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WSTĘP

Kampanie społeczne w Polsce to wciąż dopiero się rozwijająca gałąź marke-

tingu społecznego – w ostatnim dwudziestoleciu jesteśmy świadkami nie tylko 

jej narodzin, ale także tworzenia standardów. Kampanie tego rodzaju z natury 

dotykają problemów społecznych. W Polsce kwestia nierówności płci w życiu 

prywatnym i publicznym kobiet i mężczyzn nadal pozostaje nierozwiązana. Wy-

daje się więc zasadne oczekiwanie, że będzie to często podejmowany temat 

kampanii społecznych. Niniejsza publikacja stanowi próbę ustalenia, czy tak 

właśnie jest i – w wypadku uzyskania pozytywnej odpowiedzi – w jaki sposób 

kampanie społeczne podejmują tę tematykę.

W pierwszej części opracowania omówiono obszar badawczy, w drugiej czę-

ści przeanalizowano przykłady polskich kampanii społecznych, z kolei w trze-

ciej części zaprezentowano rekomendacje odpowiadające wnioskom płynącym 

z poczynionych wcześniej obserwacji.
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Przedmiotem niniejszej analizy uczyniono kampanie społeczne, na 

wstępie wypada więc wyjaśnić, co jest rozumiane pod tym szerokim po-

jęciem. Należy ono do obszaru marketingu społecznego, wyodrębnionego 

z „klasycznego” marketingu – służącego przede wszystkim maksymaliza-

cji sprzedaży. Termin „marketing społeczny” włączyli do głównego nurtu 

Philip Kotler i Gerald Zaltman, publikując w 1971 roku pierwszy artykuł na 

ten temat. Wysunęli w nim tezę, że narzędziami wykorzystywanymi marke-

tingowo i komercyjnie można się z powodzeniem posłużyć także w walce 

z problemami społecznymi.

Spośród wielu istniejących definicji marketingu społecznego na potrzeby ni-

niejszej analizy wybrano trzy. Definicja marketingu społecznego Philipa Kotlera 

mówi, że jest to działanie polegające na wykorzystaniu marketingowych technik 

w celu wpłynięcia na grupę docelową, która pod jego wpływem może – ale nie 

musi – zmienić swoje zachowanie. Istotą takiego komunikowania będzie więc 

perswazja skierowana do odbiorcy komunikatu, dotycząca pewnego obszaru ży-

cia społecznego, w którym pojawiają się problemy. Odbiorca takiego komunikatu 

może być sam uwikłany w określony problem, może być obserwatorem problemu 

lub może być wobec niego neutralny. Przekaz kierowany w ramach marketingu 

społecznego będzie w tych trzech sytuacjach odmienny, cechą wspólną będzie 

jednak zawsze chęć wpłynięcia na postawę wyjściową odbiorcy.

Jeff Frencz i Clive Blair-Stevens rozwinęli w 2005 roku podstawową definicję, 

twierdząc, że działania marketingu społecznego to systematyczne wykorzysty-

wanie i stosowanie koncepcji i technik marketingowych służące osiągnięciu 

określonych celów behawioralnych istotnych dla dobra społecznego. Dobro 

społeczne będzie więc tutaj płaszczyzną formowania komunikatu, w którego 

ramach będą się mieściły cele, jakie będzie chciał osiągnąć przekaz.

Bill Smith zwrócił w 2006 roku uwagę, że komunikowanie w ramach mar-

ketingu społecznego to proces generowania, przekazywania i dostarczania 

korzyści, które grupa docelowa chce otrzymać w zamian za zachowania lub 
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postawy wymagane przez społeczeństwo. Warto zwrócić uwagę na ten swo-

iście utylitarny i transakcyjny wymiar społecznego komunikowania.

To, co łączy wszystkie definicje marketingu społecznego, nie tylko cyto-

wane wyżej, to skupienie na zmianie zachowania odbiorcy komunikowania, 

przestrzeń wspólnego dobra, w ramach której odbywa się komunikacja, wyko-

rzystanie metod i narzędzi tradycyjnego marketingu1.

Najważniejszym z tych narzędzi jest reklama społeczna. Zdaniem Pawła 

Prochenki, prezesa Fundacji Komunikacji Społecznej, pojęcie to określa dzia-

łanie wykorzystujące narzędzia marketingowe w celu wezwania do działania 

prospołecznego2. Reklama społeczna ma więc na odbiorcę oddziaływać, ma 

go ponadto uwrażliwiać i mobilizować do zmiany sytuacji społecznej. Jak po-

wiedziała Agata Stafiej3, reklama społeczna służy zmianie postaw, pełni więc 

funkcję edukacyjną i – w związku z tym – jest swoistą inwestycją społeczną.

Kampanie prowadzone z użyciem reklamy społecznej mają różne cele. Mogą 

przybliżać społeczeństwu dany problem społeczny lub prowokować do działań 

na rzecz jego zniwelowania. Mogą popularyzować działania organizacji poza-

rządowych lub publicznych, służyć zgromadzeniu środków finansowych na re-

alizację tych działań (fundraising) i nakłaniać do angażowania się społecznie 

czy obywatelsko. Z punktu widzenia zasięgu geograficznego, kampanie mogą 

być globalne (o zasięgu międzynarodowym, kontynentalnym lub ogólnoświa-

towym), krajowe i lokalne, a z punktu widzenia odbiorców – mogą oddziaływać 

na osoby dotknięte problemem społecznym lub na tych, którzy mogą pomóc 

w jego rozwiązaniu. Grupą docelową może być więc wybrana część społe-

czeństwa lub jego ogół (trzeba jednak zaznaczyć, że kampanie kierowane „do 

wszystkich” bywają kampaniami kierowanymi do nikogo).

Różni są także nadawcy reklam społecznych – za Anną Martens4 warto przede 

wszystkim wyróżnić nadawców „komercyjnych” i „ideowych”, co oczywiście wy-

nika z celów, jakim służą prezentowane reklamy. Nadawcy „komercyjni” będą ini-

cjować lub wspierać konkretne instytucje publiczne lub pozarządowe, tworzące 

reklamy społeczne zgodnie z zasadami marketingu zaangażowanego społecznie 

(cause related marketing, CRM) – wspierając finansowo, technicznie lub w inny 

sposób dany cel społeczny, zyskują przy tym także wizerunkowo. Spotykamy 

1  M. Karwacka, Marketing społeczny, Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, Warszawa 
2010 [prezentacja multimedialna].

2  M. Izdebski, Reklama społeczna. Kreacja a skuteczność, Fundacja Komunikacji Społecznej, Stowarzyszenie 
na rzecz Forum Inicjatyw Pozarządowych – http://www.kampaniespoleczne.pl/publikacja [dostęp: 2 czerwca  
2012 roku].

3  A. Stafiej, Reklama społeczna – specyfika przekazu, korzyści dla firm komercyjnych – http://www.fks.org.pl/text/
przemowienie.rtf [dostęp: 2 czerwca 2012 roku].

4  A. Martens, Reklama społeczna, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania, Rzeszów 2011 [prezentacja multime-
dialna].
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się tutaj z sytuacją typu „win-win”, zyskuje bowiem również firma, która buduje 

prestiż swojej marki i zdobywa uznanie wśród klientów. Nierzadko przekłada się 

to na wynik finansowy i pewność, że środki przekazywane na cele społeczne są 

efektywnie wykorzystywane przez organizację publiczną lub pozarządową, która 

dzięki wsparciu prywatnego partnera ma większe możliwości, również finanso-

we, dotarcia z komunikatem do większej liczby odbiorców5.

W wypadku nadawców „ideowych” głównym celem jest wpływanie na po-

stawy wobec problemu społecznego. Najczęściej będą to więc instytucje pu-

bliczne i pozarządowe.

Docieramy w tym miejscu do istoty kampanii społecznej, reklama społecz-

na stanowi bowiem jej część, nie wyczerpuje jednak całego pojęcia. Kampania 

społeczna jest zjawiskiem szerszym, obejmującym proces komunikowania 

idei. Reklama jest jednym – ale nie jedynym – narzędziem służącym osiągnię-

ciu tego celu, czyli propagowaniu społecznie pożądanych wartości, postaw, 

działań. Kampanie społeczne są także bardziej rozbudowane, ustruktury-

zowane (zaplanowane i podzielone na etapy, obejmujące różne narzędzia 

– w tym także reklamę społeczną) i mają większy zasięg czasowy. Ponadto 

są domeną organizacji pozarządowych (po nich zleceniodawcami kampanii 

społecznych lub ich inicjatorami są instytucje publiczne). Kolejną ważną 

cechą kampanii społecznych jest emocjonalność przekazu – znaczna część 

kampanii społecznych opiera się bowiem właśnie na emocjach. Racjonalna 

podbudowa komunikatu (dane ilościowe, wyniki badań, argumenty meryto-

ryczne) często schodzi tutaj na drugi plan. Należy bowiem pamiętać, że celem 

kampanii społecznych jest zmiana postaw, uwrażliwienie, zwrócenie uwagi 

na problem społeczny, któremu trzeba (zdaniem nadawcy) przeciwdziałać, 

zmobilizowanie odbiorców do reakcji.

Obszary poruszane w kampaniach społecznych są tożsame z głównymi 

płaszczyznami problemów społecznych. Za portalem Fundacji Komunikacji 

Społecznej można więc wymienić między innymi: aktywizację społeczną i oby-

watelską (w tym działania profrekwencyjne), bezpieczeństwo w sferze komu-

nikacji i transportu, edukację, ekologię i ochronę środowiska, komunikację 

i relacje w rodzinie, kulturę, prawa człowieka, profilaktykę zdrowia, kampa-

nie wizerunkowe i informacyjne (w tym kampanie przybliżające działalność 

organizacji trzeciego sektora), kampanie dotyczące rozwoju gospodarczego, 

kampanie poruszające kwestie konsumenckie (w tym prawa konsumenckie, 

dostęp do informacji), kampanie dotyczące równouprawnienia (w zakresie 

5 Należy zaznaczyć, że jest tutaj mowa o modelowym przykładzie partnerstwa między firmą komercyjną a organi-
zacją publiczną lub społeczną – w rzeczywistości problem jest bardziej złożony, także etycznie, nie jest to jednak 
przedmiotem niniejszej publikacji.
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wąskim – w kwestii równości płci, i w zakresie szerokim – w kwestii równości 

i niedyskryminowania ze względu na otwarty katalog cech).

Nośnikami kampanii społecznych są przede wszystkim media masowe (prze-

kaz telewizyjny, prasowy, radiowy, internetowy) i formy outdoorowe (między 

innymi plakaty, billboardy i inne). Coraz częściej są także wykorzystywane 

środki zaliczane do tak zwanego marketingu partyzanckiego (niestandardowe 

kampanie w Internecie, w tym akcje viralowe6, eventy, happeningi, marketing 

szeptany).

Zaprojektowanie, zaplanowanie i przeprowadzenie kampanii społecznej 

– jak zauważa Paweł Prochenko – jest działaniem trudnym, znacznie łatwiej 

bowiem sprzedać produkt niż ideę. Trudno także ocenić ich efektywność, gdyż 

kampanie społeczne mają na celu modyfikację postaw wobec problemu spo-

łecznego. Aby się dowiedzieć, czy taka zmiana nastąpiła, należałoby wykonać 

pogłębione badania społeczne, na które nierzadko nie ma środków. Nie wy-

stępuje również bezpośrednia zależność między medialnością i popularnością 

danej kampanii społecznej a jej skutecznością, szczególnie że zmiany w obrębie 

ludzkich postaw dokonują się w ciągu lat, nie zaś tygodni czy miesięcy (a taki 

zasięg czasowy mają zazwyczaj kampanie społeczne).

Kampanie społeczne w Polsce
Omówiwszy (oczywiście jedynie w zarysie) kwestie definicyjne, warto scha-

rakteryzować specyfikę polskich kampanii społecznych. Nie mają one długich 

tradycji – w Polsce to wciąż stosunkowo nowa tendencja komunikacji społecz-

nej7 – co wynika z historii kraju, w którym de facto dopiero od dwóch dekad 

możemy mówić o wolności słowa i przekazu oraz o dostępie do informacji (re-

klama społeczna, ze względu na swoją funkcję perswazyjną, była także kojarzo-

na z propagandą, dlatego po 1989 roku odnoszono się nieufnie do wszystkich 

prób odgórnego wpływania na zachowania). Nie sposób także pominąć czynni-

ków kulturowych – socjologowie od lat mówią o niskim kapitale i społecznym 

zaufaniu Polaków i Polek, zwłaszcza w wymiarze relacji wychodzących poza 

rodzinę i najbliższe otoczenie8. Jak piszą Rafał Drozdowski i Marek Krajewski, 

„reklama społeczna rozwija się dynamicznie dopiero w tych społeczeństwach, 

które są «materialnie nasycone», które rozwiązały swoje podstawowe pro-

6  Marketing wirusowy.

7   Warto jednak zauważyć, że niektórzy badacze, na przykład Janusz Faryś, źródeł polskiej reklamy – a w zasadzie 
komunikowania społecznego i kampanii uwrażliwiających społecznie – doszukują się już w okresie zaborów.

8  Por. Diagnoza Społeczna. Warunki i jakość życia Polaków, red. J. Czapiński, T. Panek, Rada Monitoringu Spo-
łecznego, Warszawa 2011; Zaufanie społeczne w latach 2002–2008. Komunikat z badań, Centrum Badania Opinii 
Społecznej, Warszawa 2008.
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blemy gospodarcze i polityczne i które «mają już czas» zajmować się jakością 

swojego życia”9. Co więcej, główni współcześni nadawcy reklam społecznych, 

czyli instytucje pozarządowe, dopiero w latach dziewięćdziesiątych XX wieku 

zaczynali budować swoje struktury. Ponadto, jak zauważa Paweł Prochenko, 

przedstawiciele różnych kultur potrzebują przekazu o odmiennym nasileniu  

– Polacy oczekują silniejszych bodźców niż na przykład Amerykanie, podatni 

na komunikaty o słabszym natężeniu.

Pierwszą kampanią społeczną po 1989 roku była – według Piotra Wasi-

lewskiego – kampania „Papierosy są do dupy”, zainaugurowana w 1992 roku 

z inicjatywy Ministerstwa Zdrowia i Opieki Społecznej oraz Polskiego Towa-

rzystwa Antynikotynowego, drugą – prowadzona w 1997 roku kampania  

„Autyzm”, która uwrażliwiała na problem autyzmu, zwłaszcza wśród dzieci. 

Nie bez powodu pierwszym z siedmiu grzechów głównych polskiej reklamy 

społecznej, jaki wymieniali w 1998 roku Rafał Drozdowski i Marek Krajewski, 

była jej nieobecność10. Zdaniem Piotra Wasilewskiego, w 1997 roku zrealizowa-

no trzy kampanie społeczne, w 1998 roku – cztery, w 2001 roku – osiemnaście, 

a w 2006 roku – trzydzieści cztery11. W kolejnych latach sukcesywnie wzrastała 

liczba kampanii społecznych (co było związane z – wprowadzoną na mocy usta-

wy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z 2003 roku – możli-

wością przekazywania 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego). 

Niemniej jednak zacytowane dane pokazują, że kampanie społeczne w Polsce 

dopiero raczkują.

W zakresie wybieranych narzędzi badane kampanie w większości opiera-

ły się na przekazach emitowanych w mediach (spoty telewizyjne i radiowe), 

drukowanych w prasie i eksponowanych w ramach form outdoorowych  

(akcje billboardowe). Jak zauważa Piotr Wasilewski, dopiero ostatnio w polskich 

kampaniach społecznych wzrasta wykorzystanie technik z zakresu marketingu 

partyzanckiego. Jest to związane z ich podstawową cechą, czyli uzyskiwaniem 

oczekiwanych rezultatów mimo często relatywnie niskich nakładów finanso-

wych (a trzeba pamiętać, że kampanie społeczne są organizowane w większości 

przez instytucje trzeciego sektora, które nie dysponują dużymi budżetami)12.

9  R. Drozdowski, M. Krajewski, Reklama społeczna w Polsce – grzechy i możliwości, Akademia Europejska, Bielsko-
-Biała 1998, s. 2 [materiały szkoleniowe].

10  Ibidem.

11  P. Wasilewski, Polskie kampanie społeczne 1997–2001 (wybór), [w:] Szlachetna propaganda dobroci, czyli pierw-
szy tom o reklamie społecznej, red. D. Maison, P. Wasilewski, Agencja Wasilewski, Kraków 2006, s. 196–236: idem, 
Polskie kampanie społeczne 2002–2006, [w:] Szlachetna propaganda dobroci, czyli drugi tom o reklamie społecznej, 
red. D. Maison, P. Wasilewski, A. Stafiej-Bartosik, Agencja Wasilewski, Kraków 2007, s. 26–45, 55–136.

12  Szlachetna propaganda dobroci, czyli drugi tom o reklamie społecznej, op. cit., s. 159–160.
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Wiedząc już trochę o przedmiocie badania, a także o specyfice kampanii 

społecznych prowadzonych w Polsce, można przystąpić do analizy kampanii 

społecznych, które dotyczyły problematyki równości płci.

Na potrzeby niniejszej analizy terminy „równość płci” i „równouprawnienie” 

będą traktowane zamiennie, zostanie także przyjęta szeroka definicja równo-

ści, obejmująca kilka wymiarów: równość wobec prawa, równe traktowanie na 

rynku pracy, równość szans.

Kampanie na rzecz równości płci mają za zadanie przełamywać stereotypy, 

zmienić nastawienie osób niechętnych równemu statusowi kobiet i mężczyzn 

w życiu publicznym i prywatnym, a także wzmocnić wysiłki na rzecz przeciw-

działania dyskryminacji.

Jak już wcześniej akcentowano, kampanie społeczne mają w Polsce stosun-

kowo krótką tradycję, a w ostatnim dwudziestoleciu było niewiele kampanii, 

które dotyczyły tematyki równości płci. Do połowy lat dziewięćdziesiątych 

problematyka ta właściwie nie istniała, później zaś nie była zbyt często podej-

mowana. W ciągu ostatnich kilkunastu lat przeprowadzono zaledwie kilkana-

ście (!) kampanii (z czego jedynie kilka ogólnopolskich), które można włączyć 

do niniejszej analizy.

W związku z tym, według oceny autorki, nie znajduje uzasadnienia analiza 

chronologiczna czy podmiotowa (z podziałem na kampanie prowadzone przez 

instytucje publiczne, kampanie prowadzone przez organizacje pozarządowe 

i kampanie prowadzone przez jednostki komercyjne jako element promocji lub 

akcji marketingowej i z zakresu marketingu zaangażowanego społecznie).

