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POLACY O TARCZY ANTYRAKIETOWEJ

KOMUNIKAT Z BADAŃ

WARSZAWA, LIPIEC 2007

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

W lipcowym sondażu1 po raz kolejny zapytaliśmy Polaków o zdanie na temat
umieszczenia elementów amerykańskiej tarczy antyrakietowej na terytorium naszego kraju.
Badanie było realizowane jeszcze przed ostatnią wizytą prezydenta Lecha Kaczyńskiego
w Stanach Zjednoczonych i przyjętymi tam postanowieniami.
Jak pokazują wyniki naszego sondażu, na początku lipca wśród Polaków nadal
przeważał sprzeciw wobec budowy wyrzutni rakiet przechwytujących – takie stanowisko
podzielała ponad połowa badanych (55%), przy czym 27% w sposób zdecydowany sytuowało
się po stronie oponentów tego rozwiązania. Do zwolenników budowy elementów tarczy
antyrakietowej w Polsce zaliczało się 28% ankietowanych, ale tylko co jedenasty (9%) poparł
ją z pełnym przekonaniem. Co szósty respondent (17%) nie miał wyrobionej opinii w tej
sprawie.
W kolejnych pomiarach – począwszy od grudnia 2005 roku – wzrastał odsetek
przeciwników „tarczy”. W ubiegłym miesiącu odnotowaliśmy najwyższy wskaźnik
oponentów – trzy piąte ankietowanych deklarowało takie właśnie stanowisko. Obecnie jednak
sprzeciw w tej kwestii wyraża nieco mniej osób niż w czerwcu (o 5 punktów), a jednocześnie
nieznacznie wzrosła grupa badanych popierająca tę inicjatywę. Wyniki lipcowego sondażu są
bardzo zbliżone do uzyskanych w lutym bieżącego roku.

1

Badanie „Aktualne problemy i wydarzenia” (206) zrealizowano w dniach od 29 czerwca do 2 lipca 2007 roku
na liczącej 1064 osoby reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.

-2Tabela 1
Trwają rozmowy pomiędzy Polską a Stanami
Zjednoczonymi w sprawie ulokowania na terytorium
Polski amerykańskiej bazy z wyrzutnią rakiet,
wchodzącej w skład tzw. tarczy antyrakietowej,
systemu przeznaczonego do niszczenia pocisków
z ładunkami jądrowymi na wypadek ataku z terenu
państw sprzyjających terroryzmowi. Czy jest Pan(i)
za czy przeciw budowie na terenie naszego kraju
wyrzutni należącej do tego systemu?

Wskazania respondentów według terminów badań
XII
2005

VI
2006

II
2007

IV
2007

VI
2007

VII
2007

w procentach

Zdecydowanie za ulokowaniem na terenie Polski
takiej bazy

18

15

9

8

7

9

Raczej za

32

20

19

17

19

19

Raczej przeciw

17

26

25

24

25

28

Zdecydowanie przeciw ulokowaniu na terenie Polski
takiej bazy

15

28

30

33

35

27

18

11

17

18

14

17

Trudno powiedzieć

Przeciwnicy ulokowania wyrzutni rakiet na terytorium Polski stanowią większość
prawie we wszystkich wyróżnionych kategoriach społeczno-demograficznych. Wyjątkiem jest
w tym przypadku kadra kierownicza i inteligencja, wśród której opinie są podzielone: 46%
jest za budową tarczy w Polsce, a 44% – przeciwko niej. Kontrastuje to z deklaracjami innych
grup zawodowych – szczególnie rolników – wśród których dominuje sceptyczne nastawienie
do ulokowania wyrzutni rakiet w naszym kraju. Ponadto przychylnie do tego rozwiązania
nieco częściej odnoszą się najmłodsi ankietowani, jak również uczniowie i studenci.
Najwyższy odsetek sprzeciwiających się tej inwestycji odnotowujemy w najstarszym
pokoleniu badanych, a także wśród rencistów i emerytów.
Poglądy polityczne w dość istotnym stopniu różnicują postawy wobec budowy
elementów tarczy antyrakietowej. Najwięcej osób sprzeciwiających się tej inicjatywie jest
wśród zwolenników lewicy (64%), nieco mniej w grupie mających poglądy centrowe (59%),
najmniej zaś w przypadku ludzi utożsamiających się z prawicą (47%), przy czym wśród nich
jest także względnie wysoki odsetek popierających to rozwiązanie (36%).
W potencjalnych elektoratach partyjnych jedynie zwolennicy PiS częściej wyrażają
swoje poparcie (46%) dla budowy wyrzutni rakiet przechwytujących niż dezaprobatę (38%).
Najbardziej zdecydowany sprzeciw prezentują zwolennicy koalicyjnej Samoobrony –
trzy czwarte z nich sprzeciwia się ulokowaniu elementów tarczy w Polsce. Osoby niemające
wykrystalizowanych preferencji

partyjnych oraz niezamierzające głosować również

w większości nie popierają tej koncepcji.
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Tabela 2

Potencjalne elektoraty*

Trwają rozmowy pomiędzy Polską a Stanami Zjednoczonymi
w sprawie ulokowania na terytorium Polski amerykańskiej bazy
z wyrzutnią rakiet, wchodzącej w skład tzw. tarczy antyrakietowej,
systemu przeznaczonego do niszczenia pocisków z ładunkami
jądrowymi na wypadek ataku z terenu państw sprzyjających
terroryzmowi. Czy jest Pan(i) za czy przeciw budowie na terenie
naszego kraju wyrzutni należącej do tego systemu?
Za

Przeciw
w procentach

Trudno powiedzieć

PiS

46

38

16

Samoobrona**

6

76

19

PO

35

51

14

Lewica i Demokraci

31

58

11

PSL**

17

58

25

Niezdecydowani

23

55

22

Niezamierzający głosować

22

59

19

* Ze względu na małą liczebność zwolenników LPR w badanej próbie nie zamieszczamy danych dotyczących
elektoratu tego ugrupowania
** Dane dotyczące zwolenników tych partii należy traktować ostrożnie ze względu na stosunkowo niewielkie ich
liczebności w badanej próbie

Chociaż nadal ponad połowa Polaków sprzeciwia się ulokowaniu elementów systemu
tarczy antyrakietowej w kraju, od czasu ostatniego pomiaru zmniejszyła się grupa
przeciwników, nieznacznie zaś przybyło głosów akceptacji, a także osób, które nie potrafią
zająć stanowiska w tej sprawie. Być może w jakiejś mierze wpłynęło na to chwilowe przejście
Rosji z pozycji krytycznej do etapu negocjacji i składania propozycji wspólnych rozwiązań
dotyczących tworzenia systemu obronnego.
Opracował
Michał FELIKSIAK

