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Streszczenie  

Selekcja destynacji podróżniczej przez potencjalnych turystów stanowi pierwsze ogniwo 
w procesie indywidualnego udziału w światowym ruchu turystycznym. Pojęcie stereotypu 
narodowego jest bezpośrednio związane z czynnikiem politycznym i odgrywa kluczową rolę 
w kształtowaniu indywidualnych decyzji turystycznych. Kryterium wyboru związane jest 
z odmiennością kulturową, religią, kondycją stosunków międzynarodowych czy sytuacją 
społeczno-polityczną. Wskazuje to na istotny czynnik polityczny i ideologiczny, który inten-
sywnie determinuje atrybuty sprzężone z daną narodowością. Charakter przeszkód w roz-
woju turystyki państw muzułmańskich, w tym Tunezji wynika między innymi z negatywne-
go postrzegania islamu i jego wyznawców przez opinię publiczną. Niniejszy artykuł ma na 
celu określenie roli stereotypów o Arabach, islamie i jego wyznawcach w wyborze destynacji 
turystycznej wśród polskich turystów. Badania zostały przeprowadzone z wykorzystaniem 
metody ilościowej przy pomocy techniki sondażu diagnostycznego oraz analizy danych 
statystycznych. 
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Wprowadzenie  

Koncepcja religii muzułmańskiej jest niejednakowo odbierana przez różne grupy 
społeczne i narodowe. Najwięcej negatywnych emocji wokół islamu pojawia się przy 
okazji aktywnej działalności terrorystów. Motywacja dżihadystów oraz uzasadnienie 
ich działań wzbudza globalny sprzeciw, torując drogę stereotypom umacniającym 
dalszą eskalację konfliktu. Uprzedzenia, którym sprzyjają antagonizmy implikują także 
na ruch turystyczny już na wczesnym poziomie podejmowania decyzji o kraju doce-
lowym. Wpływ stereotypów na wybór destynacji turystycznej to istotne i wciąż nie-
wystarczająco skompilowane zagadnienie w badaniach nad turystyką. Badania sonda-
żowe wykazały jednoznacznie negatywny wizerunek wyznawców islamu w percepcji 
Polaków. 
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Celem artykułu jest określenie poziomu wpływu stereotypów o Arabach, islamie 
i jego wyznawcach na wybór destynacji turystycznej wśród polskich turystów. Artykuł 
opiera się na analizie literatury, danych statystycznych oraz badaniach sondażowych. 
Ankieta diagnostyczna przeprowadzona wśród Polaków miała na celu m.in. określe-
nie poziomu intensyfikacji stereotypów i obaw dotyczących potencjalnego pobytu 
w Tunezji. Ankietowanych zapytano np. czy skorzystaliby z wyjazdu do Tunezji, 
gdyby wygrali wycieczkę. Ankieta umieszczona została w mediach społecznościo-
wych w dniach 01.05.2018 – 15.06.2018. Odpowiedzi udzieliły 223 osoby. 

 
Stereotypy a turystyka  

System gospodarczy usług turystycznych cechuje się intensywną wrażliwością na 
zmiany wynikające z czynników powstałych z otoczenia międzynarodowego oraz 
z różnorodnych uwarunkowań krajowych, regionalnych i lokalnych. Implikacje tych 
elementów objawiają się zarówno w kwestii podażowej, czyli funkcjonowania przed-
siębiorstw turystycznych, jak i popytowej – konsumentów usług turystycznych 
[Zdon-Korzeniowska, Rachwał 2011: 116]. Do fundamentalnych zagrożeń rozwoju 
turystyki zalicza się przede wszystkim perturbacje związane z sytuacją polityczną na 
świecie. Wybór destynacji przez potencjalnych turystów stanowi pierwsze ogniwo w 
procesie indywidualnego udziału w światowym ruchu turystycznym. Uwarunkowania 
polityczne oraz ich wpływ na turystykę są także związane z zagadnieniem stereotypu. 
Uproszczone schematy odgrywają bowiem istotną rolę w kształtowaniu indywidual-
nych decyzji dotyczących wyboru destynacji turystycznej. W odniesieniu do przemy-
słu usług turystycznych – kształtowane przede wszystkim przez mass media kalki, 
stanowią istotny czynnik wpływający na postrzeganie lokalnych mieszkańców kraju 
docelowego. Idąc dalej – mają znaczący wpływ na chęć jakichkolwiek interakcji 
z mieszkańcami danych destynacji, chociażby poprzez wyjazdy turystyczne [Sönmez, 
Graefe 1998, Mansfeld, Pizam 2006]. 