Materiał badawczy jest więc skromny, mimo że można wskazać wiele proble-

mów dotyczących kwestii równości płci. Dysproporcja ta jest ogromna. Warto 

w tym miejscu przytoczyć obszary nierówności płci w życiu prywatnym i publicz-

nym, określone w dokumencie Platforma Działania przyjętym przez Organizację 

Narodów Zjednoczonych po konferencji pekińskiej w 1995 roku, które w dużej 

mierze nie zostały do dziś zniwelowane: równość praw, równość obowiązków 

KAMPAnIE DOTycZącE RóWnOścI PłcI 
W POlScE – AnAlIZA
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rodzinnych i harmonijne partnerstwo między kobietami i mężczyznami, ubóstwo 

kobiet, przeszkody w dostępie do edukacji, przeszkody na rynku pracy, przeszko-

dy w życiu publicznym, niedoreprezentowanie we władzy, przemoc wobec ko-

biet, zależność ekonomiczna, stereotypy płci13. Na podobne problemy zwracają 

także uwagę członkinie Kongresu Kobiet, platformy powstałej w 2009 roku i sku-

piającej intelektualistki, działaczki społeczne, polityczki, artystki i inne kobiety 

reprezentujące różne środowiska zawodowe i społeczne14.

Mimo tak szerokiego katalogu problemów społecznych, które mają swoje 

źródło w nierównym statusie kobiet i mężczyzn, kwestie te nie są częstym te-

matem kampanii społecznych. Jeśli w ogóle się pojawiają, to przede wszystkim 

w trzech wymiarach: albo przemocy domowej, ze szczególnym uwzględnieniem 

przemocy wobec kobiet, albo nierówności na rynku pracy, albo komunikacji 

i relacji w życiu rodzinnym (godzenie ról społecznych, podział obowiązków).

Zasadne wydaje się zatem przeprowadzenie analizy z podziałem na trzy wy-

mienione obszary. Po pierwsze, będą to kampanie dotyczące przemocy wobec 

kobiet i przeciwdziałania temu zjawisku (przemoc ta bowiem niejednokrotnie 

ma swoje korzenie w stereotypowym postrzeganiu kobiety i jej roli w społe-

czeństwie czy w rodzinie, stąd pryzmat „równościowy” w wypadku przemocy 

można uznać za zasadny). Po drugie, kampanie dotyczące partycypacji w życiu 

publicznym (kampanie profrekwencyjne skierowane przede wszystkim do ko-

biet, kampanie dotyczące niedoreprezentowania kobiet w życiu publicznym). 

Po trzecie, kampanie dotyczące nierówności i sytuacji na rynku pracy (aktywi-

zujące zawodowo, wskazujące przeszkody na rynku pracy) oraz równoupraw-

nienia i partnerstwa w relacjach rodzinnych. Obszar związany z równoupraw-

nieniem i partnerstwem w relacjach rodzinnych jest bardzo blisko związany 

z problematyką nierówności, chodzi tutaj jednak, co symptomatyczne, o kwe-

stię „kobiety-matki”, przede wszystkim bowiem kobiety są tutaj podmiotem 

i dedykowanym odbiorcą przekazu. W przekazach tych nierzadko brakuje sy-

metrii i – o ironio! – dostrzeżenia partnerstwa i równorzędnej pozycji rodziciel-

skiej mężczyzny i kobiety.

Z niniejszej analizy wyłączono kampanie społeczne dotyczące ochrony zdro-

wia i profilaktyki zdrowotnej.

Przeanalizowane kampanie szczegółowo opisano, korzystając z następujące-

go schematu: data prowadzenia kampanii, odbiorcy, nadawcy, przekaz, komen-

tarz. Należy w tym miejscu zaznaczyć, że niniejsza analiza nie wyczerpuje tematu, 

a wybrane kampanie społeczne nie są jedynymi w zarysowanym obszarze.

13  15-lecie Pekińskiej Platformy Działania, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa 2010.

14   Por. Postulaty I Kongresu Kobiet, Warszawa 2009 – http://www.kongreskobiet.pl/Content/uploaded/files/i_kon-
gres_kobiet/postulaty_i_kongresu_kobiet_doc.doc [dostęp: 2 czerwca 2012 roku].

12   Magdalena Kicińska



Kampanie społeczne dotyczące przeciwdziałania 
przemocy

Przemoc, ze szczególnym uwzględnieniem tak zwanej przemocy domowej 

i przemocy seksualnej, jest jednym z ważniejszych problemów społecznych 

w Polsce. Jak pokazują wyniki badań, przemoc wobec kobiet i dziewcząt 

w kraju systematycznie wzrasta15. Beata Gruszczyńska pisze, że rocznie blisko 

800 tysięcy Polek doświadcza przemocy, a około 150 polskich kobiet ponosi 

śmierć w wyniku tak zwanych nieporozumień domowych16. Nie oznacza to 

oczywiście, że nie istnieje zjawisko przemocy, której ofiarami są mężczyźni, 

lub przemocy zadawanej kobietom przez inne kobiety, ale statystyki dowo-

dzą, że to kobiety częściej doświadczają przemocy, jej sprawcami zaś częściej 

są mężczyźni.

W świetle tych danych kluczowe wydaje się więc inicjowanie i realizowanie 

programów przeciwdziałania przemocy, a w ich ramach – prowadzenie kampa-

nii społecznych uwrażliwiających na ten problem, informujących o sposobach 

wychodzenia z sytuacji związanych z przemocą i metodach uzyskiwania pomo-

cy oraz edukacyjnych (pokazujących przyczyny i skutki stosowania przemocy). 

Ze względu na doniosłość problemu kampanie takie powinny być realizowane 

w pierwszej kolejności przez instytucje publiczne powołane do ochrony zdro-

wia i życia obywateli, a także stojące na straży porządku publicznego, w dru-

giej zaś – przez pomocowe organizacje pozarządowe, pracujące na co dzień na 

rzecz przeciwdziałania przemocy i pomocy jej ofiarom.

Pierwsze działania uświadamiające problem (można tutaj mówić o swo-

istych „mikrokampaniach”) pojawiły się w połowie lat dziewięćdziesiątych, co 

wiązało się między innymi z powstaniem Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar 

Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” i popularyzowaniem pierwszego telefo-

nu zaufania dla ofiar przemocy17. Pierwsza kampania społeczna sensu stricto 

pojawiła się jednak dopiero w 1997 roku.

Kampania „Powstrzymać przemoc domową”
Data prowadzenia: od listopada do grudnia 1997 roku.

Mowa tutaj o kampanii zainicjowanej przez „Niebieską Linię”. Jak pisze 

Joanna Piotrowska, kampania wyraźnie wskazywała, kto przede wszystkim 

doświadcza przemocy domowej, hasła kampanii: „Bo zupa była za słona”, „Bo 

15  Przemoc i konflikty w domu. Komunikat z badań, Centrum Badania Opinii Społecznej, Warszawa 2005

16  B. Gruszczyńska, Przemoc wobec kobiet w Polsce. Aspekty prawnokryminologiczne, Wolters Kluwer Polska, 
Warszawa 2007.

17  J. Piotrowska, Przemoc wobec kobiet: 1989–2009, [w:] Kobiety dla Polski, Polska dla kobiet. 20 lat transformacji 
1989–2009, red. J. Piotrowska, A. Grzybek, Fundacja Feminoteka, Warszawa 2009, s. 231–232.
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musiał jakoś odreagować”, „Bo miał zły dzień”, „Bo wyglądała zbyt atrakcyjnie” 

wskazywały także stereotypy płci i mity dotyczące przemocy18.

Kampania była prowadzona w mediach masowych – w telewizji, radiu, pra-

sie, z wykorzystaniem narzędzi outdoorowych (zdjęcia przedstawiające ofiary 

przemocy – kobiety i dzieci – wykonano według projektu Tomasza Sikory) i ma-

teriałów edukacyjnych (w tym informujących o telefonie zaufania „Niebieskiej 

Linii”).

Kampania „Powstrzymać przemoc domową” pozostaje najbardziej rozpo-

znawalną kampanią z obszaru przeciwdziałania przemocy. Dzięki szerokiemu 

rozpowszechnieniu (wielu patronów medialnych, billboardy w dwudziestu 

miastach polskich), zwłaszcza zaś wyrazistemu przekazowi i nośnemu hasłu 

(przede wszystkim „Bo zupa była za słona”), była analizowana przez eksper-

tów i komentowana przez opinię publiczną. Renata Durda, szefowa „Niebie-

skiej Linii”, zauważyła: „Nośność tego hasła wyniosła na szczyt świadomości 

społecznej problem przemocy w rodzinie. Badania społeczne robione przed 

[kampanią] i po kampanii pokazywały, że Polacy szybko podnieśli znaczenie 

tego problemu społecznego w rankingach problemów ich dotyczących. [...] było 

jasne, że czy się to komuś podoba czy nie, problemu przemocy w rodzinie nie 

da się zamieść pod dywan”19.

Kampania ta wzbudziła wtedy – i wzbudza do dziś – kontrowersje. Jak 

pisze Ewelina Janota, kampanię krytykowano z pozycji konserwatywnych, 

traktując jako element zagrażający integralności rodziny, same hasła uzna-

no zaś za mające antymęski wydźwięk, a także sugerujące, że przemoc może 

18  Ibidem.

19  R. Durda, Właściwe dać rzeczy słowo, czyli o kampaniach społecznych, „Niebieska Linia”, nr 6, Warszawa 2005.

Ilustracja 1. 

Billboardy kampanii

 „Powstrzymać 

przemoc domową”

Źródło:

 http://www.

kampaniespoleczne.pl/

kampanie,1471,bo_zupa_

byla_za_slona [dostęp:  

2 czerwca 2012 roku].
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być w pewnych wypadkach usprawiedliwiona20. „To zła kampania – twierdzi 

Leszek Stafiej – dlatego, że dramatyzowała skutki, nie dramatyzując sposo-

bów zapobiegania tym skutkom. Nie mówiła językiem sprawców przemo-

cy, lecz językiem ofiar, a to duży błąd”21. Krytykowano także inicjatorów 

kampanii za skupienie się na przemocy fizycznej i pominięcie konsekwencji 

przemocy psychicznej.

Renata Durda odpierała te zarzuty, tłumacząc, że kampania miała zaini-

cjować debatę o problemie przemocy, nie mogła jednak objąć wszystkich jej 

aspektów, dlatego zdecydowano się wyodrębnić jej najbardziej „namacalne” 

przejawy: „W połowie lat 90-tych nie mieliśmy w Polsce kampanii społecz-

nych (właściwie także reklamowych), które miały wstrząsać odbiorcą – epa-

tujące przemocą i grozą obrazy pojawiły się później. Obawialiśmy się efektu 

odrzucenia przekazu – jak coś przeraża nas to mamy tendencję, aby od tego 

uciekać. Dlatego do wizualnego, brutalnego przekazu dołączono «koło ratun-

kowe» – czyli numer poradni telefonicznej «Niebieskiej Linii»”22. Mirella Panek-

-Owsiańska, jedna z jurorek konkursu „Kampania Społeczna Roku” Fundacji 

Komunikacji Społecznej, zauważa, że kampania „Powstrzymać przemoc do-

mową” była jedną z pierwszych polskich kampanii społecznych w ogóle, która 

odwołała się do tak odważnych środków przekazu: „13 lat temu zdjęcia pobitej 

kobiety, które zawisły w przestrzeni publicznej wywołały szereg dyskusji – od 

słów poparcia do oburzenia. Hasło «bo zupa była za słona» weszło do języka 

codziennego (choć czasem prześmiewczo) i nadal w nim funkcjonuje. Chyba 

żadna inna kampania społeczna nie odniosła pod tym względem takiego sukce-

su”23. Ewelina Janota cytuje także Mariusza Piturę, dyrektora kreatywnego JWT 

Warszawa, który powiedział o tej kampanii, że jest ona do dziś ikoną polskich 

kampanii społecznych: „Bardzo drastyczna i bardzo dosłowna ikona. Już samo 

patrzenie na nią boli. I dobrze”24.

Kampanię stworzyła agencja Amiratis Puris Lintas we współpracy z Telewi-

zją Polską.

Kampania „Makatka”
Data prowadzenia: od marca do kwietnia 2009 roku.

Kolejna kampania „Niebieskiej Linii”, prowadzona jednak ponad dekadę po 

poprzedniej. Tym razem – we współpracy z agencją reklamową Saatchi & Saatchi  

20  E. Janota, Bo była zbyt atrakcyjna – http://www.kampaniespoleczne.pl/kontrowersje,2631,bo_byla_zbyt_atrak-
cyjna [dostęp: 2 marca 2012 roku].

21  M. Izdebski, Reklama społeczna. Kreacja a skuteczność, op. cit., s. 19–20.

22  Ibidem.

23  Ibidem.

24  Ibidem.
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– nadawca wykorzystał tradycyjny nośnik (wizerunek haftowanej makatki przed-

stawiającej sceny z życia rodzinnego), wzbogacając go o hasło kampanii: „Nie 

mów nikomu, co się dzieje w domu”. 

Zamiast sielskiego obrazka, typowego dla tego rodzaju dekoracji, mamy 

slogan silnie ugruntowany w mentalności. Zgodnie bowiem ze stereotypami 

i tradycyjnym podejściem do wychowania i relacji rodzinnych, to, co się dzieje 

w domu, jest prywatne, niedostępne dla innych i zamknięte przed nimi.

Kampania „Przyśpiewka”
Data prowadzenia: marzec 2011 roku.

Do wątków ludowych – czy raczej do stereotypów tkwiących głęboko 

w świadomości społecznej – odwołuje się również kampania Centrum Praw 

Kobiet. Była to kampania związana z mechanizmem jednego procentu, gdyż 

centrum, zajmujące się pomocą kobietom ofiarom przemocy, ma status orga-

nizacji pożytku publicznego, na której rzecz podatnicy mogą przekazywać 1% 

należnego podatku. W ramach działań fundraisingowych Centrum Praw Kobiet 

przygotowało kampanię, w której nie tylko zachęca do tego gestu, ale także 

przypomina o problemie przemocy. 

W spocie radiowym, jaki powstał w ramach omawianej kampanii, słychać 

słowa ludowej dynamicznej przyśpiewki: „Boli mnie głowa cała, bo na drzwi 

poleciała, ale gdy chłop nie bije, babie wątroba gnije”. Lekka forma staje tutaj 

w opozycji do ważnego hasła i wyrazistego przesłania. Zwrot: „Gdy chłop nie 

Ilustracja 2. 

Plakat kampanii 

„Makatka”

Źródło:

http://www.

kampaniespoleczne.pl/

kampanie,643,przemoc_

haftowana [dostęp:  

2 czerwca 2012 roku].
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bije, babie wątroba gnije” jest jednym ze stereotypowych usprawiedliwień 

przemocy w rodzinie, bagatelizującym problem, ale, niestety, dość mocno 

zakorzenionym w zbiorowej świadomości (jeśli nawet tylko na poziomie ję-

zykowym, to wciąż tworzy on klimat przyzwolenia dla przemocy). Spotu moż-

na wysłuchać na stronie: http://www.kampaniespoleczne.pl/kampanie,1607, 

gdy_chlop_nie_bije_watroba_babie_gnije.

Kampania „Wolność od strachu – przeciw przemocy w rodzinie”
Data prowadzenia: od 3 listopada do grudnia 2011 roku.

Kampania ta miała wymiar regionalny – została zainaugurowana przez wła-

dze miejskie Sosnowca, ale była współfinansowana ze środków Ministerstwa 

Pracy i Polityki Społecznej. Trzeba podkreślić, że ta inicjatywa samorządowa 

miała charakter pionierski w skali kraju.

Kampania była skierowana do mieszkańców Sosnowca – zarówno dotknię-

tych problemem przemocy, jak i między innymi biernych wobec tego problemu. 

Wykorzystano w niej nie tylko typowe środki przekazu, jak plakaty, ulotki czy 

spot telewizyjny, ale także narzędzia niestandardowe, jak wlepki czy zawieszki 

umieszczone w środkach transportu miejskiego oraz rozdawane podczas akcji 

kampanijnych piłeczki „antystresowe”.

Kampania „Kobieta bezpieczna”
Data inauguracji: marzec 2003 roku.

W kampanię tę, prowadzoną pod patronatem Kancelarii Prezydenta 

Rzeczypospolitej Polskiej i ambasadora Finlandii w Polsce, szczególnie za-

angażowana była Barbara Labuda, ówczesna szefowa prezydenckiej kan-

celarii. W kolejnym etapie kampania pozyskała także wsparcie partnera ko-

mercyjnego – sieci telefonii komórkowej Idea. Kampania miała charakter 

edukacyjny (w jej ramach odbywały się bowiem szkolenia z samoobrony dla 

kobiet, szkolenia dla policjantów) i informacyjny (wyprodukowano spoty 

telewizyjne i wydrukowano billboardy, które, z jednej strony, zachęcały do 

udziału w projekcie, z drugiej zaś strony – nagłaśniały problem przemocy 

wobec kobiet).

Ilustracja 3. 

Baner kampanii 

„Wolność od strachu 

– przeciw przemocy 

w rodzinie”

Źródło:

http://www.wsparcie.

sosnowiec.pl/o-kampanii.

html [dostęp: 2 czerwca 

2012 roku].
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Jak jednak pisze Joanna Piotrowska, kampania budziła kontrowersje między 

innymi w środowisku kobiecym, zachęcała bowiem kobiety do samoobrony, 

mogła się także przyczynić  do wzmocnienia stereotypów płci, według których 

kobieta jest istotą uległą (użyte w kampanii hasło „Nie wychylaj się”)25.

Kampania „Przełam przemoc”
Data prowadzenia: od lipca do września 2005 roku.

Kolejną akcją, która zwracała uwagę na problem przemocy wobec kobiet, 

była kampania „Przełam przemoc” zainagurowana przez Magdalenę Środę, peł-

nomocniczkę rządu do spraw równego statusu kobiet i mężczyzn. W ramach 

kampanii uruchomiono infolinię dla ofiar przemocy. Kampania miała przede 

wszystkim cel informacyjny – wykorzystane spoty telewizyjne i radiowe oraz 

billboardy i reklama prasowa uwrażliwiały przede wszystkim na to, że każda 

przemoc domowa jest przestępstwem, nie zaś prywatną sprawą pozostawioną 

w sferze nieporozumień domowych.

25  J. Piotrowska, Przemoc wobec kobiet: 1989–2009, op. cit., s. 236.

Ilustracja 4. 

Plakat kampanii 

„Kobieta bezpieczna”

Źródło: 

 Archiwum autorki.

Ilustracja 5. 

Logo kampanii 

„Przełam przemoc”

Źródło:

http://www.proto.pl/PR/

Images/logo_przelamprze-

moc_norm.jpg [dostęp: 

2 czerwca 2012 roku]�
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W kampanii korzystano także z narzędzi niestandardowych, wykonano bo-

wiem między innymi instalację Niemy świadek. Tworzyło ją kilkanaście postaci  

– kobiecych fantomów, na których umieszczono opis drastycznych doświad-

czeń przemocy, jakiej doznały ze strony mężczyzn. Instalacja wędrowała po 

Polsce i była prezentowana w miejscach publicznych (na przykład w budynku 

kina w Opolu czy w hali głównej Dworca Centralnego w Warszawie).

