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Partie w spotach wyborczych mówiły męskim głosem 

Kobieta i mężczyzna to eksperci od budżetu – ona na poziomie gospodarstwa domowego, on 

całego państwa - wynika z analizy Instytutu Spraw Publicznych przeprowadzonej na podstawie 

bezpłatnych spotów wyborczych nadawanych w telewizji publicznej od 24 września do 7 

października.   

Kobiety widoczne częściej na poziomie regionalnym niż krajowym 

Kobiety rzadziej pojawiają się w spotach wyborczych niezależnie od partii politycznej. Tylko 27 % 

spośród osób kandydujących, które występowały w bezpłatnych spotach nadawanych w telewizji 

publicznej, to kobiety. W spotach krajowych zaprezentowało się 37 kobiet i 103 mężczyzn, a w 

spotach regionalnych wystąpiły 44 kobiety i 116 mężczyzn. Na ekranie w bezpłatnym czasie 

antenowym przez wyborami parlamentarnymi pojawiło się w sumie 81 kandydatek i 219 kandydatów.  

„Obecność kandydatek w telewizyjnej kampanii wyborczej jest porównywalna do wyniku wyborczego 

kobiet w wyborach parlamentarnych. Widoczność w kampanii jest ważnym czynnikiem wpływającym 

na sukces wyborczy, a niestety jest nadal nierównomiernie rozłożona w przypadku kobiet i mężczyzn.” 

–wskazuje Małgorzata Druciarek, Instytut Spraw Publicznych.   

Najrzadziej panie występowały w spotach PO i Prawicy RP – w spotach regionalnych tej ostatniej 

partii nie wystąpiła żadna kobieta. Najczęściej zaś kobiety pojawiały się w spotach wyborczych PiS.  

Kobiety o rodzinie, mężczyźni o polityce zagranicznej 

Kobiety występujące w spotach, a nie będące kandydatkami, w większym stopniu niż mężczyźni 

prezentowane są w nawiązaniu do ich ról rodzinnych. Częściej też w swoich wypowiedziach odwołują 

się do pełnionych przez siebie funkcji w rodzinie. Wypowiedzi mężczyzn natomiast dotyczyły raczej ról 

zawodowych.  

- Odzwierciedla to sposób postrzegania funkcji kobiety w społeczeństwie przez partie polityczne. 

Dobrym przykładem jest spot wyborczy Ruchu Palikota, w którym lider partii kreśli dwie odmienne 

wizje przyszłości dla swoich dzieci: syn ma odziedziczyć po ojcu fabrykę i nią zarządzać z sukcesami, 

natomiast córkę ma wspierać sprawny system państwowej pomocy społecznej.”  - komentuje 

Aleksandra Niżyńska, Instytut Spraw Publicznych.  

Kobiety nie poruszają w ogóle tematów związanych z polityką zagraniczną czy kwestiami narodowymi.  

Mężczyźni z kolei wypowiadają się na wszystkie tematy podejmowane w kampanii telewizyjnej. 

Kobiety częściej mówią o polityce prorodzinnej, a mężczyźni o polityce zdrowotnej i edukacyjnej.  W 

dodatku, wypowiedzi pań są krótsze i przeważnie mniej szczegółowe niż wypowiedzi panów.  



 
 

Męski głos kampanii 

Wszystkie partie swoje programy wyborcze prezentowały męski głosem. W każdym z 335 

wyemitowanych spotów wyborczych lektor był mężczyzną. Również w sytuacji, gdy w spocie 

występował jeden wyrazisty bohater, zawsze był on płci męskiej. Jeśli partia zwraca się bezpośrednio 

do wyborcy, to używa męskich form językowych. Jedynie kandydatki podkreślają w swoich 

wypowiedziach fakt bycia kobietą. Dla kandydatów kwestia płci nie jest istotna.  

Szczegółowych informacji oraz komentarzy do przeprowadzonej analizy udziału kobiet w 

polityce udzielają ekspertki ISP: 

Małgorzata Druciarek 

Badaczka Programu Prawa i Instytucji Demokratycznych 

Tel. (22) 556 42 92 

 

Aleksandra Niżyńska 

Badaczka Programu Prawa i Instytucji Demokratycznych 

Tel. (22) 556 42 75 


