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Preferencje wyborcze rolników mogłyby zaskoczyć niejednego komentatora
polskiej polityki. Badania przeprowadzone przez Martin&Jacob wskazują
jednoznacznie, że na rolniczej scenie politycznej na chwilę obecną liczą się
w gruncie rzeczy jedynie trzy ugrupowania.
Jest to Prawo i Sprawiedliwość, jest to PSL – Polskie Stronnictwo Ludowe i Kukiz 15’, za nimi
plasuje się Platforma Obywatelska i KORWiN. Natomiast pozostałe wszystkie ugrupowania,
włącznie nawet z ugrupowaniami typowo lewicowymi, jak SLD są zupełnie w tyle stawki. – mówi
Marcin Chrobot, Prezes Zarządu Martin&Jacob – firmy od 15 lat zajmującej się tylko i wyłącznie
marketingiem rolniczym.

Prawo i Sprawiedliwość notuje prawie 50% poparcie na wsi.
Jak wskazuje Tomasz Lichtarski, rolnik z Biestrzykowa, woj. dolnośląskie – Polityka związana
z rolnictwem naprawdę ostatnio jest na plus. Rolnicy średniej wielkości, mniejsi, a szczególnie
młodzi, maja naprawdę, teraz mają szansę na rozwój, to jest ich pięć minut.
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Podobnego zdania jest Waldemar Barabasz, rolnik z Rękowa, woj. dolnośląskie. – Ja jestem
zadowolony z rządów, gdyż mi jako młodemu rolnikowi, no w sumie rząd pomaga nabyć ziemię,
teraz nie muszę robić opłat z tytułu tego, że sieję własną pszenicę, tak że, no jest dobrze.

Preferencje wyborcze rolników – kto na drugim miejscu?
O drugie miejsce na podium rywalizuje Polskie Stronnictwo Ludowe i Kukiz 15’. O ile nie powinna
zaskakiwać obecność PSL, to wysoka pozycja Kukiz’15 jest już swego rodzaju novum.
To wysokie poparcie wśród rolników wyjaśnia Waldemar Bednarz, członek zarządu Kukiz 15’ we
Wrocławiu. – Jednak struktury PSL-u są zdecydowanie w odwrocie, a nasza organizacja, nasze
ugrupowanie, które jest ugrupowaniem oddolnym, obywatelskim zyskuje również głosy
w środowisku wiejskim, bo jednak staramy się, jak jeszcze raz mówiłem niedawno, przed chwilą,
słuchać waszego środowiska ile możemy.

Preferencje wyborcze rolników w podziale na płeć wyborców
Rozkład głosów ze względu na płeć wyborców prezentuje się bardzo ciekawie. Wydaje się, że jest on
przede wszystkim spowodowany linią polityczną jaką przyjęła partia rządząca w stosunku do rodzin.
Kobiety tutaj zdecydowanie bardziej poparły Prawo i Sprawiedliwość. 60% z nich zdecydowałoby
się głosować na PiS i jest to ewidentnie skutkiem polityki prorodzinnej, którą Prawo
i Sprawiedliwość prowadzi. Dając tym samym stabilizację życiową dla tej kategorii badanych.
– komentuje wyniki sondażu Robert Pieńkowski, Przewodniczący Klubu Radnych PiS w Radzie
Miejskiej Wrocławia
Kolejne miejsce zajmuje Platforma Obywatelska. Kobiety na wsi praktycznie nie są zainteresowane
propozycją partii lewicowych.
De facto 0% kobiet deklaruje poparcie dla ugrupowań lewicowych, czyli lewica wyraźnie ma
ogromny problem z tym elektoratem, nie ma propozycji dla kobiet żyjących na wsi.
– wyjaśnia Marcin Chrobot, Martin&Jacob
Preferencje wyborcze mężczyzn skierowane są w większości w stronę ugrupowań o profilu
konserwatywnym.
Też ten sondaż pokazuje, że środowisko wiejskie, co się nie dziwić, bo to są ludzie, którzy pracują
na własne konto, którzy walczą o każdy grosz, żeby w skupie dostawać jak najwięcej. To są
środowiska, ogólnie mówiąc, konserwatywne.
To są środowiska, które będą bronić do ostatniej kropli krwi własnej ziemi. Cieszymy się, że
możemy reprezentować i będziemy starać się jak najmocniej reprezentować to środowisko. –
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komentuje Waldemar Bednarz, członek zarządu Kukiz 15’ we Wrocławiu.

Wiek, a preferencje wyborcze rolników
Jeśli chodzi o wiek, to dla przykładu PSL notuje najlepszy wynik w przedziale wiekowym 50-59 lat.
W tym przedziale wiekowym 40% osób odda swój głos na ludowców.
Jednocześnie to jedyny segment wiekowy, który w tak wysokim stopniu jest zainteresowany
propozycją PSL’u. Można powiedzieć, że to tzw. żelazny elektorat ludowców.
Marcin Chrobot, Prezes Zarządu Martin&Jacob – Radykalne postawy bardzo widoczne są wśród
osób młodych do 29 roku życia i tutaj przede wszystkim skierowane jest poparcie w stronę Prawa
i Sprawiedliwości w największym stopniu oraz Kukiz 15’ w okolicach 16%.
Partia Jarosława Kaczyńskiego ma najwięcej sympatyków wśród osób w wieku powyżej 60 roku
życia. Jest to ponad połowa respondentów. Jeżeli na wybory popatrzymy pod kątem posiadanego
areału przez gospodarstwa rolne to można powiedzieć, że PiS bierze wszystko.
Zdecydowana większość rolników posiadających mniejsze i średnie gospodarstwa popiera również
Prawo i Sprawiedliwość. Tylko w tej kategorii największych gospodarstw rolnych na razie nie
wygrywamy, ale to tylko kwestia czasu. Polityka gospodarcza rządu Prawa i Sprawiedliwości jest
skierowana do wszystkich grup społecznych, także rolników tych najbardziej zamożnych.
– wyjaśnia Pieńkowski Przewodniczący Klubu Radnych PiS w Radzie Miejskiej Wrocławia
Za nami wprawdzie dopiero połowa kadencji, a wyraźnie widać jakie nastroje polityczne panują na
polskiej wsi. Sondaż wykonano w listopadzie na próbie 615 dorosłych rolników techniką CAWI.
Wybory parlamentarne odbędą się jesienią 2019 roku.
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