Kampania „Przełam przemoc” także odwoływała się do dualizmu „kobiety  

– ofiary przemocy domowej, mężczyźni – sprawcy przemocy domowej”, co było 

jedną z przyczyn krytyki tego przedsięwzięcia26. Abstrahując od argumentów 

wysuwanych przez przeciwników kampanii, nie sposób nie zauważyć, że braku-

je ogólnopolskiej kampanii rządowej poświęconej stereotypowi płci, będącemu 

jednym ze źródeł przemocy domowej, oraz integrującej kobiety i mężczyzn we 

wspólnych inicjatywach na rzecz przeciwdziałania przemocy.

Akcją prowadzoną pod patronatem rządu, która wpisuje się w ten nurt, jest 

kampania „Białej Wstążki”.

Kampania „Białej Wstążki”
Data prowadzenia w Polsce: 2009, 2010 i 2011 rok.

Przekaz kampanii „Białej Wstążki” – międzynarodowego przedsięwzięcia 

skierowanego do mężczyzn będących sojusznikami w walce z przemocą wobec 

kobiet – ma nie tylko uwrażliwiać mężczyzn na problem przemocy, ale także 

włączyć ich w akcje na rzecz przeciwdziałania jej. Kampania została zainaugu-

rowana w 1991 roku w Kanadzie, gdzie w ciągu dwóch miesięcy przekonano 

ponad 100 tysięcy mężczyzn do założenia białej wstążki (głównego symbolu 

kampanii) jako symbolu osobistej deklaracji, że nie będą stosować przemocy, 

i zobowiązania, że będą reagować na wszystkie jej przejawy.

W Polsce w kampanię tę – obok wielu organizacji pozarządowych podejmu-

jących działania nawiązujące do kanadyjskiej inicjatywy – zaangażowała się 

także Elżbieta Radziszewska, pełnomocniczka rządu do spraw równego trakto-

wania. W ramach prowadzonej w wielu miastach Polski akcji rozdawano nie tyl-

ko symboliczne białe wstążki (na przykład w Warszawie w 2009 roku rozdawa-

ła je między innymi Elżbieta Radziszewska), ale także kierowane do mężczyzn 

ulotki z informacjami o przemocy wobec kobiet i sposobami przeciwdziałania 

temu zjawisku. Elementem kampanii było również powołanie Kapituły Bractwa 

Rycerzy „Białej Wstążki”, do której zaproszono między innymi Artura Barcisia, 

Wojciecha Malajkata i Krzysztofa „Diablo” Włodarczyka, czyniąc ich w pewnym 

sensie ambasadorami akcji. Warto w tym miejscu wspomnieć także o innych 

inicjatywach, jakie podjęły instytucje publiczne w ramach kampanii „Białej 

26  Protest przeciwko kampanii wystosowało Forum na Rzecz Odpowiedzialnego Ojcostwa.
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Wstążki”, między innymi o akcji pod hasłem „Mężczyzna chroni i wspiera. Nie 

krzywdzi”, przeprowadzonej w 2011 roku przez mazowiecką policję.

Kampanie społeczne, które włączają także mężczyzn w przeciwdziałanie 

przemocy, są jednak realizowane przede wszystkim, jak już wspomniano, przez 

organizacje pozarządowe i partnerów komercyjnych, nierzadko w ramach ogól-

noświatowej akcji „16 Dni Przeciw Przemocy Wobec Kobiet”27. Wśród nich warto 

wymienić kampanię „AVON kontra przemoc” i kampanię miesięcznika „PANI”.

Wielka kampania o godność „AVOn kontra przemoc”
Data inauguracji: jesień 2008 roku.

Kampania ta jest realizowanym w Polsce elementem międzynarodowej akcji 

firmy AVON na rzecz przeciwdziałania przemocy, zainaugurowanej w 2004 roku. 

Polska odsłona przedsięwzięcia ogniskowała się wokół hasła „Nie tylko siniaki 

robią z ciebie ofiarę”. Środki przekazywane na cele kampanii były pozyskiwane 

ze sprzedaży produktów-symboli – bransoletki i naszyjnika „Stop przemocy”. 

W ramach kampanii przeprowadzono akcję billboardową i prasową, powstał 

także spot (dostępny do obejrzenia na stronie internetowej: http://www.wiel-

kakampaniaogodnosc.pl/10,akcja-w-polsce.html), w którym – co warte podkre-

ślenia – informowano, że przemoc psychiczna również jest przemocą.

27  „16 Dni Przeciw Przemocy Wobec Kobiet” to międzynarodowa kampania organizowana przez Women’s Global 
Leadership Institute, w której rokrocznie bierze udział kilkaset organizacji w ponad stu krajach świata, w tym 
także w Polsce. Każdego roku między 25 listopada (Międzynarodowym Dniem Przeciw Przemocy Wobec Kobiet)  
a 10 grudnia (Międzynarodowym Dniem Praw Człowieka) odbywa się wiele akcji, są wówczas inaugurowane rów-
nież kampanie zwracające uwagę na przemoc wobec kobiet.

Ilustracja 6. 

Billboard kampanii 

„AVON kontra 

przemoc”

Źródło:

http://www.kobiety.net.

pl/Kampania-Nie-tylko-

siniaki-robia-z-ciebie-

ofiare_img4b02783941bd7.

jpg [dostęp: 2 c zerwca  

2012 roku].
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W kolejnych odsłonach kampanii poszerzono grono jej odbiorców – hasło 

przewodnie z 2011 roku brzmiało: „Prawdziwy mężczyzna troszczy się o swoich 

najbliższych”. Ambasadorami akcji zostali aktorzy Robert Kudelski i Marek Wło-

darczyk oraz sportowcy Krzysztof „Diablo” Włodarczyk i Przemysław Saleta.

Partnerem merytorycznym kampanii jest Fundacja Feminoteka, która w ra-

mach tego przedsięwzięcia prowadzi telefon interwencji kryzysowej dla ofiar 

przemocy domowej.

Kampania „Bije tylko słaby”
Data inauguracji: styczeń 2012 roku.

Kampania miesięcznika „PANI” ma na celu zapewnienie pomocy dla kobiet  

– ofiar przemocy ze strony mężów i partnerów. Miesięcznik publikuje w każdym 

numerze wyznania ofiar przemocy (na przykład Zofii Ragankiewicz, byłej żony 

senatora i znanego prawnika) i wypowiedzi mężczyzn, którzy popierają akcję 

i podpisują się pod głównym hasłem kampanii „Bije tylko słaby”.

W ramach kampanii powołano także „grupę wsparcia”, którą tworzą między 

innymi Jolanta Kwaśniewska, były minister sprawiedliwości Krzysztof Kwiat-

kowski, dziennikarka Dorota Wellman, pisarka Sylwia Chutnik czy szefowa „Nie-

bieskiej Linii” Renata Durda.

Jak pokazują powyższe przykłady, kampanie uwrażliwiające na kwestie 

przemocy domowej są w Polsce realizowane, wciąż jednak – biorąc pod uwa-

gę skalę tego problemu społecznego – ich liczba i zasięg są niewystarczające. 

Zasadne wydaje się także oczekiwanie, żeby inicjatywę w tym zakresie wykazy-

Ilustracja 7. 

Logo kampanii  

„Bije tylko słaby”

Źródło:

http://www.niebieskalinia.

pl/spaw/images/bije_tylko_

slaby.jpg [dostęp:  

2 czerwca 2012 roku].
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wały częściej również instytucje publiczne, w tym te, na których bezpośrednio 

spoczywa wysiłek przeciwdziałania przemocy (Ministerstwo Sprawiedliwości, 

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej).

Zwraca także uwagę dominujący typ komunikatu, jaki niosą ze sobą prze-

prowadzone kampanie, akcentujący częściej skutki przemocy niż formy prze-

ciwdziałania temu zjawisku (w tym formy angażujące mężczyzn).

Kampanie dotyczące równości płci w sferze publicznej 
i życiu politycznym

Sfera publiczna jest wciąż w Polsce miejscem, w którym kobiety są niedore-

prezentowane. Mimo że stanowią ponad połowę polskiego społeczeństwa28, 

ich udział w życiu publicznym – zwłaszcza w życiu politycznym i w sprawowa-

niu władzy – jest nieproporcjonalnie niższy.

Jak zauważa Małgorzata Fuszara, od 2001 roku reprezentacja kobiet w sej-

mie utrzymywała się na stałym poziomie 20%29. Sytuacja ta zmieniła się do-

piero w wyniku wyborów parlamentarnych z 2011 roku, przeprowadzonych 

zgodnie z ordynacją wyborczą wzbogaconą o przepisy wprowadzające tak 

zwaną trzydziestopięcioprocentową kwotę – kobiety stanowią dziś 24% ogółu 

posłów wybranych do izby niższej parlamentu30. Kobiety rzadziej niż mężczyźni 

są również członkami partii politycznych, choć już w sektorze pozarządowym 

ich aktywność jest znaczna. Także w Parlamencie Europejskim udział kobiet 

wśród wybranych posłów nie jest wysoki: w 2004 roku stanowiły one 15% de-

putowanych, z kolei w 2009 roku – 22%31. Podobnie dane dotyczące obecności 

kobiet w polityce lokalnej wskazują na ich niedoreprezentowanie, choć i na tej 

płaszczyźnie można odnotować stały – ale niski – wzrost32.

Kobiety znacznie rzadziej niż mężczyźni stają na czele gremiów decyzyjnych 

i najważniejszych urzędów. Tylko jedna kobieta – Hanna Suchocka – pełniła 

funkcję premiera, a udział kobiet w rządzie w ciągu ostatnich dwudziestu lat 

wynosił średnio 11%. Władze najważniejszych instytucji państwowych, jak po-

kazuje Agata Chełstowska, również są dla kobiet trudno dostępne33.

28  Kobiety w Polsce, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2007, s. 56.

29  M. Fuszara, Kobiety w polityce dwudziestolecia (1989–2009), [w:] Kobiety dla Polski, Polska dla kobiet. 20 lat 
transformacji 1989–2009, op. cit., s. 189.

30  Na podstawie bazy danych Unii Międzyparlamentarnej – http://www.ipu.org/parline-e/reports/2255_E.htm 
[dostęp: 27 lutego 2012 roku].

31  Por. http://www.europarl.europa.eu/parliament/archive/elections2009/en/poland_en_txt.html [dostęp:  
12 marca 2012 roku].

32  A. Niżyńska, Kandydatki w wyborach samorządowych w 2010, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2011, s. 4.

33  A. Chełstowska, Udział kobiet w gremiach decyzyjnych, [w:] Kobiety dla Polski, Polska dla kobiet. 20 lat trans-
formacji 1989–2009, op. cit., s. 203–205.
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Z jednej strony, udział kobiet w sferze publicznej, szczególnie w życiu poli-

tycznym, jest niski, z drugiej zaś strony – na co wskazują dane demograficzne 

– ich potencjał jest wysoki. Tutaj właśnie otwiera się pole dla kampanii społecz-

nych, które powinny wzmacniać wśród kobiet poczucie bycia pełnoprawnymi 

uczestniczkami życia politycznego, a także angażować je i zachęcać do udziału 

w życiu politycznym. Przekaz takich akcji nie powinien być jednak kierowany 

jedynie do kobiet, należy bowiem również uświadamiać mężczyznom, że ste-

reotyp płci, lokujący kobiety poza sferą publiczną, jest anachronizmem. Czy jed-

nak kampanie społeczne dotyczące równości płci w życiu publicznym osiągają 

te cele? Aby odpowiedzieć na to pytanie, należy prześledzić dotychczasowe 

akcje kampanijne.

Pierwszy wniosek, jaki narzuca się automatycznie, każe odnotować, że kam-

panii takich właściwie nie ma. W ciągu ostatnich dwudziestu lat aktywizacja 

polityczna kobiet nie była tematem poruszanym w reklamie społecznej. Proble-

matyką tą zajmowały się jedynie organizacje pozarządowe – w tym wypadku 

były to jednak kampanie o lokalnym, wąskim zasięgu.

Warto więc w tym miejscu wspomnieć o kampanii prowadzonej przez Przed-

wyborczą Koalicję Kobiet, która uformowała się w 2001 roku z inicjatywy i przy 

udziale blisko pięćdziesięciu różnych organizacji kobiecych z kraju. Koalicja ta 

za swoje główne cele uznała działania na rzecz zwiększenia liczby kobiet w sej-

mie i senacie, wzrost świadomości w zakresie równości płci wśród społeczeń-

stwa i klasy politycznej oraz monitorowanie działalności partii politycznych 

w tym zakresie. Przedwyborcza Koalicja Kobiet prowadziła liczne działania 

zachęcające do oddawania w wyborach głosu na kobiety (bez wskazywania 

konkretnych kandydatek), zwołała ogólnopolską konferencję poświęconą tej 

tematyce, a jej lokalne przedstawicielstwa organizowały spotkania z kandy-

datkami startującymi w wyborach34. Była to zatem kampania ogólnopolska, 

długofalowa, lokująca się między akcją społeczną a kampanią społeczną w ści-

słym tego słowa znaczeniu.

Kampanię o podobnym charakterze, ale w wymiarze regionalnym, zorga-

nizowały kobiety na Śląsku, zawiązując w 2009 roku Śląską Przedwyborczą 

Koalicję Kobiet, która miała na celu wsparcie kobiet startujących w wyborach 

(parlamentarnych i samorządowych) – jak piszą na swojej stronie internetowej 

organizatorki tego przedsięwzięcia – także przez kampanie obywatelskie (mię-

dzy innymi akcje „Przychodzi baba do polityka” czy „Wybory kobiet”).

Do tego nurtu należy również zaliczyć działalność Kongresu Kobiet (ujmo-

wanego szeroko – jako swoisty ruch społeczny) i jego formalnego organu – Sto-

34  J. Wydrych, Kobiety lewicy, „uniGENDER” 2006, nr 1.
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warzyszenia Kongresu Kobiet. Kongres, powołany w 2009 roku jako konferencja 

poświęcona dwóm dekadom polskiej demokracji ocenianej z perspektywy ko-

biecej, stał się organizacją wspierającą kobiety i zachęcającą je do aktywności 

na różnych polach, także w działalności publicznej. Pod auspicjami Kongresu 

Kobiet organizuje się debaty, spotkania i warsztaty, a także wydaje się materia-

ły, które analizują problem aktywności publicznej kobiet. Nie bez znaczenia jest 

także rola, jaką kongres odegrał w zmianie języka, jakim mówi się o publicznej 

aktywności Polek, szczególnie przez wprowadzenie do głównego nurtu debaty 

publicznej takich pojęć, jak „reprezentacja kobiet” czy „parytet”35. Ponadto Kon-

gres Kobiet był inicjatorem obywatelskiego projektu wprowadzającego kwotę 

do polskiego prawa wyborczego – zbieraniu podpisów pod tym obywatelskim 

projektem towarzyszyła wielokanałowa kampania społeczna (informacyjna 

– objaśniająca, o jaką zmianę w prawie chodzi, i aktywizująca do udzielenia 

poparcia projektowi i zbierania podpisów), realizowana między innymi przez 

działalność witryny internetowej Popieramparytety.pl i strony na Facebooku 

„Popieram parytety płci na listach wyborczych”, filmy umieszczane w serwi-

sie YouTube, propagujące ideę parytetu i zachęcające do podpisania się pod 

projektem ustawy, udział znanych osób zbierających podpisy pod projektem 

(na przykład Jacek Żakowski, Janina Paradowska, Urszula Dudziak, Katarzyna 

Kozyra), akcję „Zamrażarka sejmowa jest niedemokratyczna” i kampanię na 

Facebooku „Głosuję na kobiety”.

Kampaniami społecznymi sensu stricto w tym obszarze były jedynie akcje 

„Przyszłe radne są tuż obok ciebie!” i „Kobiety na wybory” – obie przeprowadzo-

ne z inicjatywy koalicji „Masz głos, masz wybór”.

Kampania „Przyszłe radne są tuż obok ciebie! Znasz je? Przekonaj je?”
Data prowadzenia: od sierpnia do 12 listopada 2010 roku.

Kampania ta miała na celu zaktywizowanie obywateli i obywatelek posiada-

jących prawo wyborcze (składała się bowiem z dwóch równoległych przekazów 

– obok analizowanego „Przyszłe radne są tuż obok ciebie!” obejmowała także 

akcję „Przyszli radni są tuż obok ciebie!”) do udziału w wyborach samorządo-

wych, korzystając zarówno z czynnego (udział w głosowaniu), jak i biernego 

(kandydowanie) prawa wyborczego. Jak piszą inicjatorzy kampanii: „Hasło 

pierwszej brzmiało «Przyszli radni/e są tuż obok ciebie! Znasz ich/je? Przeko-

naj ich/je!» i miało zwrócić uwagę mieszkańców gmin, że w ich sąsiedztwie są 

35  Por. na przykład: Parytety, czyli jak aktywizować kobiety, Wyborcza.pl, 10 lipca 2009 roku; Postulaty Kongresu 
Kobiet: parytety, in vitro i polityka prorodzinna, GazetaPrawna.pl, 23 czerwca 2010 roku; Prezydent chce więcej 
kobiet na listach wyborczych, TVN24.pl, 29 lipca 2009 roku – http://www.tvn24.pl/12690,1612059,1,1,prezydent-chce-
wiecej-kobiet-na-listach-wyborczych,wiadomosc.html [dostęp: 21 lutego 2012 roku].
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potencjalni kandydaci i kandydatki na dobrych radnych, tylko często brakuje 

im motywacji, by startować w wyborach”36.

Kampania obejmowała spoty telewizyjne i radiowe, była także prowadzona 

w Internecie i w prasie drukowanej.

Niestandardowym narzędziem były także naklejki na samochód.

36  Por. http://www.maszglos.pl/obywatele-i-wybory [dostęp: 28 lutego 2012 roku].

Ilustracja 8. 

Billboardy kampanii 

„Przyszłe radne są tuż 

obok ciebie!”

Źródło:

http://www.maszglos.pl/

obywatele-i-wybory  

[dostęp: 2 czerwca  

2012 roku].

Źródło:

http://www.kampaniespo-

leczne.pl.

Ilustracja 9. 

Naklejka na samochód 

– narzędzie kampanii 

„Przyszłe radne są tuż 

obok ciebie!”
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W wypadku tej kampanii zwraca uwagę jej niestandardowy przekaz, suge-

rujący, że kompetentne kobiety są tuż obok, warto więc pomóc im się wybić, 

poświęcić im swoją uwagę i oddać na nie głos. Niezwykle cenne wydaje się 

kierowanie tego przekazu nie tylko do kobiet, ale także do mężczyzn.

