Dla 7%
niewierzących gender to ideologia. Dla osób, które nie umieją się określić czy są
wierzące czy niewierzące gender w ogóle nie jest ideologią.
Gender jest nauką dla 14% niewierzących, 22% osób, które odpowiedziały
„trudno powiedzieć” na pytanie czy są wierzące oraz dla 10% wierzących.

Respondenci w większości wypadków (57%) byli osobami wierzącymi.
Na podstawie badania widać, że gender wywołuje skrajne emocje u
respondentów.
Badani podzielili się prawie po równo na zwolenników jak i przeciwników
gender. O 5% jest więcej zwolenników w badanej próbie niż
przeciwników. Trochę więcej też respondenci widzą pozytywnych skutków
gender niż negatywnych.
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