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Znamy preferencje wyborcze rolników
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Data: 30 listopada 2017

Prawo i Sprawiedliwość a potem długo, długo nic. Firma Martin & Jacob
sprawdziła preferencje wyborcze rolników. Na drugim miejscu znalazło się
Polskie Stronnictwo Ludowe, a dalej Kukiz’15, Platforma Obywatelska i partia
Janusz Korwin-Mikke. I tylko te ugrupowania zdaniem gospodarzy zasługują
na to, aby być w Sejmie.

Preferencje wyborcze rolników
Autorzy raportu zwracają również uwagę na rosnący radykalizm na wsi, zwłaszcza wśród
ludzi młodych

Rolnicy-internauci zostali zapytani o to, na kogo zagłosowaliby w najbliższych wyborach
parlamentarnych. Decyzje polityczne jakich dokonują, są podobne do wyników uzyskiwanych
w sondażach ogólnonarodowych (CBOS – listopad 2017). Główne podobieństwo to dominująca
pozycja Prawa i Sprawiedliwości (47,4%) i struktura wyboru, która powoduje, że do Sejmu wchodzi
jeszcze tylko kilka partii:
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Polskie Stronnictwo Ludowe – 14%,
Kukiz’15 – 13%,
Platforma Obywatelska – 9,2%
KORWiN – 5,9%
Gdyby kształt Sejmu zależał wyłącznie od głosów rolników, to nie weszłaby do niego Nowoczesna
z poparciem 1,9% oraz Sojusz Lewicy Demokratycznej, na który chce zagłosować 2,8% rolników.
Poparcie dla pozostałych partii politycznych oscyluje w granicach błędu statystycznego.

Polityka socjalna

Jak przedstawiają się preferencje wyborcze rolników?

Zdaniem polityków Prawa i Sprawiedliwości tak wysokie poparcie elektoratu wiejskiego to głównie
efekt polityki socjalnej. Tej wcześniej na wsi po prostu nie było.
– Przede wszystkim rodziny wiejskie przestały być dyskryminowane przy dostępie do różnych form
pomocy społecznej i prorodzinnej. Kiedyś pomoc społeczna nie była możliwa, bo rolnik ma parę
hektarów. Stypendia dla dzieci też nie było, bo tych hektarów było za dużo. Tak były wyliczone
dochodowości od hektara, że się nie należało. Dlatego program 500+, który dociera szerokim
strumieniem do rodzin rolniczych, często wielodzietnych, jest postrzegany jako spełnienie takiego
elementu, takiej sprawiedliwości społecznej. Rolnicy są bardzo wyczuleni na wszelkiego rodzaju
patologie i afery, o których gdzieś tam słyszeli. To, że Prawo i Sprawiedliwość wzięło się za
eliminowanie przestępców z rynku, rolnikom się podoba – komentuje wyniku sondażu Jan Krzysztof
Ardanowski z Prawa i Sprawiedliwości.

Osłabiona pozycja lidera
Autorzy badania zwracają uwagę, że wynik osiągnięty przez Prawo i Sprawiedliwość w sondażu, jest
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jednak niższy o ok. 10 punktów procentowych.

Wyniki głosowania rolników – internautów z podziałem na płeć.

– Osłabiona, w stosunku do sondaży ogólnonarodowych, pozycja PiS wynika ze specyfiki
społecznej rolników-internautów – tłumaczy dr Paweł Trojanowski, Pełnomocnik Zarządu Martin &
Jacob ds. Badań. Zwraca on również uwagę na istnienie na wsi twardego elektoratu PSL. – Dopiero
teraz, w okresie widocznego kryzysu tej partii, ujawnił on swoją wielkość. Sondaż ujawnił bowiem,
że aż 15% rolników jest zdecydowanych głosować na ludowców i dotyczy to głównie gospodarzy
w wieku między 50 a 60 lat – dodał dr Paweł Trojanowski.
Ludowcy, których poparcie w sondażach ogólnonarodowych oscyluje wokół 5% cały czas liczą na
potknięcia PiS-u. – Wydaje mi się, że cały czas jest za małe poparcie dla PSL-u, ale poczekamy.
PiS robi wszystko , aby zniechęcić rolników do siebie, więc będziemy pracować i tłumaczyć
rolnikom, w czym PiS nie dotrzymuje obietnic wyborczych, a jest tu wiele obszarów – powiedział
Marek Sawicki były minister rolnictwa, obecnie poseł PSL.

Wzrasta radykalizm

Preferencje wyborcze z podziałem na wiek głosujących.
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Autorzy raportu zwracają również uwagę na rosnący radykalizm na wsi, zwłaszcza wśród ludzi
młodych. Objawia się wyższymi wskaźnikami uzyskiwanymi przez KORWiN (6% zdecydowanych)
i K’15 (13% zdecydowanych). Na te ugrupowania chce głosować odpowiednio 25% i 13%
gospodarzy do 30 roku życia.
O komentarz do wyników sondażu wyborczego poprosiliśmy również związkowców działających na
wsi. Zdaniem szefa rolniczego OPZZ w żaden sposób nie są one zaskakujące. – Dzisiaj nawet ci
rolnicy, którzy chcą protestować nie mają żadnych pretensji do PiS-u jako partii oraz do całego
rządu, bo dostali 500+. Bardzo podoba się rolnikom to co robi premier Morawiecki. Jeżeli mają
jakieś pretensje to do ministrów Jurgiela i Szyszki – komentuje sondaż Sławomir Izdebski.
Rolnicze OPZZ na 7 grudnia szykuje w Warszawie marsz gwiaździsty i zielone miasteczko pod
ministerstwem rolnictwa. Czy protesty wpłynął na preferencje wyborcze rolników, sprawdzimy za
miesiąc.
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