Kampanię tę przygotowała agencja Albert Lumberjacker.

Kampania „Kobiety na wybory!”
Data prowadzenia: od września do 9 października 2011 roku.

Jak piszą inicjatorzy tego przedsięwzięcia: „Kampania «Kobiety na wybory!» 

ma na celu zwiększenie frekwencji wśród kobiet, która jest średnio o 5–10% 

niższa niż wśród mężczyzn. Chcemy przekonać panie, że ich udział w życiu pu-

blicznym jest bardzo ważny”37. Kampania ta miała charakter przede wszystkim 

profrekwencyjny i była skierowana do kobiet posiadających prawa wyborcze, 

a bezpośrednim powodem jej przeprowadzenia było to, że jedynie połowa Po-

lek korzysta z tych praw. Przekaz miał na celu zmienić myślenie kobiet, które 

uważały, że udział w wyborach nie ma sensu, albo nie czuły się kompetentne 

(jak wskazywały badania zlecone przez organizatorów kampanii) do decydo-

wania w sprawach polityki. W ramach kampanii przygotowano spójną koncep-

cję, na którą składały się zdjęcia (rozpowszechniane w formie billboardów lub 

wykorzystywane w reklamie prasowej) oraz spoty telewizyjne i radiowe (do 

obejrzenia i posłuchania między innymi na stronie internetowej: http://www.

kampaniespoleczne.pl)38.

37  Por. http://www.kobietynawybory.pl/pl [dostęp: 28 lutego 2012 roku].

38  Por. http://www.kampaniespoleczne.pl/kampanie,1904,kobiety_na_wybory [dostęp: 13 marca 2012 roku].

Ilustracja 10. 

 Billboard kampanii 

„Kobiety na wybory!”

Źródło:

 http://www.kampaniespo-

leczne.pl.
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W spocie telewizyjnym kampanii kobiety w różnym wieku mówią chórem: 

„Wiemy, ile kosztuje posłanie dziecka do szkoły, wiemy, jak zadbać o zdrowie 

najbliższych, wiemy, jak radzić sobie z domowym budżetem, wiemy, jak prowa-

dzić własną firmę... To dlaczego prawie połowa z nas traci głos w dniu wybo-

rów? Nie odbierajmy sobie głosu – kobiety na wybory!”.

Elementem kampanii była także strona internetowa, która poza opisanym 

spotem telewizyjnym zawierała praktyczne informacje wyborcze (między inny-

mi kalendarz wyborczy) i materiały edukacyjne, na przykład poradnik wyborczy 

z informacjami o systemie wyborczym, kampanii wyborczej czy trybie przepro-

wadzania wyborów. Na stronie tej można było również zobaczyć wyniki akcji 

„Idę na wybory”, która polegała na fotografowaniu się z planszą z tym hasłem 

przez różne osoby, głównie kobiety.

Kampanię „Kobiety na wybory!” przygotowała agencja Albert Lumberjacker.

Była to jedyna kampania społeczna o tak szerokim zasięgu, która podejmo-

wała temat równości płci w sferze polityki, szczególnie w zakresie frekwencji, 

czyli korzystania z czynnego prawa wyborczego. Przekaz kampanii był jasny: 

kobiety nie powinny odbierać sobie prawa do wpływania na politykę. Ponieważ 

grono odbiorców stanowiły jedynie kobiety, trudno w tym wypadku mówić 

o zrównoważonym przekazie. Nie jest to oczywiście zarzut, nie taki był bo-

wiem cel omawianej kampanii. Niemniej może ona budzić jedno zastrzeżenie 

– w komunikacie przekazywanym przez uczestniczki spotu kobiety odwołują 

się przede wszystkim do swoich kompetencji tak zwanych miękkich (wiedzy 

z zakresu opieki nad dziećmi czy życia rodzinnego – pojawia się między innymi 

pojęcie „domowy budżet”), co może pogłębiać stereotyp płci. Nadawcy komu-

nikatu chodzi o aktywizację polityczną kobiet (ich udział w wyborach), używa 

jednak w tym celu atrybutów należących do sfery domowej, w mniejszym stop-

niu zaś powołuje się na przykład na kompetencje profesjonalne, spoza sfery 

prywatnej (te pojawiają się jedynie w wymiarze prowadzenia własnej firmy).

Podsumowując tę część rozważań, trzeba podkreślić, że kampanii społecz-

nych podejmujących temat równości płci w życiu publicznym jest niewiele. 

Z kolei wśród zrealizowanych akcji wyraźnie brakuje kierowania przekazu nie 

tylko do kobiet, ale także do mężczyzn.

Kampanie dotyczące równości płci w życiu zawodowym 
i prywatnym

Ostatnim obszarem niniejszej analizy jest równość płci w życiu zawodo-

wym i prywatnym. Nie sposób oddzielić tych dwóch sfer, obie bowiem doty-

czą przede wszystkim zrównania statusu kobiet i mężczyzn, równego podziału  
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obowiązków domowych, przełamywania stereotypów płci czy jednakowego 

dostępu do pracy. Sfera prywatna (życie rodzinne i domowe) przeplata się tutaj 

na każdym kroku z wyzwaniami rynku pracy, co potwierdzają same komunikaty 

płynące z kampanii społecznych.

Kampanie w tym obszarze można podzielić na dwie podgrupy: akcje kierowa-

ne do pracodawców oraz akcje kierowane do ogółu obywateli (w tej grupie będą 

się znajdować kampanie społeczne dotyczące relacji w rodzinie, a także skiero-

wane bezpośrednio do kobiet, mające na celu ich aktywizację zawodową).

Kampanie kierowane do pracodawców

Na uwagę zasługują tutaj trzy kampanie, zrealizowane przez organizację 

pozarządową (jedna akcja) i przez ministerstwa (dwa przedsięwzięcia).

Kampania „Równi w pracy”
Data prowadzenia: od 9 października do grudnia 2006 roku.

Kampania ta, prowadzona pod głównym hasłem „Równi w pracy – to się 

opłaca”, była skierowana do pracodawców. Inicjatorem akcji był Program Na-

rodów Zjednoczonych do spraw Rozwoju, w Polsce realizowała ją Fundacja 

Feminoteka w ramach projektu „Gender Index”.

Ilustracja 11. 

  Plakat kampanii 

„Równi w pracy”

Źródło:

http://www.

kampaniespoleczne.pl/

kampanie,753,indeks_

rownosci [dostęp:  

2 czerwca 2012 roku].

28   Magdalena Kicińska



Szeroko zakrojonej kampanii towarzyszyła reklama społeczna, realizowa-

na przede wszystkim za pomocą narzędzi outdoorowych oraz przez przekaz 

telewizyjny, radiowy i prasowy. Jej głównym celem było zwrócenie uwagi na 

nierówność sytuacji zawodowej kobiet i mężczyzn, ze szczególnym uwzględ-

nieniem dysproporcji w zarobkach między obiema płciami.

Kampania „Godzenie ról rodzinnych i zawodowych kobiet i mężczyzn”
Data inauguracji: 2009 rok.

Jest to ogólnokrajowa kampania realizowana przez Centrum Rozwoju 

Zasobów Ludzkich przy współpracy merytorycznej Departamentu Ana-

liz Ekonomicznych i Prognoz w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, 

a także między innymi TVP Warszawa (która emitowała cykliczny program 

Ona i On. Praca i Dom). Głównym celem kampanii jest zwrócenie uwagi na 

„ideę wyrównywania szans kobiet i mężczyzn w dostępie do zatrudnienia, 

wzmacniania pozycji kobiet na rynku pracy, budowania wartości ekono-

micznej pracy kobiet i wartości społecznej rodzicielstwa, promowania 

alternatywnych strategii w miejscu pracy, dzielących ryzyko pracodawcy 

i pracobiorcy”39. 

Poza cyklicznym programem Ona i On. Praca i Dom na potrzeby kampanii 

nakręcono dwa spoty telewizyjne (dostępne także na stronie internetowej 

Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej: http://analizy.mpips.gov.pl/index.

php/komunikaty-topmenu-49/67-godzenie-rol-rodzinnych-i-zawodowych-

kobiet-i-mezczyzn.html), które w swoim przekazie wykraczają poza grono 

pracodawców. Jeden z filmów, zatytułowany Godzenie ról, pokazuje korzyści 

płynące dla rodziny i społeczeństwa z realizowania partnerskich relacji w ży-

ciu rodzinnym i zawodowym. 

Główni bohaterowie – Jacek i Ewa – zostali ukazani w sferze zawodowej 

i prywatnej: Jacek jest zarówno wykładowcą, jak i specjalistą w czytaniu swo-

jej córce bajek przed snem, Ewa zaś nie tylko „uprasowała stosy ubrań”, ale 

– jako lekarka – ma na koncie mnóstwo wyleczonych pacjentów. Przekaz pod-

kreśla wielowymiarowość postaci, obalając stereotyp postrzegania kobiety 

i mężczyzny przez pryzmat „sfera prywatna – domena kobiet” i „sfera publicz-

na – domena mężczyzn”. Komunikat płynący ze spotu wskazuje, że zarówno 

kobiety, jak i mężczyźni mogą się spełniać w różnych – nie tylko tradycyjnie 

im przypisanych – rolach. Jak głosi zaś kończące spot hasło: „Dzielenie obo-

wiązków to mnożenie korzyści”.

39 Por. http://www.tvp.pl/warszawa/patronaty/kampania-godzenie-rol-rodzinnych-i-zawodowych-kobiet-i-
mezczyzn/6728064 [dostęp: 2 marca 2012 roku].
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Kampania „czy zamierza pan zajść w ciążę?”
Data prowadzenia: od 19 stycznia do grudnia 2011 roku.

Inicjatorem kampanii prowadzonej pod hasłem „Niektóre pytania nie 

powinny padać niezależnie od tego, czy są zadawane mężczyźnie czy kobie-

cie” było Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Odbiorcami komunikatu byli 

pracodawcy, a cel kampanii stanowiło uwrażliwienie na kwestię nierównego 

traktowania kobiet i mężczyzn w życiu zawodowym. Kampanię przygotował 

Departament Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym wraz z Pra-

cownią Poziomka. Narzędziem kampanii był spot, którego scenariusz został 

wybrany w konkursie dla młodzieży (laureatami zostali Maciej Kałach i Ewa 

Kamińska)40. Spot emitowano w telewizji, kinach i Internecie, a także na sta-

cjach i w wagonach stołecznego metra. Prezentuje on sytuację rozmowy kwa-

lifikacyjnej, na której o pracę stara się młody mężczyzna. Dwójka rekruterów 

pyta go, czy jest po ślubie, jak chce łączyć obowiązki rodzinne z pracą i czy 

w najbliższym czasie... zamierza zajść w ciążę i urodzić dziecko. Mężczyzna 

jest wyraźnie zakłopotany ostatnim pytaniem. Głos z offu komentuje: „Niektó-

re pytania nie powinny padać. Niezależnie od tego, czy są zadawane mężczyź-

nie czy kobiecie”. Zamiana ról, która się w tej reklamie dokonała, uwypukla 

stereotyp mocno zakorzeniony w świadomości dużej części społeczeństwa, 

zgodnie z którym niestosowność pytania polega nie na tym, że nie powinno 

ono w ogóle paść, ale na tym, że zostało zadane mężczyźnie. Celem kampanii 

było zwrócenie uwagi na to, że dyskryminacja na rynku pracy jest zjawiskiem 

wciąż aktualnym i występuje już na etapie rekrutacji. „Taki sposób myślenia 

często odbiera kobietom szansę na rozwój kariery oraz wykorzystanie swoich 

umiejętności w pracy zawodowej. Traktowaniu kobiet i mężczyzn na rynku 

pracy towarzyszą podwójne standardy”41.

Kampanie kierowane nie tylko do pracodawców

W ostatnich latach były także prowadzone kampanie, których krąg odbior-

ców obejmował nie tylko pracodawców. Jest to charakterystyczne dla kampa-

nii mających na celu zmiany świadomościowe – często nie zawęża się w nich 

grupy docelowej, starając się oddziaływać na całe społeczeństwo, nie zaś tylko 

na wybrane grupy, choć oczywiście ewentualna zmiana w tych grupach może 

przynieść dodatkowe rezultaty.

40  Por. http://www.kampaniespoleczne.pl/kampanie,1556,czy_zamierza_pan_zajsc_w_ciaze [dostęp: 2 marca 
2012 roku].

41  Ibidem.
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Kampania „Matki na rynku pracy”
Data prowadzenia: od sierpnia do września 2007 roku.

Pomysłodawcą kampanii, której główne hasło brzmiało: „Mamy w pracy 

mogą więcej... a przynajmniej tyle samo”, był Departament do spraw Kobiet, 

Rodziny i Przeciwdziałania Dyskryminacji Ministerstwa Pracy i Polityki Społecz-

nej. W realizacji kampanii wykorzystano przede wszystkim billboardy i spot 

reklamowy.

 
Główny pomysł kampanii polegał na pokazaniu, że kompetencje, które po-

siadają matki zajmujące się opieką nad dziećmi, jak cierpliwość, koncentracja 

czy umiejętność prowadzenia negocjacji, mogą być także kompetencjami wy-

korzystywanymi w życiu zawodowym. 

Pomysłodawczyni kampanii wyjaśniała: „Różne badania wskazują, jak moc-

ne są stereotypy dotyczące pracujących matek. Polscy pracodawcy obawiają 

się, że zatrudniając kobietę z dzieckiem będą musieli nieustannie dawać jej 

zwolnienia i że będzie to mniej przydatny pracownik, który przede wszystkim 

zajmie się dzieckiem, a pracę postawi na dalszym planie. Co ciekawe, również 

same kobiety myślą o sobie w ten sposób”42. Kampania wzbudziła jednak pew-

ne kontrowersje, natury zarówno technicznej (redakcja portalu Kampanie-

Społeczne.pl zwraca uwagę na słabą moc komunikatu, brak „czegoś co sprawi, 

że po obejrzeniu reklamy już nigdy na dany problem odbiorca nie spojrzy tak 

samo”), jak i merytorycznej (koordynatorka kampanii sama przyznała, że hasło 

wzbudziło protesty ze strony kobiet, które uważają, że może ono sugerować, 

że kobiety bezdzietne mogą mniej).

42 Ibidem.

Źródło:

http://www.

kampaniespoleczne.pl/

kampanie,23,mamy_moga_

wiecej_a_przynajmniej_

tyle_samo [dostęp:  

2 czerwca 2012 roku].

Ilustracja 12. 

Billboard 

wykorzystywany jako 

narzędzie w kampanii 

„Matki na rynku pracy”
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Kampania „ABc Równości”
Data prowadzenia: od 24 września do grudnia 2007 roku.

Kampania – prowadzona w ramach Europejskiego Roku Równych Szans dla 

Wszystkich – nie miała charakteru ogólnopolskiego, była bowiem realizowana 

w trzech województwach (mazowieckim, pomorskim i małopolskim) z inicja-

tywy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Stowarzyszenia Współpracy Ko-

biet NEWW-Polska, Fundacji Ośka i Fundacji eFKa. Jej odbiorcami były przede 

wszystkim wspólnoty lokalne i samorządy.

Kampania opierała się głównie na wykorzystaniu narzędzi outdoorowych 

(billboardy, plakaty w przestrzeni miejskiej i w środkach transportu publicz-

nego) oraz na przekazach telewizyjnych. Cel kampanii był przede wszystkim 

informacyjny – przypominanie o równym statusie kobiet i mężczyzn oraz po-

pularyzowanie wiedzy o przepisach zakazujących dyskryminacji, jakie istnieją 

w polskim porządku prawnym.

Kampania „Jak dobrze być przedsiębiorczą kobietą”
Data prowadzenia: od listopada 2007 do marca 2008 roku.

Inicjatorem kampanii, skierowanej do niepracujących kobiet w wieku pro-

dukcyjnym, był Departament do spraw Kobiet, Rodziny i Przeciwdziałania Dys-

kryminacji w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. Jako cel przyjęto aktywi-

zację zawodową kobiet przez namawianie ich do założenia własnej działalności 

gospodarczej.

Głównemu przekazowi towarzyszyło hasło „SpełniONA w biznesie” i cotygo-

dniowe audycje emitowane w drugim programie Telewizji Polskiej. Stworzono 

także specjalną infolinię, która pozwalała uzyskać informacje na temat zasad 

zakładania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Na potrzeby 

kampanii agencja Opus B wyprodukowała dwa spoty telewizyjne i radiowe, 

emitowane każdorazowo przed wspomnianym programem telewizyjnym. Jak 

zauważa Maciej Stachowiak, jeden z nich był utrzymany w stylistyce bajkowej, 

Ilustracja 13. 

  Billboard kampanii 

„ABC Równości”

Źródło:

http://www.kampaniespoleczne.

pl/showimage_pure.

php?img=http://www.

kampaniespoleczne.

pl/images/zdjecia/dc/

zdjecie_20080105233204_898.jpg 

[dostęp: 2 czerwca 2012 roku].
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drugi – w tak zwanej stylistyce kobiecej43. Pierwszy odwoływał się do opowie-

ści, których bohaterkami były kobiety (głos z offu mówi: „Nie czekaj na księcia 

z bajki, nie spodziewaj się dobrej wróżki, nie licz na złotą rybkę, bo życie to 

nie bajka. Weź sprawy w swoje ręce i załóż własną firmę”), drugi prezentował 

zdecydowanie bardziej aktywną postawę (narratorką była kobieta, która wzięła 

już sprawy w swoje ręce i założyła własny biznes).

W prowadzeniu kampanii wykorzystano także billboardy i zdjęcia publiko-

wane w prasie.

Kampania „Jestem mamą. To moja kariera”
Data prowadzenia: marzec 2008 roku.

Macierzyństwo jako karierę propagowali inicjatorzy kampanii „Jestem 

mamą. To moja kariera”, która towarzyszyła obchodom Narodowego Dnia 

Życia. Warto wspomnieć, że dwa lata wcześniej to samo środowisko (Komi-

tet Narodowego Dnia Życia) zrealizowało kampanię „Być ojcem – rola życia”. 

Kampania z 2008 roku była prowadzona przede wszystkim z wykorzystaniem 

spotów telewizyjnych i radiowych oraz plakatów.

43 M. Stachowiak, Ona w biznesie – http://www.kampaniespoleczne.pl/kampanie,306,ona_w_biznesie [dostęp:  
2 marca 2012 roku].

Źródło:

http://www.

kampaniespoleczne.
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Ilustracja 14. 

Plakat wykorzystywany 

w kampanii „Jestem 

mamą. To moja kariera”
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Kampania „Mama w pracy”
Data prowadzenia: od 16 maja do 30 listopada 2007 roku.

