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W PRZEWADZE
 

                 

43%  respondentów należy do grupy entuzjastów 
różnorodności, którzy

     •  dostrzegają wyłącznie pozytywne strony różnorodności
     •  z entuzjazmem podchodzą do pracy w różnorodnych zespołach
     •  w życiu prywatnym lubią otaczać się różnymi ludźmi  

i konfrontować z nimi swoje punkty widzenia

Dużą część spośród powyższych entuzjastów stanowią KOBIETY

                40%  badanych to realiści różnorodności dostrzegający 
zarówno jej pozytywne jak i negatywne efekty

                  Tylko 14%  badanych to przeciwnicy różnorodności, 
dostrzegający jedynie jej negatywne efekty

KOBIETY 
ENTUZJASTKAMI 
RÓŻNORODNOŚCI 
 

                 

47% kobiet widzi w różnorodności tylko korzyści 

                95%  kobiet jest przekonanych o pozytywnym wpływie 
uczenia dzieci w szkołach akceptacji odmienności  
i różnorodności 

                 82%  kobiet deklaruje, że kwestia szacunku dla 
różnorodności jest dla nich szczególnie ważna przy 
wyborze nowego miejsca pracy

*  Badanie „Obecność tolerancji dla różnorodności w społeczeństwie polskim 2017 roku” zostało zrealizowane przez instytut badawczy Kantar Millward Brown w dniach 13-21 
września na ogólnopolskiej próbie 1000 respondentów. 

W DOMU

OTWARCIE NA RÓŻNORODNOŚĆ

                 87%  badanych ocenia sytuację, w której ich zięć lub 
synowa jest przedstawicielem innej narodowości 
jako pozytywną lub neutralną

                94%  badanych nie widzi problemów w sytuacji,  
w której ich sąsiad to osoba o innym wyznaniu 

             zzzzzzzzz

LEPSZY ŚWIAT DLA NASZYCH DZIECI 

                 85%   badanych uważa, że uczenie dzieci akceptacji 
odmienności i różnorodności w szkołach ma 
pozytywny wpływ na ich wychowanie  

W PRACY 

POTRZEBA SZACUNKU

                 75%  respondentów  uważa, że kwestia szacunku dla 
różnorodności jest ważnym aspektem przy  
wyborze miejsca pracy

                 85%  badanych uważa, że w ich miejscu pracy ludzie  
się szanują 

                 70%  pracowników firm uważa, że może w pracy liczyć  
na szacunek wobec odmiennych poglądów

                   Szacunek dla odmiennych poglądów jest oceniany  
      najlepiej przez pracujących w dużych firmach 79%

             zzzzzzzzz

RÓŻNORODNE ZESPOŁY 

                93%  pracowników wyraża zadowolenie lub deklaruje 
„neutralność” wobec pracy z osobami o innym  
wyznaniu lub innej narodowości

                86%  badanych wyraża zadowolenie lub deklaruje 
„neutralność” wobec pracy z osobami o innej  
orientacji seksualnej

RÓŻNORODNOŚĆ 
OCZAMI POLAKÓW
Czy Polacy rozumieją, czym jest różnorodność i w jakim stopniu są na nią 
otwarci? To kluczowe pytania badania zatytułowanego „Obecność tolerancji  
dla różnorodności w społeczeństwie polskim w 2017 roku”, przeprowadzonym 
na potrzeby IV Kongresu Różnorodności.*

W ŻYCIU SPOŁECZNYM 

DOSTRZEGAMY SŁABOŚCI...

                 tylko  23%  uważa, że jako społeczeństwo jesteśmy 
tolerancyjni i z łatwością akceptujemy innych

                65%  nie zgadza się z tym, że wszyscy mają równe szanse 
(niezależnie od płci, wieku, pochodzenia itp.) 

                70%  nie zgadza się z tym, że różne grupy społeczne mogą 
czuć się w Polsce dobrze i bezpiecznie

...  ALE CHCEMY WIĘCEJ SZACUNKU DLA 
ODMIENNOŚCI I TOLERANCJI

                62%  w życiu politycznym

                50% w mediach społecznościowych 


