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POLACY O WYBORACH PREZYDENCKICH W USA

KOMUNIKAT Z BADAŃ

WARSZAWA, WRZESIEŃ 2004

PRZEDRUK MATERIAŁÓW CBOS W CAŁOŚCI LUB W CZĘŚCI ORAZ WYKORZYSTANIE DANYCH EMPIRYCZNYCH
JEST DOZWOLONE WYŁĄCZNIE Z PODANIEM ŹRÓDŁA

Kampania prezydencka w Stanach Zjednoczonych wchodzi w decydującą fazę.
Co Polacy myślą o kandydatach na prezydenta najpotężniejszego państwa świata1?

CBOS
RYS. 1. ZBLIŻAJĄ SIĘ WYBORY PREZYDENCKIE W STANACH ZJEDNOCZONYCH. KTÓREGO
Z KANDYDATÓW WOLAŁ(A)BY PAN(I) JAKO ZWYCIĘZCĘ?

Obecnego prezydenta
George'a W. Busha
z Partii Republikańskiej

31%

Senatora Johna Kerry'ego
z Partii Demokratycznej

26%
13%
30%

Trudno
powiedzieć

Żadnego z nich lub
jest mi to obojętne

Jak się okazuje, tylko niespełna jednej trzeciej Polaków jest obojętne, kto wygra
wybory w Stanach Zjednoczonych. Wśród pozostałych nieznaczną przewagę mają ci, którzy
życzą zwycięstwa George’owi W. Bushowi.
Sympatie Polaków dla kandydatów na prezydenta Stanów Zjednoczonych związane są
w pewnym stopniu z wiekiem. Ludzie młodzi (poniżej 35 roku życia) mniej więcej równie
często darzą sympatią obu kandydatów, podczas gdy starsi nieco częściej życzą zwycięstwa
obecnemu prezydentowi.

1

Sondaż „Aktualne problemy i wydarzenia” (171) przeprowadzono w dniach od 6 do 9 sierpnia 2004 roku na
liczącej 922 osoby reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski. Pytania dotyczące wyborów
w Stanach Zjednoczonych zadane były przez CBOS w ramach ogólnoświatowego badania koordynowanego
przez GLOBE SCAN, Kanada.

-2Ucząca się młodzież różni się w swych preferencjach od reszty swoich rówieśników dość wyraźnie przeważają wśród nich sympatycy Johna Kerry’ego. Zwolennicy George’a
Busha natomiast mają wyraźną przewagę wśród kadry kierowniczej i inteligencji oraz
pracujących na własny rachunek. Także badani o prawicowych poglądach politycznych
chętniej widzieliby jako zwycięzcę George’a W. Busha, natomiast deklarujący poglądy
lewicowe dzielą swoją sympatię dość równomiernie między obu kandydatów.
Ubiegający się ponownie o prezydenturę George W. Bush stał się dla Polaków
postacią kontrowersyjną. Przeprowadzony przez nas w lipcu sondaż popularności polityków
zagranicznych2 pokazał, że niemal tyle samo badanych darzy obecnego prezydenta USA
sympatią (38%), co deklaruje do niego niechęć (36%). W porównaniu z rokiem 2003 sympatia
do George’a W. Busha zmalała o ponad jedną trzecią, niechęć zaś wzrosła dwukrotnie.
Sympatia dla kandydatów na prezydenta Stanów Zjednoczonych wiąże się także
ze stosunkiem do sprawy Iraku, jednak związek ten nie jest tak prosty, jak można by
przypuszczać. Przyjmując za wskaźnik stosunku do operacji w Iraku stanowisko wobec
obecności tam polskich żołnierzy zauważamy, że badani, którzy popierają udział naszych
żołnierzy w misji stabilizacyjnej w Iraku, w bezwzględnej większości sympatyzują z Bushem.
Natomiast przeciwnicy zaangażowania Polski w Iraku nieco częściej deklarują sympatię dla
Johna Kerry’ego niż George’a Busha, najczęściej jednak można spotkać wśród nich osoby
wyrażające obojętność w tej sprawie lub niepreferujące żadnego z kandydatów.

Tabela 1
Którego z kandydatów wolał(a)by Pan(i) jako zwycięzcę?
Czy popiera Pan(i) udział
George’a W. Busha Johna Kerry’ego
Żadnego z nich lub Trudno powiedzieć
polskich żołnierzy
jest mi to obojętne
w operacji w Iraku?
w procentach
Popieram

52

15

23

10

Nie popieram

23

31

32

14

25

10

31

34

Trudno powiedzieć

2

Por. komunikat CBOS „Polacy o politykach zagranicznych”, sierpień 2004.

-3Polityka zagraniczna prezydenta George’a W. Busha wpłynęła na pogorszenie
stosunku Polaków nie tylko do jego osoby, ale także do Stanów Zjednoczonych.

CBOS
RYS. 2. CZY POLITYKA ZAGRANICZNA PREZYDENTA GEORGE’A W. BUSHA POPRAWIŁA CZY
TEŻ POGORSZYŁA PANA(I) STOSUNEK DO STANÓW ZJEDNOCZONYCH?

Trochę pogorszyła

40%

Trochę poprawiła

28%
13%
2%

12%

Bardzo pogorszyła

15%
Bardzo poprawiła

15%
30%
Trudno powiedzieć
Nie zmieniła

Respondenci, którzy przynajmniej umiarkowanie interesują się polityką, częściej
twierdzą, że ich stosunek do Stanów Zjednoczonych się pogorszył. Mówi o tym połowa osób
z tej grupy. Badani deklarujący niewielkie zainteresowanie polityką bądź nieinteresujący się
nią w ogóle w większości twierdzą, że ich stosunek do Stanów Zjednoczonych się nie zmienił
lub też nie potrafią go określić.
Tabela 2
Czy polityka zagraniczna George’a W. Busha poprawiła czy też pogorszyła Pana(i)
stosunek do Stanów Zjednoczonych?
Zainteresowanie polityką

Poprawiła

Pogorszyła

Nie zmieniła

Trudno powiedzieć

w procentach
Duże

18

50

28

4

Średnie

18

47

28

7

Niewielkie

11

35

36

18

Brak zainteresowania

7

22

27

44

-4O pogorszeniu się swojego stosunku do Stanów Zjednoczonych częściej mówią badani
o wyższym statusie społecznym - mający wykształcenie wyższe lub średnie, należący do
kadry kierowniczej lub inteligencji, osiągający wysokie dochody i zadowoleni z własnej
sytuacji materialnej. Zapewne wiąże się to z większym zainteresowaniem polityką
deklarowanym przez te grupy społeczne.
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