Ta ogólnopolska kampania społeczna – prowadzona z inicjatywy Fundacji 

Świętego Mikołaja i skierowana głównie do pracodawców i kobiet – opierała się 

przede wszystkim na billboardach zawierających hasła: „Nie chcę dziecka, bo 

będę miała kłopoty w pracy”, „Boję się, że po powrocie wyrzucą mnie z pracy”, 

„Mam dziecko, mniej mi płacą”, „Daję sobie radę, bo mogę wyjść punktualnie 

z pracy”.

Ważnym elementem przekazu – obok wspomnianych sloganów – było od-

woływanie się do wyników badań, których przeprowadzenie zlecono specjalnie 

na potrzeby kampanii ośrodkowi badań MillwardBrown SMG/KRC.

Kampania „Kobieta – Rodzina – Praca”
Data inauguracji: kwiecień 2007 roku.

W ramach kampanii, której inicjatorem był Departament do spraw Kobiet, 

Rodziny i Przeciwdziałania Dyskryminacji w Ministerstwie Pracy i Polityki So-

cjalnej, Telewizja Polska przygotowała i emitowała magazyn Kobieta zaradna. 

Kampania była prowadzona także na łamach tygodnika „Przyjaciółka”.

Kampania „Aktywizacja społeczno-ekonomiczna kobiet”
Data inauguracji: październik 2011 roku.

Wspólna inicjatywa Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Centrum Roz-

woju Zasobów Ludzkich i Pierwszego Programu Polskiego Radia, na którego 

antenie prezentowano materiały przygotowane na potrzeby tego przedsię-

wzięcia. Podobnie jak akcja „Kobieta – Rodzina – Praca”, kampania ta miała 

przede wszystkim charakter informacyjny.

Ilustracja 15. 

 Jeden z billboardów 

wykorzystywanych 

w kampanii „Mama 

w pracy”
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Kampania „TATA. najważniejsze słowo dla mężczyzny”
Data prowadzenia: od 9 września do listopada 2010 roku.

Pomysłodawcą i głównym organizatorem kampanii – wykraczającej tematy-

ką poza obszar związany z rynkiem pracy – było Stowarzyszenie na Rzecz Lecze-

nia Niepłodności i Wspierania Adopcji „Nasz Bocian”. Zadaniem przedsięwzię-

cia było uwrażliwienie społeczeństwa i zwrócenie uwagi na to, że rodzicielstwo 

(w tym także borykanie się z problemem niepłodności) nie jest domeną jedynie 

kobiet. Powołano grupę ekspertów, zapewniających merytoryczne wsparcie 

kampanii, a także jej ambasadorów: Rafała Królikowskiego, Przemysława Saletę 

i Radosława Brzóskę. W ramach projektu wyprodukowano trzy spoty – filmowy, 

kinowy i radiowy (udostępnione na stronie internetowej kampanii: http://www.

nasz-bocian.pl/tata_m_spot_telewizyjny) – i przygotowano billboardy.

Kampania Stowarzyszenia na Rzecz Leczenia Niepłodności i Wspierania 

Adopcji „Nasz Bocian” zasługuje na wyróżnienie przede wszystkim dlatego, 

że podejmuje temat ojcostwa – wciąż rzadko obecny w przestrzeni publicznej 

(także niniejsza analiza pokazuje, że kampanie społeczne są kierowane głównie 

do kobiet i koncentrują się na ich perspektywie).

Kampanie „O mamma mia!”
Cykl kampanii pod hasłem „O mamma mia!”, prowadzony przez warszawską 

Fundację MaMa, dotyczy przeszkód w poruszaniu się w przestrzeni miejskiej ro-

dziców z wózkami oraz osób niepełnosprawnych. W 2006 roku wraz z Fundacją 

Feminoteka zrealizowano działania pod hasłem „O Mamma Mia! Tutaj wózkiem 

nie wjadę!”, oznaczając wlepkami z takim sloganem miejsca nieprzystosowane 

dla wózków (dziecięcych lub inwalidzkich), podobnie za wycieraczki zaparko-

wanych samochodów wkładano ulotki z hasłem „Pomyśl o wózku, zanim zapar-

kujesz samochód”. W ramach działań kampanijnych prowadzono także dialog 

z przedstawicielami instytucji publicznych, organizacji działających na rzecz 

Źródło:

http://www.nasz-bocian.pl/

sites/default/files/images/

Billboa_ALL_08_KROLIKOW-

SKI%203.08.jpg [dostęp: 

2 czerwca 2012 roku].

Ilustracja 16. 

Jeden z billboardów 

kampanii  

„TATA. Najważniejsze 

słowo dla mężczyzny”
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poprawy warunków życia w przestrzeni miejskiej i z lokalnymi aktywistami. Od 

2006 roku regularnie są inaugurowane kolejne odsłony tej kampanii.

Kampania „Tata i ja”
Kampania „Tata i ja” – prowadzona w 2004 roku przez Fundację Komunika-

cji Społecznej w ramach programu „Rodzicem być” – zasługuje na szczególne 

wyróżnienie, ponieważ jest pierwszym takim przedsięwzięciem poruszającym 

temat ojcostwa (rodzicielstwa nieograniczonego do doświadczenia i perspek-

tywy matek). Ponadto wprowadza do publicznego dyskursu figurę ojca jako 

równoprawnego rodzica, dzielącego nie tylko przyjemności, ale także obo-

wiązki związane z posiadaniem i wychowywaniem dzieci. Jak piszą na stronie 

internetowej kampanii jej organizatorzy, „miała ona na celu inspirowanie 

i wspieranie tatów w budowaniu dobrej relacji z dzieckiem. Przez pokazywa-

nie pozytywnych przykładów innych ojców, którzy starają się rozwijać swój 

kontakt z dzieckiem oraz przez podpowiadanie różnych form spędzania wspól-

nie wolnego czasu i pokonywania trudności, chcieliśmy dodać tatom odwagi 

w poszukiwaniu własnego sposobu na «bycie tatą»”44. Podstawą merytoryczną 

kampanii były wyniki badania zleconego TNS OBOP. Powołano także Koalicję 

Tatów – rzeczników i ambasadorów kampanii. Narzędziami kampanii były 

między innymi etykietki na butelkach wody mineralnej „Dobrawa”, zawiera-

jące różne sentencje (na przykład: „To, jak Twoje dziecko rozumie świat, zależy 

od Ciebie”). W Dniu Ojca (23 czerwca) w drugim programie Telewizji Polskiej 

miały premierę krótkie filmy będące zestawieniami wypowiedzi kilku ojców 

(znanych i nieznanych) na temat doświadczeń związanych z ojcostwem (spoty 

do obejrzenia na stronie internetowej kampanii: http://www.bycrodzicem.pl/

index.php?id=4).

Komentarz
W niniejszym opracowaniu poddano analizie dziewiętnaście wybranych 

kampanii społecznych, które przeprowadzono w Polsce w ciągu ostatnich 

dwudziestu lat. Były to kampanie zarówno ogólnokrajowe, jak i lokalne, reali-

zowane z inicjatywy podmiotów publicznych (w tym ministerstw), pozarządo-

wych i komercyjnych. Spostrzeżenia poczynione w trakcie badań pozwalają 

sformułować cztery główne wnioski.

Po pierwsze, kampanii społecznych podejmujących w jakimkolwiek zakresie 

tematykę równości płci było relatywnie niewiele. I choć w wypadku realizowa-

44  Por. http://www.bycrodzicem.pl/index.php?id=4 [dostęp: 2 czerwca 2012 roku].
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nia kampanii społecznych, które z definicji mają osiągnąć nadrzędny cel, jakim 

jest zwrócenie uwagi na konkretny problem społeczny i – pośrednio – wywoła-

nie działań na rzecz jego zniwelowania, bezzasadne wydaje się konkurowanie 

w zakresie liczby przekazów, to nie sposób nie zauważyć, że takie problemy, jak 

niepełnosprawność i choroby dzieci, bezpieczeństwo na drodze czy ochrona 

środowiska, były podejmowane częściej. Tymczasem – na co wskazywano już na 

wstępie niniejszego opracowania – problemy z obszaru równości płci również 

realnie istnieją w polskim życiu społecznym, co potwierdzają nie tylko dane 

demograficzne (krajowe i globalne), ale także raporty organizacji kobiecych 

i niezależnych badaczy akademickich45. Uzasadnione wydaje się więc oczekiwa-

nie, żeby problemy te zostały podjęte w kampaniach społecznych. Tymczasem 

brakuje kampanii społecznych będących reakcją na bieżące problemy wynika-

jące z nierównego statusu kobiet i mężczyzn. Jako przykład zignorowania tego 

zagadnienia można podać najbardziej aktualny obecnie problem – dotyczący 

obu płci, ale wywołujący większe kontrowersje i obawy żeńskiej części opinii 

publicznej – jakim są zmiany w polskim systemie emerytalnym. Mimo debaty 

i konsultacji społecznych reforma wciąż wzbudza niepokój. Kampania społecz-

na informująca o kierunkach reformy oraz wyjaśniająca jej cel i motywy przyję-

cia mogłaby się przyczynić do znacznego uspokojenia nastrojów społecznych. 

Innym szeroko dyskutowanym problemem z zakresu równości płci są trudności 

w sprawowaniu opieki nad dziećmi – brak dostatecznej liczby żłobków czy pod-

wyższanie opłat za korzystanie z opieki przedszkolnej. Kwestie te zazębiają się 

z zagadnieniami rynku pracy (problem bierności zawodowej kobiet młodych, 

zaangażowanie w opiekę nad dziećmi kobiet dojrzałych i ich wykluczenie lub 

samowykluczenie z rynku pracy), które również nie stały się tematem kampanii 

społecznej (jeśli zaś były sygnalizowane, to jedynie jako problemy dotyczące 

kobiet, nie zaś w równym stopniu i kobiet, i mężczyzn).

Po drugie, kampanie społeczne prowadzone w tym obszarze prawie 

zawsze są kierowane wyłącznie do kobiet i (lub) to właśnie kobiety – nie 

zaś kobiety i mężczyzn – czynią ich podmiotami. Tutaj również warto się 

odwołać do kampanii, w które było zaangażowane Ministerstwo Pracy i Po-

lityki Społecznej. Już same hasła przewodnie tych działań jednoznacznie 

wskazują, że ich odbiorcami są kobiety. Twórcy tych kampanii nie tylko nie 

dostrzegają mężczyzn, ale także w pewnym stopniu petryfikują tradycyjne 

postrzeganie ról płciowych: to kobieta zajmuje się domem i dziećmi, to ona 

45  Por. na przykład: Kobiety w Polsce, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2008; Polityka równości płci. Polska 
2007. RAPORT, Program Narodów Zjednoczonych do spraw Rozwoju, Warszawa 2007; Kobiety dla Polski, Polska dla 
kobiet. 20 lat transformacji 1989–2009, op. cit.; Dość milczenia. Przemoc seksualna wobec kobiet i problem gwałtu 
w Polsce, red. J. Piotrowska, A. Synakiewicz, Fundacja Feminoteka, Warszawa 2011.
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ma problemy z powrotem na rynek pracy, to jej powinnością jest godzenie 

ról i obowiązków domowych z zawodowymi. Z przekazów analizowanych 

kampanii można odnieść wrażenie, że problemy te dotyczą wyłącznie ko-

biet. Wyjątkiem była tutaj kampania „Godzenie ról rodzinnych i zawodo-

wych kobiet i mężczyzn”.

Podobnych wniosków dostarcza analiza kampanii dotyczących pro-

blemu przemocy i przeciwdziałania temu zjawisku. Dychotomia „kobie-

ta – ofiara” i „mężczyzna – sprawca” rzadko zostaje przełamana na rzecz 

prezentowania aktywnej postawy sprzeciwu wobec przemocy i sposobów 

na włączenie się w walkę z nią. Przekaz taki prezentowano w kampaniach 

z nurtu „Białej Wstążki” i w akcjach, w które były zaangażowane podmioty 

komercyjne (trzecia edycja kampanii „AVON kontra przemoc”, kampania 

„Bije tylko słaby”).

Po trzecie, omawiane kampanie przeprowadzano niezależnie od siebie  

– brakowało punktów wspólnych, korespondowania akcji ze sobą, nawet 

wtedy, gdy podejmowano lub kontynuowano przekaz dotyczący tego same-

go tematu. Jaskrawym przykładem są tutaj kampanie dedykowane kobietom 

i dotyczące rynku pracy. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej inicjowało lub 

wspierało kilka kampanii, które były związane z problemem aktywizacji zawo-

dowej kobiet („Kobieta – Rodzina – Praca”, „Aktywizacja społeczno-ekonomicz-

na kobiet”, „Jak dobrze być przedsiębiorczą kobietą”, „Matki na rynku pracy”), 

nie nadając tym działaniom spójnego charakteru. Kampaniom tym brakowało 

także długoterminowego planu komunikacji. Ponieważ większość problemów 

w obszarze równości płci ma charakter systemowy, kampanie społeczne z tego 

zakresu również powinny być zaprojektowane długofalowo i pokazywać różne 

odsłony (etapy zmiany) danej sytuacji społecznej. Doraźne, krótkie kampanie 

nie przełożą się na osiągnięcie zamierzonego celu, jakim jest między innymi 

zmiana postaw czy przełamanie stereotypów.

Po czwarte, analizowane kampanie społeczne w małym stopniu odwoływały 

się do tak zwanych twardych danych. Wyniki badań obrazujące poziom dys-

kryminacji kobiet oraz nierówny status kobiet i mężczyzn są opracowywane 

nie tylko przez organizacje pozarządowe, ale także przez instytucje publiczne. 

Twórcy omawianych kampanii nie sięgali po nie jednak zbyt często (przykła-

dem odwoływania się do „twardych danych” jest kampania „Mama w pracy”, 

organizowana przez Fundację Świętego Mikołaja). Oczywiście reklama – za-

równo komercyjna, jak i społeczna – opiera się w dużym stopniu na emocjach, 

niemniej jednak wsparcie takiego przekazu rzeczowymi argumentami mogłoby 

wzmocnić jego oddziaływanie. Szczególnie że odpowiednie „twarde dane” są 

na wyciągnięcie ręki.
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Biorąc pod uwagę wnioski płynące z zaprezentowanej analizy, zasadne 

wydaje się uzupełnienie jej o rekomendacje, czyli przykłady dobrych praktyk 

– kampanii społecznych z obszaru równości płci zrealizowanych poza Pol-

ską. Podobnie jak przy wyborze polskich przedsięwzięć z tego zakresu, także 

w tym wypadku kierowano się przesłankami subiektywnymi, a omówione 

przykłady nie wyczerpują katalogu kampanii społecznych przeprowadzanych 

za granicą.

Kampanie dotyczące przeciwdziałania przemocy  
wobec kobiet

Ten obszar dostarcza największej liczby przykładów, które mogą posłużyć 

jako rekomendowana dobra praktyka dla rodzimych nadawców reklam spo-

łecznych. Na Zachodzie bowiem kwestie przemocy wobec kobiet (lub poszcze-

gólne aspekty tego zjawiska) są często podejmowane w kampaniach społecz-

nych. Zdarzają się także odważne, czasem nawet kontrowersyjne reklamy, 

które podkreślają skalę przemocy wobec kobiet, choć i wśród zagranicznych 

przedsięwzięć można wskazać akcje, które trudno jest ocenić jednoznacznie 

pozytywnie46. Niemniej jednak kampanie społeczne przeprowadzane na świe-

cie dostarczają wielu cennych doświadczeń, które mogą być inspirujące dla 

polskiego nadawcy.

46  Jedną z reklam wzbudzających skrajne emocje była kampania firmy prywatnej – koncernu odzieżowego Be-
netton – od lat posługującej się powszechnie znanym i rozpoznawalnym sloganem „United colours of Benetton”, 
słynącej także z odważnych kampanii reklamowych. W 2007 roku we Włoszech pojawiły się plakaty utrzymane 
w dotychczasowej stylistyce marki – z modelkami ubranymi w stroje firmy, przedstawionymi na białym tle. Od stan-
dardowych billboardów różniły się dwoma szczegółami – zmienionym hasłem „Colour of domestic violence” oraz 
siniakami na twarzach i ciałach modelek. Przewrotność znanego hasła była uderzająca, reklama wzbudziła jednak 
wiele kontrowersji. Zarzucano firmie Benetton zaprzeczenie idei społecznie zaangażowanego biznesu, wskazując, 
że billboardy te wiktymizowały ofiary w służbie promocji marki, ale nie z powodu rzeczywistego zaangażowania 
koncernu w walkę z przemocą. Zwracano uwagę, że poza siniakami modelki wyglądają świetnie, doskonale pre-
zentują ubrania reklamującej się firmy. Por. http://www.kampaniespoleczne.pl/kreacje,1583,kolory_po_pobiciu 
[dostęp: 2 czerwca 2012 roku]. 

DOBRE PRAKTyKI
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Szkocka kampania „Zero tolerance” (zero tolerancji) sprzed ponad dwudzie-

stu lat nie straciła na aktualności. Jej przekaz jest jasny – każda przemoc jest 

przestępstwem i nie powinna być ignorowana, nikt nie ma bowiem prawa sto-

sować przemocy wobec drugiego człowieka (żaden mężczyzna nie ma prawa 

gwałcić, bić czy poniżać kobiety). Kampanię zaprojektowała organizacja chary-

tatywna Zero Tolerance, która zajmuje się przede wszystkim przeciwdziałaniem 

przemocy mężczyzn wobec kobiet.

Billboardy wykorzystywane w kampanii były bardzo proste i oszczędne 

w formie, nie epatowały drastycznymi obrazami czy wizerunkami ofiar. Je-

den z nich przedstawia starszą kobietę czytającą małej dziewczynce. Hasło 

„Od trzech do dziewięćdziesięciu trzech lat, kobiety są gwałcone” polemizuje 

z mocno zakorzenionymi w społecznej świadomości stereotypami dotyczącymi 

przemocy seksualnej (w tym wypadku – że gwałcone są tylko młode kobiety). 

Inny billboard prezentuje dwie małe dziewczynki bawiące się na dywanie i jest 

opatrzony hasłem „Zanim skończą osiemnaście lat, jedna z nich będzie napa-

stowana”. Kolejny billboard zawiera zdjęcie rozmawiających młodych kobiet 

i podpis „Kiedy mówi nie, to znaczy nie. Niektórzy mężczyźni nie słuchają”. To 

bardzo ważne hasło, odwołuje się bowiem do kolejnego stereotypu płciowego: 

„Kiedy kobieta mówi nie, to tak naprawdę znaczy tak”.

Ilustracja 17. 

Billboard kampanii 

„Zero tolerance”

Źródło:
http://www.zerotolerance.

org.uk. Por. http://www.
kampaniespoleczne.pl/

kreacje,1583, 
kolory_po_pobiciu 
[dostęp: 2 czerwca  

2012 roku].
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Interesującą kampanię przeciwko przemocy przeprowadzono w Wielkiej 

Brytanii w latach 2003–2004. Mowa tutaj o akcji „Don’t ignore it” (nie ignoruj 

tego), zorganizowanej przez organizację charytatywną Refuge, która prowadzi 

całodobowy telefon zaufania i interwencji dla ofiar przemocy domowej. W ra-

mach upowszechniania jego numeru i w celu uwrażliwienia społeczeństwa na 

problem przemocy wyprodukowano także billboardy i spoty kinowe.

Billboardy pokazują sytuacje towarzyskie, jak kolacja w gronie przyjaciół 

czy spotkanie w ogrodzie. Na zdjęciu wiele się dzieje, dlatego dopiero po chwili 

zwracamy uwagę na poszczególne scenki, dostrzegając, że wśród osób spędza-

jących razem wolny czas dochodzi do sytuacji związanej z przemocą domową. 

Mimo że jest ona jednoznaczna i wyraźna, zauważamy ją dopiero po chwili, 

ale pozostali uczestnicy sportretowani na billboardzie w ogóle jej nie widzą 

i nie reagują na nią.

Billboardy te pokazują, jak łatwo przechodzi się do porządku dziennego 

nad sytuacjami, które powinny budzić sprzeciw i wywoływać natychmiasto-

wą reakcję. Są to mechanizmy ignorowania, spychania w sferę tabu relacji 

Źródło:

http://www.kampaniespo-

leczne.pl/kampanie,9,domo-

wa_nie_znaczy_prywatna  

[dostęp: 2 czerwca 2012 roku].

Ilustracja 18. 

Billboardy kampanii 

„Don’t ignore it”
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między osobami w otoczeniu, traktowania przemocy jako „własnej, prywatnej 

sprawy innych ludzi”.

Podobnie problem ignorowania przemocy przez otoczenie prezentowała 

francuska kampania „Keeping quiet” z 2010 roku. Jej główne hasło brzmiało: 

„Milczenie jest współudziałem”, a plakaty pokazywały ofiarę przemocy, wokół 

której stoi biernie przyglądająca się grupa (znajomych, rodziny lub sąsiadów).

Omówione już symbole przemocy (kobieta – ofiara, siniaki, ślady pobicia) wy-

korzystano w amerykańskiej kampanii „Broken Record” (pobity rekord), zapo-

czątkowanej latem 2011 roku przez organizację Family Advocacy Center, która 

– tak jak brytyjska organizacja Refuge – zajmuje się pomocą ofiarom przemocy. 

Mimo że kampania opiera się na znanych schematach (a może właśnie z tego 

powodu), hasło sprawia, że patrzymy na problem pod innym kątem – przemoc 

występuje stale, to wciąż nierozwiązany problem. Podobnie sytuację ujmuje 

spot towarzyszący kampanii. Jego bohaterką jest kobieta, która przegląda się 

w lustrze (ma ślady pobicia) i wyjmuje z szafki tabletki (zapewne uspokajające 

lub przeciwbólowe). Czynność tę kobieta powtarza wielokrotnie, zmienia się 

tylko jej strój. Hasło brzmi: „To się może skończyć. Możemy ci pomóc”.

W lutym 2008 roku w Zjednoczonych Emiratach Arabskich rozpoczęto kam-

panię „There’s no excuse for domestic violence. Talk with someone who care” 

(nie ma usprawiedliwienia dla przemocy domowej – porozmawiaj z kimś, kogo 

to obchodzi). W jej ramach ukazały się w prasie plakaty przedstawiające zdjęcia 

rentgenowskie kobiecych dłoni i stóp z założoną biżuterią. Uwagę zwracały 

jednak nie tylko ozdoby, ale także złamania widoczne na zdjęciach. Fotogra-

fiom towarzyszyły komentarze – na przykład na zdjęciu dłoni przy pierścionku 

występował napis „He gave me that when he proposed” (dał mi to na zaręczy-

ny), a przy złamaniu – „He gave me this for nothing at all” (a to dał mi zupełnie 

bez powodu).

Ilustracja 19. 

Plakaty wykorzystane 

w kampanii „There’s 

no excuse for dome-

stic violence. Talk 

with someone who 

care”

Źródło:

 http://www.kampaniespoleczne.

pl/kreacje,1535,bizuteria_na_

zlamaniach [dostęp: 

2 czerwca 2012 roku].
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Twórcy kampanii chcieli w ten sposób pokazać, że nie ma usprawiedliwienia 

dla przemocy (często nie widzimy symptomów, które zdradzają występowa-

nie przemocy w danym związku), z kolei zewnętrzne atrybuty i gesty (choćby 

takie, jak prezenty) nie mogą być dla niej ani przykryciem, ani tym bardziej 

usprawiedliwieniem czy formą przeprosin. Warto również zwrócić uwagę na 

miejsce, w którym kampania była prowadzona – w kraju arabskim o głęboko 

patriarchalnej kulturze, w której dopiero od kilku lat zaczyna się mówić głośno 

o problemie przemocy.

Warto również wspomnieć o kampanii zainicjowanej w październiku  

2008 roku przez francuski resort pracy, relacji społecznych i solidarności. Głów-

nym tematem akcji była przemoc, której żony doświadczają ze strony mężów. 

Bezpośrednim impulsem do przygotowania kampanii były doniesienia o tym, 

że w 2007 roku w wyniku obrażeń i przemocy domowej zmarło 166 kobiet, a po-

nad 60 tysięcy doznało obrażeń i (lub) grożono im śmiercią. Przekaz kampanii 

miał trafić zarówno do sprawców i bezpośrednich ofiar przemocy, jak i do po-

tencjalnych świadków.

Głównym celem kampanii z 2008 roku było jednak zachęcanie ofiar i świad-

ków przemocy do przełamania milczenia i opowiedzenia o problemie. Stylisty-

ka plakatów utrzymana w konwencji ilustracji bajek jest zwodnicza – zamiast 

idyllicznej scenki widzimy księcia, który dusi księżniczkę. Komentarz także 

budzi niepokój: „Maleńka, marzyłaś o księciu z bajki, a nie o kimś, kto cię co 

wieczór maltretuje”.

Źródło:

http://www.

kampaniespoleczne.pl/

kreacje,587,przemoc_

zadomowiona,173 [dostęp:  

2 czerwca 2012 roku].

Ilustracja 20. 

Plakaty francuskiej 

kampanii dotyczącej 

przemocy z 2008 roku
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Nietypowo problem przemocy ukazuje izraelska kampania „Enough con- 

cealing”, zrealizowana w 2010 roku, której główne hasło – „Dosyć ukrywania 

się, przerwij krąg przemocy. Walcz z przemocą domową” – było eksponowane 

na opakowaniach kosmetyków.

Organizacja L.O. Combat Violence against Women podjęła współpracę 

z dystrybutorem kosmetyków i umieściła wewnątrz opakowań informację 

o infolinii dla ofiar przemocy oraz skierowane do nich przesłanie, przypomi-

nające, że przemoc jest niedopuszczalna i można wyjść z jej „zaklętego kręgu”. 

W kampanii wykorzystano niestandardowe narzędzie, które jednak nie było 

przypadkowe. 

Kosmetyki często pomagają ofiarom ukryć ślady przemocy, są także osobi-

stym przedmiotem codziennego użytku. 

Dzięki uwzględnieniu obu tych cech twórcom kampanii udało się dyskretnie, 

ale bezpośrednio dotrzeć do kobiet, które same być może nigdy nie zdecydowa-

łyby się zwrócić po pomoc i ujawnić jako ofiary przemocy.

Ilustracja 21. 

Puderniczka z etykie-

tą kampanii „Enough 

concealing”

Źródło:

http://www.kampaniespoleczne.

pl/kampanie,1315,tylko_dla_

kobiet [dostęp: 2 czerwca  

2012 roku].
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Kampanie dotyczące aktywizacji politycznej 
i obywatelskiej

Podobnie jak w Polsce, także na świecie w ostatnich latach nie pojawiło 

się wiele dużych, ogólnokrajowych kampanii z zakresu aktywizacji politycz-

nej i publicznej kobiet. Przykładem takiej akcji może być tunezyjska kampa-

nia z 2011 roku, zainaugurowana przez Lilię Labidi, minister do spraw kobiet 

w rządzie Tunezji. Kampania – koncentrująca się wokół hasła „I Must Go 

There” i wykorzystująca głównie billboardy – zachęcała kobiety do udziału 

w wyborach.

Wiele kampanii z tego obszaru ma zasięg lokalny, na przykład nowojorska 

inicjatywa „Your vote counts”. Jej pomysłodawcami są stacje telewizyjne NBC 

i Telemundo 47 New York, a także New York City Campaign Finance Board (orga-

nizacja zajmująca się aktywizacją obywatelską mieszkańców miasta) i miejska 

komisja do spraw kobiet. Projekt dotyczy elekcji prezydenckiej w 2012 roku, 

a jego celem jest przekonanie mieszkanek Nowego Jorku do zarejestrowania 

się i udziału w wyborach. W marcu – uznawanym za miesiąc historii kobiet 

i ruchu kobiecego – w ramach kampanii odbyło się nie tylko wiele wydarzeń 

dotyczących dziejów zdobycia przez kobiety praw wyborczych, ale także kilka 

warsztatów poświęconych rozwijaniu umiejętności i zdobywaniu doświadczeń 

liderskich (spoty są dostępne na stronie internetowej kampanii: http://www.

nyccfb.info/public/yourvotecountsnyc.htm).

Na szczególną uwagę zasługuje cykl kampanii profrekwencyjnych, które 

od 2003 roku są organizowane w ramach projektu „Women Voice’s, Women 

Vote” (prowadzonego przez The Voter Patricipation Center, amerykańską nie-

partyjną organizację pozarządową, która za cel stawia sobie wzmocnienie 

poziomu aktywności wyborczej grup dotychczas niedoreprezentowanych). 

Co interesujące, twórcy kampanii nie skupili się na wszystkich niebiorących 

udziału w wyborach kobietach, które mają prawa wyborcze, ale na pewnej 

ich części, grupą docelową są bowiem singielki. 

Zauważono, że jest to jedna z najszybciej się powiększających grup spo-

łecznych (liczba kobiet niezamężnych w Stanach Zjednoczonych wynosi obec-

nie ponad 50 milionów), jednocześnie zaś w bardzo dużym stopniu niekorzy-

stająca z praw wyborczych (w wyborach w 2010 roku brało udział niecałe 24% 

uprawnionych przedstawicielek tej grupy). Na tej podstawie – i uwzględniając 

dane, które wskazują, że kobiety pozostające w długoletnich związkach czę-

ściej korzystają z praw wyborczych – zdecydowano, żeby właśnie do singie-

lek skierować przekaz cyklicznie przeprowadzanych kampanii społecznych. 

Obok działań edukacyjnych (organizowanie spotkań, prowadzenie strony 
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internetowej zawierającej informacje na temat systemu wyborczego i try-

bu wyborów, prowadzenie badań, wydawanie publikacji merytorycznych) 

są także przygotowywane reklamy społeczne. Emitowane spoty są bardzo 

dynamiczne, występują w nich młode i znane Amerykanki (między innymi 

Felicity Huffman, gwiazda serialu Gotowe na wszystko, czy Rosario Dawson, 

aktorka znana z filmów Roberta Rodrigueza i Quentina Tarantino). W jednym 

ze spotów mówią: „Dwadzieścia milionów kobiet nie wzięło udziału w ostat-

nich wyborach. To największa grupa niegłosujących w Ameryce. Możemy to 

zmienić. Porozmawiaj ze swoją siostrą, przyjaciółką, matką. Sprawdź, czy to, 

co ważne dla ciebie, jest także ważne dla nich. Dowiedz się czegoś o kandy-

datach. I dowiedz się, czy to, co dla ciebie jest ważne, jest też istotne dla nich. 

Nie musimy marzyć o przyszłości – możemy się obudzić i za nią zagłosować”. 

Spot opiera się na pomyśle stworzenia swoistej wspólnoty kobiet, które mogą 

się podzielić nie tylko swoim doświadczeniem, ale także własnymi pomysłami 

i zdobytą wiedzą w celu zbudowania lepszej przyszłości. 

Ważny jest ponadto cykliczny charakter kampanii – spoty nie były jed-

norazowym wydarzeniem, przygotowano bowiem kilka ich odsłon, w któ-

rych w podobnym otoczeniu te same znane Amerykanki mówią o swoim 

pierwszym razie47 – chodzi oczywiście o pierwsze doświadczenie wybor-

cze, nie zaś seksualne, jak mógłby się początkowo spodziewać odbiorca, 

występuje więc nie tylko efekt zaskoczenia, lecz również zainteresowania. 

Wybory, branie udziału w głosowaniu jest prezentowane jako coś wyjąt-

kowego, niesamowitego – jako doświadczenie, z którego nie można zre-

zygnować.

W kampanii The Voter Patricipation Center wykorzystano także spoty, 

w których obok znanych osób występują zwykłe kobiety (co istotne, wyko-

nujące różne profesje, o różnym kolorze skóry, różnych wyznań, w różnym 

wieku i o różnym stopniu sprawności fizycznej). W kolejnej odsłonie cyklu,  

w 2007 roku, emitowany spot przedstawiał Gabinet Owalny w Białym Domu 

i kobiety siedzące za biurkiem prezydenta Stanów Zjednoczonych. W tle było 

słychać, śpiewaną przez Barbarę Streisand, popularną w Ameryce piosenkę pa-

triotyczną America the Beautiful. Kobiety występujące w spocie podkreślały: 

„W tym roku jest co najmniej 20 milionów powodów, żeby głosować” (spoty 

są dostępne w oficjalnym kanale kampanii w serwisie YouTube: http://www.

youtube.com/user/wvwvvoices).

47 Podobny pomysł wykorzystano także w kampanii „Mój pierwszy raz”, zorganizowanej w 2010 roku przez Insty-
tut Spraw Publicznych, w której zachęcano młodych ludzi wchodzących w wiek uprawniający do głosowania do 
skorzystania z tego prawa. Spot wyreżyserował Wojciech Smarzowski. Por. http://www.kampaniespoleczne.pl/
kampanie,1462,ten_pierwszy_wazny_raz [dostęp: 15 marca 2012 roku].
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Kampanie dotyczące partnerstwa w życiu prywatnym 
i równego statusu zawodowego

W obszarze życia prywatnego i zawodowego warto zwrócić uwagę na czte-

ry kampanie społeczne. Pierwszą z nich jest kanadyjska akcja „Przeszkody”  

z 2010 roku, która poruszała problem przeszkód stawianych przed kobietami 

w ich życiu zawodowym. W kampanii wykorzystano dwa hasła: „To, że nie wi-

dzisz przeszkód, które stoją przed kobietami, wcale nie oznacza, że ich tam nie 

ma” oraz „Łatwo zobaczyć, że nie ma wystarczającej liczby kobiet na wysokich 

szczeblach biznesu, ale nie jest łatwo dojrzeć przeszkody, którym muszą sta-

wiać czoła”. Głównym narzędziem były spoty. Widzimy w nich kobiety w sytu-

acjach służbowych – na korytarzu w biurze, przed jego budynkiem, w windzie. 

Poruszają się pewnie aż do chwili, w której coś nagle uniemożliwia im dalszy 

ruch. Nie widzimy tej przeszkody, tak jak nie dostrzegamy mechanizmów dys-

kryminacji kobiet na rynku pracy. Spot prosto zwraca na nie uwagę i jest sko-

mentowany mocnym hasłem, pokazującym, że jeśli o czymś nie mówimy, to nie 

oznacza, że tego problemu nie ma.

Międzynarodową cykliczną kampanią jest organizowana co roku w marcu 

lub w kwietniu akcja „Equal pay day” (dzień równej płacy). Ponieważ nierów-

na płaca za tę samą pracę jest problemem globalnym, wiele krajów włącza 

się w obchody tego dnia, organizując kampanie społeczne zwracające uwagę 

na dysproporcje w wysokości zarobków kobiet i mężczyzn. Obok materia-

łów prasowych, raportów czy konferencji poświęconych kwestii nierównej 

płacy akcjom tym na ogół towarzyszą spoty. Na przykład w 2012 roku w nie-

mieckiej kampanii wykorzystano spot pokazujący młodych ludzi grających 

w grę planszową typu „Monopoly”. Kiedy na tym samym polu stanęły pionki 

dziewczyny i chłopaka, chłopak otrzymał bonus za wykonane zadanie, ale 

dziewczyna nie otrzymała żadnej nagrody. Sytuacja wzbudziła dezorientację 

wśród grających. Po chwili dziewczyna odsłoniła kolejną kartę, która zawie-

rała hasło „Równa płaca za tę samą pracę” (spot jest dostępny w serwisie 

YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=mMbvGwHyMDA). Rok wcze-

śniej zrealizowano w Niemczech w ramach tej kampanii spot, w którym 

zaprezentowano dwie figurki przypominające matrioszki, symbolizujące 

kobietę i mężczyznę. Widzimy ich jako dzieci, uczniów, absolwentów, a na 

końcu jako pracowników. Figurki są przez cały czas bardzo do siebie podob-

ne, w finale różni je tylko opakowanie – na pudełku z figurką kobiety pojawia 

się naklejka „Sale” (wyprzedaż) i „– 25%”, co symbolizuje różnicę w wysokości 

zarobków (spot jest dostępny w serwisie YouTube: http://www.youtube.com/

watch?v=mnbizpT3q_c).
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Wiele kontrowersji wzbudził spot emitowany w 2012 roku w Belgii, w któ-

rym jako narratorka i główna bohaterka wystąpiła Sasha Grey, młoda aktorka. 

Opowiada ona, że w swojej karierze pracowała już jako nauczycielka, kelnerka, 

pielęgniarka – w tym wypadku zarabiała nawet więcej niż lekarz. Przez kilka 

lat zdobyła nie tylko dużo pieniędzy, ale także szacunek. Dopiero pod koniec 

spotu dowiadujemy się o tym, że Sasha Grey jest gwiazdą filmów pornograficz-

nych. Hasło tej reklamy społecznej brzmi: „Branża porno jest jedyną, w której 

to kobiety zarabiają więcej niż mężczyźni. Znajdź lepszą alternatywę”. Spot 

jest kontrowersyjny, zwraca jednak uwagę na to, że kobiety zarabiają mniej 

niż mężczyźni we wszystkich prestiżowych, szanowanych branżach (spot jest 

dostępny na stronie internetowej: http://www.equalpayday.be).

Kolejną kampanią, na którą warto zwrócić uwagę, jest akcja „Don’t be short 

changed” realizowana przez australijską organizację pozarządową Economic 

Security 4 Women (eS4W), działającą na rzecz kobiet i wspierania ich potencja-

łu, zachęcania do aktywności, edukacji i niezależności. W 2011 roku organizacja 

wyemitowała spot, którym chciała zwrócić uwagę na to, że kobietom często 

się wydaje, że są traktowane tak jak mężczyźni, mimo że przeczą temu fakty  

– nie zauważają dyskryminacji lub przyjmują ją jako działanie w pewnym sensie 

naturalne. W filmie utrzymanym w stylistyce reklam kierowanych do kobiet 

(choć w formie pastiszu) narratorka pyta kobiety: „Czy nie masz już dość zara-

biania o 18% mniej niż twoi koledzy? Czy chciałabyś w końcu zarabiać tyle, ile 

naprawdę jest warta twoja praca? Na szczęście teraz już możesz!”. Następnie 

prezentuje „Man-Over Kit” – sztuczne doklejane wąsy, czyli sposób na to, żeby 

zarabiać tyle, ile zarabiają mężczyźni. Jedna z bohaterek reklamy, już z dokle-

jonymi wąsami, zachowuje się wśród kolegów z pracy „jak jeden z nich” i czuje 

siłę. Pozostałe, także z doczepionymi wąsami, zachwalają produkt i potwier-

dzają: „Kiedy poczujesz tę różnicę i dostrzeżesz korzyści, nigdy nie będziesz 

chciała już ich zdjąć!”. W tym momencie stylistyka reklamy zostaje przełamana, 

a fabuła spotu przechodzi w drugą fazę: „Stop! Czy to naprawdę niezbędne? 

Równa praca – tak podpowiada po prostu zdrowy rozsądek”. Reklama dosko-

nale pokazuje mechanizm przyzwyczajenia się do dyskryminacji, podkreślając 

jednocześnie, jak absurdalnym jest ona zjawiskiem (spot jest dostępny na stro-

nie internetowej: http://www.security4women.org.au/).

Ostatnią kampanią, o której warto wspomnieć, jest brytyjska akcja  

„Equals”, przeprowadzona w 2011 roku jako element obchodów Międzynarodo-

wego Dnia Kobiet i zachęcająca do udziału w debacie na temat pozycji kobiet 

i mężczyzn w społeczeństwie, zainicjowanej przez organizację We Are Equals. 

W ramach tej kampanii przygotowano reklamę społeczną, w której wystąpił 

Daniel Craig, aktor znany przede wszystkim z roli Jamesa Bonda w ostatnich 
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filmach z tego cyklu. W początkowej części spotu widzimy go w ciemnym garni-

turze – aktorka Judi Dench pyta z offu: „Jesteśmy równi, prawda, 007?”, później 

zaś wylicza argumenty (obszary nierówności) obalające tę hipotezę (między 

innymi dyskryminację płacową, przeszkody w awansie w świecie polityki czy 

biznesu, stereotypy płci, przemoc seksualną). Następnie Judi Dench pyta: „Jako 

ktoś, kto tak uwielbia kobiety, zastanawiałeś się kiedyś, jak to jest być jedną 

z nich?”. W kolejnym ujęciu widzimy Daniela Craiga przebranego za kobietę 

i ucharakteryzowanego jak kobieta – z długimi blond włosami idzie w butach 

na obcasach, lekko się chwiejąc. Judi Dench mówi: „Świat się zmienia. Liczby 

wciąż jednak są dla nas nieubłagane”, po czym wylicza, że kobiety są odpowie-

dzialne za dwie trzecie pracy wykonywanej na świecie, ale przypada im tylko 

10% dochodów. Wymieniając kolejne dane świadczące o braku równości, pyta 

na końcu: „A więc... Czy jesteśmy równi? Dopóki odpowiedź nie będzie brzmiała 

«tak», nigdy nie przestań pytać”. Daniel Craig milczy przez cały spot.

Omawiany spot jest wyjątkowy z kilku powodów. Po pierwsze, zwraca 

uwagę ze względu na dwoje bardzo znanych aktorów, którzy biorą w nim 

udział (w krótkim czasie obejrzało go w serwisie YouTube ponad 1 milion 

osób). Po drugie, poddaje w wątpliwość powszechne przekonanie o istnieją-

cej równości. Tymczasem – i jest to trzeci powód, dla którego ta reklama jest 

wyjątkowa – jak pokazują dane przytaczane przez Judi Dench, nierówności 

występują we wszystkich obszarach życia. I są to znaczne dysproporcje, które 

przytłaczają. Co więcej, spot nie dotyka wybranego obszaru nierówności, ale 

nawiązuje do wielu płaszczyzn, nie rozmywając jednak głównego przekazu  

– wciąż chodzi o pokazanie, że równość między kobietami a mężczyznami 

się nie dokonała i, jak słyszymy w podsumowaniu, warto o tym pamiętać 

i działać, dopóki to nie nastąpi (spot jest dostępny na stronie internetowej:  

http://www.weareequals.org).

Jak już wspomniano, powyższy przegląd zagranicznych kampanii społecz-

nych jest subiektywny i nie wyczerpuje tematu, reklam z omawianego zakresu 

zrealizowano bowiem na świecie znacznie więcej (przykłady można znaleźć 

między innymi na stronach internetowych: http://www.kampaniespoleczne.pl,  

http://www.adpunch.org).

Kampania społeczna marzeń?

Przygotowując rekomendacje, zapytano także osoby bezpośrednio zaanga-

żowane w przeciwdziałanie nierównemu statusowi kobiet i mężczyzn o kampa-

nię społeczną marzeń – jakie tematy warto w niej poruszać, jaki musi ona nieść 

przekaz i jak powinna wyglądać.
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 Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, pełnomocniczka rządu do spraw równego 

traktowania

Kampania marzeń to kampania, która ze względu na nieograniczone środ-

ki finansowe dociera do maksymalnie wielu ludzi i grup społecznych. Ma cel 

edukacyjny, poszerza świadomość i granice tolerancji. Uwrażliwia na drugiego 

człowieka. Kampania taka działa obrazem – to seria filmów i spotów. Pokazują 

one sceny z życia ludzi, którzy czują się w mniejszości, są dyskryminowani ze 

względu na swoje poglądy, pochodzenie, swoją orientację, swój kolor skóry 

i wiek czy swoją sprawność fizyczną i umysłową. Pokazują ich codzienne życie 

i trudności, które w związku ze swoją odmiennością przeżywają. Bohaterowie 

tych filmów przybliżają swoje życie widzom i pokazują, że tak naprawdę są tacy 

sami jak oni. W kampanii społecznej moich marzeń spoty i filmy zrealizowaliby 

czołowi polscy scenarzyści i reżyserzy.

Poza tym w kampanii marzeń pełnomocnik rządu do spraw równego trak-

towania byłby współproducentem filmów fabularnych, seriali, widowisk arty-

stycznych, programów rozrywkowych, w których bohaterowie, tematy, wyda-

rzenia i problemy są swoistym product placement – to znani aktorzy, muzycy, 

celebryci, idole młodzieży, pokazujący w scenach, projektach czy piosenkach, 

że tolerancja i równe traktowanie to niezbędne zachowania, które integrują 

społeczności.

 Krzysztof Śmiszek, prezes zarządu Polskiego Towarzystwa Prawa Antydy-

skryminacyjnego, w latach 2003–2005 prawnik w Biurze Pełnomocnika Rządu 

do spraw Równego Statusu Kobiet i Mężczyzn, trener prawa antydyskrymina-

cyjnego, asystent naukowy Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu War-

szawskiego

Tematem, który do tej pory nie przewinął się widocznie w kampaniach spo-

łecznych, jest molestowanie seksualne w miejscu pracy. To temat wzbudza-

jący bardzo dużo kontrowersji. Co więcej – zjawisko to jest bagatelizowane, 

traktowane jako wymysł, kwestia niewarta uwagi. Wciąż w wielu miejscach 

pracy molestowanie seksualne jest tematem tabu. Niektórzy mówią: „Przecież 

jest tyle ważniejszych problemów w zatrudnieniu: bezrobocie, niskie zarobki, 

tragiczna sytuacja starszych pracowników. Po co zajmować się głupotami?”. 

Tymczasem statystyki i fakty dobitnie świadczą o tym, że jest to poważny pro-

blem na polskim rynku pracy. Moim zdaniem, temat ten jest niezwykle ważny, 

dotyczy bowiem tak fundamentalnych kwestii, jak godność (osobista i pra-

cownicza), dobra osobiste i bezpieczeństwo w miejscu, w którym spędzamy 

czasami więcej czasu dziennie niż poza nim, z rodziną. To po prostu kwestia 

praw człowieka.

50   Magdalena Kicińska



 Joanna Piotrowska, prezes Fundacji Feminoteka, trenerka samoobrony i aser-

tywności dla kobiet i dziewcząt WenDo, trenerka i ekspert w zakresie równości 

oraz przeciwdziałania dyskryminacji i przemocy

Kampanie związane z problematyką równości, zwłaszcza równości płci, po-

jawiają się w Polsce bardzo rzadko. A jeszcze rzadziej przeprowadza się takie, 

które zapisują się w pamięci (szczególnie pozytywnie!) i nie dotyczą wyłącznie 

rynku pracy. Ich forma i treść zazwyczaj jest nijaka. Nie zapada w pamięć, nie 

wywołuje odzewu.

Jedną z najciekawszych kampanii w ostatnich latach była akcja Minister-

stwa Rozwoju Regionalnego poświęcona upowszechnianiu zasady równości 

szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy. W kampanii jest wykorzystywany spot 

reklamowy, w którym pracodawca podczas rozmowy kwalifikacyjnej zadaje 

mężczyźnie pytanie: „Jak zamierza pan łączyć obowiązki rodzinne z pracą? Czy 

w najbliższym czasie zamierza pan zajść w ciążę i urodzić dziecko?”. Spot tra-

fia w sedno problemu, jednocześnie poruszając ważkie tematy dotyczące dys-

kryminacji kobiet na rynku pracy nie tylko wtedy, gdy są one już zatrudnione, 

ale także podczas rozmów kwalifikacyjnych, odbierając w ten sposób kobiecie 

szanse na pracę już na starcie. Spot zaskakujący, zabawny, ale jednocześnie nie 

ośmieszający problemu – nie przekroczył tej delikatnej granicy.

Interesującą kampanię, wykorzystującą satyryczne rysunki Andrzeja Mlecz-

ki, przygotowało w 2006 roku Biuro Pełnomocnika Rządu do spraw Równego 

Traktowania. Pięć ilustracji umieszczono na stołecznych billboardach. Na jed-

nym uśmiechnięty mężczyzna mówi: „Sprzątam, więc jestem”. Na innym do 

Mojżesza, trzymającego w rękach tablicę z dziesięciorgiem przykazań, zwra-

ca się Bóg i stwierdza: „O równouprawnieniu nic nie dałem, bo to jest chyba 

oczywiste”. Kampania wyraźnie różniła się od innych tego typu akcji, rysunki 

były zabawne, a jednocześnie zwracały uwagę na ważne kwestie dotyczące 

dyskryminacji kobiet.

Na uwagę zasługuje także kampania „No bo ta suka mnie sprowokowała” 

grupy Twożywo i Magdy Gryszko. Była to akcja lokalna – plakaty eksponowano 

jedynie na tramwajach – ale dzięki mocnemu hasłu i rysunkowi (plakat przed-

stawiał obrysowaną kredą postać na ulicy, jaką często widać w amerykańskich 

filmach kryminalnych) odbił się głośnym echem, wywołując dyskusję nie tylko 

na temat kampanii, ale przede wszystkim na temat problemu, który ona poru-

szała – gwałtu i przemocy seksualnej wobec kobiet.

To trzy przykłady kampanii, które zapadły mi w pamięć ze względu na ory-

ginalność podejścia do tematu, brak łopatologicznego tłumaczenia, oparcie 

się na zaskoczeniu odbiorczyń i odbiorców czy na zabawnych skojarzeniach. 

Bardzo lubię te kampanie. Tego rodzaju przedsięwzięć jest jednak w Polsce nie-
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wiele. I właśnie takich kampanii równościowych bym sobie życzyła, bo w kraju 

wciąż brakuje akcji, które wywołują dyskusję, debatę na temat problemu, jaki 

poruszają. Chciałabym więcej twórców tak odważnych w pomysłach i w po-

dejściu do problematyki, ale do odwagi trzeba również namawiać instytucje 

i organizacje zamawiające lub zlecające tego typu kampanie.

 Agnieszka Graff, pisarka, tłumaczka, publicystka i wykładowczyni. Współzało-

życielka Porozumienia Kobiet 8 Marca, członkini zespołu „Krytyki Politycznej”

Moja kampania marzeń dotyczyłaby pracy domowej i opiekuńczej kobiet. 

Chodziłoby w niej o uświadomienie ludziom ogromnej dysproporcji czasu 

i energii – kobiety wkładają w opiekę nad dziećmi, osobami zależnymi czy pro-

wadzenie domu wielokrotnie więcej czasu niż mężczyźni. Ta praca jest spo-

łecznie konieczna, ale nie wiąże się ze społecznym uznaniem. Nie jest również 

w żaden sposób wynagradzana. I nikogo to specjalnie nie dziwi. Nic się też nie 

robi, żeby mężczyźni wykonywali jej więcej.

Głównym przekazem takiej kampanii byłoby zwrócenie uwagi na samo ist-

nienie nierówności – że to jest skandal. Trzeba coś zrobić, żeby zmienić ten 

stan rzeczy. Można ewentualnie włączyć argument demograficzny, pytając, czy 

wobec tego jeszcze dziwi nas to, że kobiety nie chcą mieć dzieci.

Jeśli chodzi o konkretny pomysł na realizację takiej społecznej reklamy, to 

można zilustrować dysproporcję czasu poświęcanego na prace domowe fo-

tograficznie. Na przykład duży stos brudnych naczyń i obok mały stosik oraz 

napis: „Naturalna różnica płci?”. Albo zobrazować proporcje czasu spędzane-

go z potomstwem przez zegary (malutki i duży) trzymane przez dzieci. Podpis: 

„Kogo kochasz bardziej: mamusię czy tatusia?”. I statystyka – ile minut (godzin) 

dziennie spędza z dzieckiem statystyczny ojciec, a ile statystyczna matka. Po-

dobnie z opieką nad starymi rodzicami. Jedna uwaga: taka kampania nie powin-

na, według mnie, proponować konkretnych rozwiązań (na przykład wynagro-

dzenie za prace domowe), tylko prowokować do myślenia, dziwić, zawstydzać, 

oburzać. To jest temat, który w ogóle nie istnieje w publicznej debacie, a musi 

zaistnieć, żeby stał się problemem polityki społecznej.

 Ilona Motyka, Lubuskie Stowarzyszenie na Rzecz Kobiet BABA

Merytorycznie taka kampania dotyczyłaby oczywiście tematów najbardziej 

nam bliskich, czyli przeciwdziałania przemocy w rodzinie czy propagowania 

rzeczywistego równouprawnienia. Tym „wymarzonym” elementem kampanii 

byłaby na pewno jej fachowość i (mierzalna) skuteczność, czyli efektywność za-

miast efekciarstwa. Obserwujemy bowiem wiele kampanii pozornie udanych, 

posługujących się oryginalnymi lub dowcipnymi hasłami czy obrazami. Często 
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jednak nie osiągają one wyznaczonych celów lub po prostu cele te są niewła-

ściwie określane przez zleceniodawców danej kampanii.

 Elżbieta Jachlewska, wiceprezes zarządu gdańskiego Stowarzyszenia WAGA

Chodzi mi od dawna po głowie kampania „Wolność Dziadka, Wolność Bab-

ci”. Powód? Mam dwoje dzieci, mam także znajomych z dziećmi. Znam rów-

nież wiele cudownych dziadków i babć. Nigdy nie obciążałam mojej teściowej 

opieką nad swoimi dziećmi. Mimo że czasem nie było łatwo finansowo, sta-

rałam się opłacić opiekunkę czy popilnować dzieci na zmianę z koleżankami. 

Często spotykałam się z pytaniem: „Dlaczego? A babcia nie może? Przecież to 

jej obowiązek”. Uważam, że babcia, dziadek mogą pomóc, ale nie muszą! Jeśli 

dziadkowie nie angażują się w wychowywanie wnuków, spotykają się z kry-

tyczną opinią, że nie kochają, że są egoistami. A może po prostu chcą te chwile, 

kiedy już mają obowiązki wobec swoich dzieci za sobą, wykorzystać dla siebie? 

Wdowcy czy wdowy mogą przecież chodzić na randki, mogą zacząć uczyć się 

grać na instrumencie, mogą jeździć na rowerze, rolkach, mogą tańczyć, mogą 

bawić się w teatr, mogą łowić ryby, mogą pisać wiersze, mogą podróżować, 

uprawiać ogródek, mogą być wolontariuszami, mogą działać społecznie. Mogą 

po prostu żyć, w końcu mając czas dla siebie. Wyobrażam sobie piękne billbo-

ardy z uśmiechniętymi seniorami spełniającymi swoje marzenia, realizującymi 

to, na co kiedyś nie mieli czasu, a może i odwagi, spotkania z nimi, podczas 

których mówiliby o tym i zachęcali innych do tego, żeby zadbać także o własne 

potrzeby. Chciałabym, aby taka kampania proponowała także warsztaty dla 

dzieci i wnuków, dzięki którym doceniliby nie tylko „funkcję zapomogowo-po-

życzkową” dziadków i babć, ale także ich wiedzę i doświadczenie.

 Sylwia Chutnik, prezes Fundacji MaMa działającej na rzecz poprawy sytuacji 

matek w Polsce, pisarka

Moja kampania marzeń i snów polegałaby na zmasowanym ataku medial-

nym i długoterminowości. Teraz jest, niestety, tak, że kampanie społeczne  

– zwłaszcza prowadzone przez organizacje pozarządowe, takie jak nasza – po-

jawiają się „przy okazji”, od projektu do projektu, a dobrze byłoby podejmo-

wać na zewnątrz takie działania w większej skali i przede wszystkim regularnie. 

Kolejna sprawa to badania – w większości wypadków nie ma dostatecznych 

środków na podbudowanie merytoryczne kampanii społecznych, tymczasem 

to właśnie jest kluczowe dla kompetentnego przeprowadzenia całości. A my 

musimy się często opierać na wynikach cudzych badań, albo zachodnich, bo 

często w fundacji podejmujemy tematy, którymi się w Polsce nie zajmowano 

w ogóle lub niedostatecznie głęboko.
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 Anna Kamińska, działaczka społeczna, trenerka antydyskryminacyjna i rów-

nościowa, członkini Stowarzyszenia Kobiet KONSOLA

Chciałabym trochę inaczej odpowiedzieć na to pytanie. Moja wymarzona 

kampania społeczna to taka, która byłaby przygotowana i przeprowadzona in-

teligentnie, dowcipnie, przede wszystkim taka, która nie obraża i nie dyskrymi-

nuje żadnej grupy. Przykładem nietrafionej kampanii są działania Greenpeace 

i kampania przeciwko wycinaniu lasów deszczowych w Indonezji. W spocie Ken 

atakuje Barbie, wyzywając ją: „Ty kur..., morderczyni drzew!”, i stwierdza: „Nie 

umawiam się z laskami, które rżną lasy deszczowe”. Używanie seksistowskich 

wyzwisk i sformułowań, posłużenie się stereotypem „głupiej pustej blondyn-

ki” i element przemocy spowodowały, że kampania wzbudziła protesty wielu 

środowisk kobiecych. Twórcy kampanii społecznych, tak jak twórcy zwykłych 

kampanii reklamowych, mają w tej chwili świadomość, że posługiwanie się 

stereotypami o wydźwięku rasistowskim czy antysemickim spowodowałoby 

odcięcie od źródeł finansowania i powszechną niechęć. Niestety, nadal istnieje 

przyzwolenie na obrażanie kobiet i osób nieheteronormatywnych oraz posłu-

giwanie się seksistowskimi odniesieniami. Moja kampania społeczna marzeń 

to kampania wrażliwa na różnorodność, niedyskryminująca nikogo.

„największym grzechem kampanii społecznych  
jest łopatologia” – rozmowa z Pawłem Prochenką

Uzupełnieniem i podsumowaniem powyższych rozważań jest rozmowa 

z Pawłem Prochenką, specjalistą do spraw marketingu społecznego, współza-

łożycielem i prezesem Fundacji Komunikacji Społecznej, współprowadzącym 

obecnie Fabrykę Komunikacji Społecznej, a także wydawcą portalu Kampanie-

Społeczne.pl, który co roku wyróżnia najlepsze kampanie społeczne.

„Mama w pracy”, „Jak być przedsiębiorczą kobietą” – można odnieść wraże-

nie, że kampanie dotyczące równości już u źródła są skażone nierównością. Ich 

podmiotami i odbiorcami są przede wszystkim kobiety, a w tej grupie głównie 

matki. Mężczyzn (partnerów, ojców, współmałżonków) jak na lekarstwo.

Zgadzam się, że kampaniom z tego obszaru brakuje równowagi. Mam wraże-

nie, że ojciec jako bohater kampanii społecznych zaczyna się jednak pojawiać. 

Co więcej, wydaje mi się, że to my – Fundacja Komunikacji Społecznej – pierwsi 

zaakcentowaliśmy rolę ojców. W ramach naszego dużego programu „Równi 

rodzice” prowadziliśmy wiele akcji w tym obszarze: „Tata Przedszkolaka”, „Tata 

i ja” z 2004 roku i „Bycie Tatą” w 2006 roku. W ramach tego drugiego działa-

nia Telewizja Polska w Dniu Ojca wyemitowała filmy, w których różni ojcowie  
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– znani i nieznani – opowiadali o swoich rodzicielskich doświadczeniach. Po-

wołaliśmy także Koalicję Tatów, którzy swoim przykładem mieli inspirować 

ojców do twórczego, aktywnego spędzania czasu z dziećmi, do słuchania ich, 

bycia partnerami. Nasze podejście było takie: „Trzeba inspirować ojców, bo to  

załatwia dwie sprawy – po pierwsze, przekonuje mężczyzn, że bycie w domu, 

bycie z dziećmi, wykonywanie obowiązków jest fajne i ważne, po drugie, pod-

kreśla, że wychowanie dzieci to nie jest tylko sprawa kobiet”. Przekonywaliśmy 

do zmiany stylu życia i modelu rodziny właśnie mężczyzn, nie zaś kobiety. Jeśli 

bowiem chodzi o kwestie związane z równouprawnieniem rozumianym szero-

ko, możemy mówić o trzech rodzajach przekazu: tylko do mężczyzn, tylko do 

kobiet i do obu tych grup.

Czy któryś z nich jest lepszy?

Nie można tego stwierdzić, tak jak nie można powiedzieć, który typ przeka-

zu jest najbardziej efektywny. Problem efektywności, czyli mierzenia skutków 

kampanii społecznych, jest zresztą dużo bardziej złożony. W każdym wypadku 

może być inaczej, także w zależności od tego, jakiego konkretnie problemu i jego 

aspektu dotyczy kampania. Posłużę się przykładem. Na potrzeby wspomnianego 

wcześniej programu zrobiliśmy badania, w których pytaliśmy kobiety i mężczyzn, 

jak dzielą się obowiązkami. Mężczyźni odpowiadali, że po połowie, a kobiety – że 

to one w większości je wykonują. Różnica leżała w postrzeganiu tego, co zali-

czamy do obowiązków: dla mężczyzn zajmowanie się domem to także na przy-

kład zabawa z dzieckiem, podczas gdy kobiety szczegółowo wyliczają wszystkie 

czynności, kolokwialnie mówiąc – całą tę czarną robotę, której mężczyźni nie 

biorą pod uwagę. Odwołując się do tych wyników, ale także wiedzy o tym, że 

trudno przekonać kogoś do zmiany postawy, jedynie nakazując mu coś, wskazu-

jąc negatywne aspekty problemu, gdybym miał zaprojektować przekaz reklamy 

społecznej dotyczącej dzielenia obowiązków, stawiałbym na zachęcenie męż-

czyzn, „sprzedanie” im obowiązków domowych jako czegoś, co może być fajne. 

Pokazanie, że to zadanie, które może im dać satysfakcję.

Przyjrzyjmy się więc wspólnie analizowanym kampaniom. Wydaje mi 

się, że jedynie reklama społeczna towarzysząca kampanii „Dziel obowiązki 

– Mnóż korzyści” ujmowała ten problem trochę w taki sposób, jaki Pan pro-

ponuje. A jak w oczach specjalisty zajmującego się komunikacją społeczną 

wypadają pozostałe?

Na pewno nie wskażę, które z nich są „słuszne”, a które nie. Wydaje mi się, że 

wszystkie tematy, które poruszają – równość w życiu rodzinnym i publicznym, 

równość na rynku pracy, przeciwdziałanie przemocy – to kwestie, jakie należy 
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poruszać i które są ważne. Nie widzę również sensu w ustanawianiu hierar-

chii ważności tych problemów – choć oczywiście przed takim wyborem stoją 

nadawcy kampanii, zwłaszcza gdy są to instytucje publiczne gospodarujące 

ograniczonymi budżetami. I choć dla mnie najistotniejszym z tych problemów 

wydaje się przemoc – i to w jej obszarze najpilniej powinno się działać – to jed-

nocześnie zdaję sobie sprawę, że ma ona różne przyczyny, a przeciwdziałanie 

im „rozlewa się” na pole zmiany świadomości, przełamywania stereotypów. 

Mam jednak wrażenie, że na poziomie zmian mentalności powinno się raczej 

prowadzić długofalowe programy, kampanie rozumiane szerzej niż tylko rekla-

my społeczne. Myślę, że bardziej niż billboard z udanym nawet hasłem przeko-

na kobietę do tego, że może – upraszczając – wyjść z domu i znaleźć poza nim 

pole do samorealizacji, taki program, jak „Sukces pisany szminką” [cykl progra-

mów propagujących przedsiębiorczość kobiet, autorstwa Olgi Kozierowskiej] 

czy – patrząc szerzej – działania Kongresu Kobiet.

Dlaczego?

Przede wszystkim dlatego, że pokazuje „dłuższą historię”, jakąś drogę, którą 

przeszły prawdziwe kobiety, a nie bohaterki spotu. Taki realny przykład może 

zainspirować, z taką bohaterką można się utożsamić, ale także od razu sięgnąć 

po proponowane narzędzia – biorąc udział w konkursach czy projektach towa-

rzyszących danemu programowi. Stawiałbym więc właśnie na takie propozycje, 

które nie są jednorazowe, mają za to mocną podbudowę merytoryczną, poka-

zują studia przypadku. Chodzi więc tutaj o kampanie społeczne w szerszym ro-

zumieniu, wykraczające poza samą tylko reklamę społeczną. Odnoszę ponadto 

wrażenie, że niekiedy kampanie te próbują przekonać osoby już przekonane, 

mające już określony zakres wiedzy i pewne kwestie „przerobione”. Te kobiety 

– bo wciąż to one są odbiorczyniami większości kampanii – często wiedzą, że 

mają takie samo prawo jak mężczyźni na przykład do samorealizacji, ale widzą, 

że tego prawa nie mogą zrealizować, bo natrafiają na różne przeszkody.

A tego obszaru kampanie zdają się nie zauważać.

Owszem, mówi się o godzeniu ról, elastycznym czasie pracy i innych tego 

typu rozwiązaniach, ale rzeczywistość jest jednak inna i kiedy trzeba podjąć 

decyzję o tym, kto zostaje z dzieckiem, wybór dyktują najczęściej względy 

praktyczne, czyli zarobki. A że kobiety ciągle zarabiają mniej niż mężczyźni, to 

rodzinom bardziej „się opłaca”, gdy to kobieta zostanie z dzieckiem. Z drugiej 

strony, brakuje działań kierowanych do osób, które tę pracę świadomościową 

mają dopiero przed sobą, kobiet i mężczyzn z mniejszych miast, z niższym wy-

kształceniem, dla których kwestia podziału obowiązków jest dużo głębszym 
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problemem. Niemniej jednak zarówno w jednej, jak i w drugiej kwestii potrze-

ba przede wszystkim zmian i działań systemowych, w dalszej kolejności zaś 

kampanii społecznych.

Czy to oznacza, że kampanie nie mają sensu?

Oczywiście mają sens. Nie można się jednak łudzić, że jedną kampanią zmie-

nimy mentalność, stan prawny, sytuację na rynku pracy. Kampanie mogą przy-

czynić się do zmian, inspirować ludzi do modyfikacji postaw, wzmacniać ten 

proces, ale tak dużych przeobrażeń nie są w stanie dokonać. Co jednocześnie 

nie oznacza, że nie należy ich przygotowywać i realizować. Pytanie tylko, co 

chcemy przez to osiągnąć, jaki problem poruszyć. Jeśli miałbym pokusić się 

o jakieś rekomendacje, to myślę, że warto, żeby instytucje publiczne zlecające 

zaprojektowanie kampanii społecznej w tym obszarze już na etapie przetar-

gu zwracały uwagę na potrzebę uwzględnienia kryterium płci w przekazie, 

dostosowując oczywiście ten warunek do konkretnego celu, jaki ma osiągnąć 

dana kampania. Bezwzględnie także uważam, że w dziedzinie przeciwdziałania 

przemocy reklamy społeczne są potrzebne i mogą w dużo większym stopniu 

przyczynić się do zmiany postaw, zwłaszcza jeśli chodzi o świadków przemocy. 

W obszarze odgrywania ról społecznych, przełamywania stereotypów – myślę, 

że kampanie powinny raczej towarzyszyć długofalowym projektom.

Ustaliliśmy więc, dlaczego powinno się prowadzić kampanie. Pozostaje 

pytanie o to, jak je projektować.

I na nie także nie mogę jednoznacznie odpowiedzieć. Nie ma wzoru na uda-

ną, dobrą kampanię, a to, co sprawdziło się przy jednej, nie musi zdać egzaminu 

przy drugiej. Powracając do początku naszej rozmowy, kiedy mówiliśmy o kam-

paniach dotyczących ojcostwa – mam wrażenie, że niektóre z tych kampanii 

(najczęściej towarzyszące konkursom czy akcjom organizowanym przez po-

szczególne redakcje) tylko udają, że ich odbiorcami są mężczyźni, podczas gdy 

naprawdę ich przekaz jest kierowany do kobiet. Podobnie ma się rzecz z udzia-

łem w kampaniach celebrytów. Myślę, że mężczyzn o tradycyjnych poglądach, 

którzy kwestie zmiany mentalności mają jeszcze przed sobą, mogą oni nawet 

irytować, nie zaś inspirować. A to przecież do nich – nie do „wykształconych, 

z dużych miast” – takie kampanie powinny trafiać.

A co z formą w wypadku kampanii dotyczących przeciwdziałania przemocy?

Kampanii poświęconych przemocy, jej skutkom, przeciwdziałaniu, jest – jak 

mi się wydaje – najwięcej. Najbardziej znana, także dlatego, że była pierwsza, 

jest oczywiście kampania „Powstrzymać przemoc domową” z 1997 roku...
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...którą zresztą wielu specjalistów zajmujących się reklamą krytykowało.

Oczywiście, można wskazać jej słabe strony, choćby to, że hasło „Zupa była 

za słona” zagnieździło się w świadomości społecznej, ale jakby obok problemu, 

który obrazowało. Opowiadało się je jako anegdotkę, bez żadnych odniesień do 

przemocy. O skuteczności kampanii nie mówi tylko liczba osób, które pamiętają 

jej hasło – o skuteczności możemy mówić wtedy, gdy dotknęła ona istoty pro-

blemu, gdy naprawdę poruszyła odbiorcę. W tamtej kampanii zresztą bardzo 

dobrze zdiagnozowano istotę przemocy – na przykład to, że dla agresji nie ma 

żadnego usprawiedliwienia, a impulsem bywa często drobiazg, na który ofiary 

nie mają wpływu, nie można więc im zarzucać, że tę agresję w jakikolwiek spo-

sób spowodowały, że ją sprowokowały. Tyle tylko, że w przekazie to zaginęło. 

Warto jednak pamiętać o tej kampanii, po pierwsze, dlatego, że była to pierw-

sza prowadzona na taką skalę akcja dotycząca tego tematu, po drugie, dlatego, 

żeby wiedzieć, po jakie środki dziś nie należy sięgać.

To znaczy?

Przede wszystkim, projektując dziś kampanię dotyczącą przeciwdziałania 

przemocy, warto byłoby pokazać różne jej aspekty – nie tylko skutki, zwłaszcza 

te najbardziej widoczne (i dosłowne, jak siniaki, ślady pobicia), ale także przy-

czyny. Nie tylko przemoc fizyczną, ale także psychiczną. Kierować przekaz nie 

tylko do ofiar, ale także do potencjalnych sprawców (na przykład co robić, żeby 

panować nad agresją) i świadków przemocy (na przykład aktywizując ich do 

działania, zamiast do bierności i niezauważania problemu). Tutaj, jak w wypad-

ku innych problemów społecznych, jest ciągle wiele nieodkrytych obszarów, 

punktów widzenia, które nie były brane pod uwagę.

Dlaczego tak się dzieje?

Czasem dlatego, że tym, którzy zlecają stworzenie kampanii, brakuje 

odwagi, bo jakoś trudno mi uwierzyć, że agencje reklamowe, którym się to 

powierza, nie są kreatywne. W innym wypadku jest to spowodowane tym, 

że kampanie przygotowują agencje zajmujące się public relations, nie zaś 

reklamą. Celem kampanii społecznej jest sytuacja, w której po zetknięciu 

się z kampanią patrzymy na dany problem zupełnie inaczej niż patrzyliśmy 

wcześniej. Za każdym razem powinny więc nam one uświadamiać coś, cze-

go jeszcze o danym problemie nie wiedzieliśmy. Podam przykład dotyczący 

innego problemu społecznego – bezpieczeństwa ruchu drogowego. Kampa-

nii w tym obszarze było wiele: o jeździe pod wpływem alkoholu, o jeździe 

z nadmierną prędkością, o bezpieczeństwie pieszych. Poruszano więc liczne 

aspekty jednego problemu, my zaś przyjrzeliśmy się sprawie i dostrzegliśmy, 
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że nigdy nie poruszono w Polsce kwestii jeżdżenia na tak zwanym kacu, 

a jest to także realny problem. Przygotowaliśmy więc kampanię poświęconą 

tylko temu wąskiemu wycinkowi problemu. Właściwie więc każdy problem 

można pokazać z kilku stron, odkrywać go na nowo. W wypadku przemocy 

siniaki pod okiem czy złamane kończyny, mówiąc brutalnie, nie robią już na 

nas wrażenia. Co nie oznacza, że należy pójść w stronę epatowania bardziej 

drastycznymi środkami – wprost przeciwnie. Nadawcy reklam społecznych 

w Polsce powinni brać raczej przykład z zagranicznych reklam, które zwłasz-

cza w obszarze przeciwdziałania przemocy dostarczają ciekawych rozwiązań. 

Ciekawych, czyli zaskakujących, poddających w wątpliwość schematy, które 

mamy w głowie, jeśli chodzi o to, czym i jaka jest przemoc.

Czy mógłby Pan podać taki przykład?

Wspominałem wcześniej, że dominują w Polsce reklamy kierowane do ofiar, 

brakuje jednak takich, które pokazywałyby, że przemoc to nie jest tylko pro-

blem prywatny, rodzinny – uwrażliwiający świadków, na przykład sąsiadów, 

na to, co dzieje się za ścianą. Widziałem ciekawą reklamę, która właśnie to 

miała na celu. Pokazywała parę szykującą się do snu, kobietę i mężczyznę, zza 

ściany ich sypialni dobiegały zaś jednoznaczne odgłosy awantury, przemocy. 

W pewnej chwili zaniepokojona kobieta patrzy na mężczyznę, widać na jej twa-

rzy nadzieję i prośbę, żeby mężczyzna zareagował. On reaguje i wyciąga rękę 

w stronę stolika nocnego – możemy się spodziewać, że zaraz zadzwoni, aby 

zaalarmować odpowiednie służby. 

Nic takiego jednak nie następuje – mężczyzna tylko gasi światło. Niby nic 

wielkiego nie zaszło – nie widzimy przemocy, słyszymy jedynie dźwięki sugeru-

jące, że dzieje się coś niepokojącego. Pointa jest jednak mocna – bohaterowie 

spotu nie robią nic, mimo że wiedzą, że za ich ścianą dzieje się coś, co nie po-

winno się zdarzyć. Nie decydują się jednak na żadną interwencję. W tym miej-

scu potencjalny widz być może przypomina sobie podobne sytuacje z własnego 

życia, bo pewnie każdy z nas kiedyś zachował się podobnie, tłumacząc sobie, że 

to „nie nasza sprawa”. I o to w tej reklamie chodziło: uświadomienie, że często 

udajemy, że nie widzimy przemocy, która jest tuż obok, nie robimy niczego, 

żeby się jej przeciwstawić.

Na bierność świadków przemocy zwracają także uwagę twórcy kampanii 

billboardowej „Don’t ignore it”.

Tak, to kolejny przykład świetnej reklamy, która pokazuje problem przemocy 

z innej strony. Niby nic wyjątkowego się nie dzieje, sytuacja przemocy znika 

z pierwszego planu. Moim zdaniem, takie kampanie mogą dotrzeć do szerokiej 
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rzeszy odbiorców, takich, którzy na zwykłe kampanie z tego obszaru reagowali, 

mówiąc: „To mnie przecież nie dotyczy”. Jeśli znów miałbym więc coś rekomen-

dować, to na pewno – już niezależnie od tego, czy chcemy mówić o przemocy, 

czy o równości na rynku pracy – najgorsza jest łopatologia. Komunikowanie 

oczywistości, i to na dodatek w nieatrakcyjnej formie.

Dziękuję za rozmowę.
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