Etymologia słowa „stereotyp” z języka starogreckiego oznacza „stereos” – stężały, 
twardy i ‘typos” – wzorzec, odcisk. Po raz pierwszy tego terminu w odniesieniu do 
ludzkiej predyspozycji do postrzegania osób, jako podobnych w procesie kontaktów 
społecznych użył Lippmann [1992]. Autor zdefiniował stereotyp, jako „umysłowy 
obraz rzeczywistości, uproszczony, niedokładny, wytworzony raczej nie w efekcie 
własnego doświadczenia, ale dzięki przekazowi społecznemu”. Lippmann [1992: 372] 
zaznaczył także, że „indywidualny sposób postrzegania rzeczywistości jest uwarun-
kowany tym co przyjęliśmy w formie stereotypów ukształtowanych przez kulturę”. 
Mandal [2000: 13] z kolei sformułował definicję stereotypu, jako „system zbiorowych 
przekonań wyznawanych przez grupę społeczną, opierających się na generalnych 
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ideach, mitach, tradycji, religii, kulturze i zwyczajach”. Badacze wskazują także na 
istotną rolę i nieodłączny pierwiastek procesu poznania [Quasthoff 1998: 13]. W tym 
aspekcie stereotypy są użyteczne, ponieważ przyczyniają się do znalezienia właściwe-
go sposobu zachowania się w różnych sytuacjach. Z drugiej jednak strony potęgują 
antypatie i uogólniające, niekorzystne etykietowanie. Mają najczęściej charakter pejo-
ratywny, prowadzą do nadmiernej generalizacji i narzucenia negatywnych wartości 
bezrefleksyjnie. Generalizacja zachodzi na poziomie przymiotów i cech wspólnych, 
stereotyp ma więc charakter uproszczonego i fragmentarycznego schematu wyróżnia-
jącego się połowiczną wiedzą i odpornością na zmiany [Nelson 2003: 12]. 

W aspekcie wyboru destynacji turystycznej istotną rolę kreują stereotypy etniczne 
lub inaczej narodowe. Są bezpośrednio skorelowane z kategoryzacją na „my” i „oni”, 
„nasi” i „obcy”. Z jednej strony ta systematyzacja decyduje o powszechnej przynależ-
ności, z drugiej zaś społecznie wyklucza. W tym przypadku kryterium wyboru jest 
związane z odmiennością kulturową, religią, obecną kondycją stosunków międzyna-
rodowych czy sytuacją społeczno-polityczną. Wskazuje to na istotny czynnik poli-
tyczny i ideologiczny, który w przypadku stereotypów etnicznych – intensywnie de-
terminuje atrybuty sprzężone z daną narodowością [Błuszkowski 2013: 96]. Piwnicki i 
Klein [2010: 201] definiują – „stereotypy narodowe postrzegamy zatem jako skróto-
we, nienaruszone cechy związane na przykład z Polakiem, Żydem, Niemcem, Rosja-
ninem czy Ukraińcem (…) przez charakter narodowy można rozumieć to, co swoiste 
w psychice narodowej, odróżniające ją od innych narodów (…) system typowych 
zachowań, często na zasadzie odruchu, regulujących zachowania większości człon-
ków narodu w różnych okresach”. W kontekście wyboru destynacji turystycznej nale-
ży zwrócić szczególną uwagę na zróżnicowanie religijne i kulturowe, na podstawie 
których dochodzi do długiego procesu formowania się stereotypów narodowych. 
Źródłem konfliktów jest także świadomość zaznania krzywdy ze strony inny naro-
dów, co prowadzi do eskalacji nienawiści i wywołuje silną wrogość [Błuszkowski 
2013: 95]. Dotyczy to nie tylko antypatii chrześcijan do muzułmanów, ale także wy-
znawców islamu do Europejczyków. Stereotypy narodowe są mechanizmem aktyw-
nego wykorzystania w walce politycznej i w komunikacji mass media – społeczeń-
stwo. Ten rodzaj stereotypów ma szczególnie emocjonalny i najczęściej pejoratywny 
charakter. Powstają na bazie konfliktów lub wojen i jednocześnie intensywnie umac-
niają te antagonizmy. „Zmiana stereotypowych treści ma szczególne znaczenie w 
czasach konfliktu lub wojny, kiedy często polegają na delegitymizacji etykiet. W takich 
sytuacjach delegitymizujące stereotypy są częścią błędnego koła przemocy” [Bar-Tal 
1997: 514]. Oznacza to, że konflikty konstytuują stereotypy, a stereotypy tworzą i 
umacniają konflikty. 
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Islam i jego wyznawcy w obliczu stereotypu w kontekście tury-

styki  

Tunezja jako kraj arabski i jej mieszkańcy – muzułmanie doskonale wpisują się 
w schemat działania stereotypu etnicznego. Charakter przeszkód w rozwoju turystyki 
wynika między innymi z negatywnego postrzegania islamu i jego wyznawców przez 
opinię publiczną. Można stwierdzić, że ataki terrorystyczne, interpretacja doktryny 
islamskiej przez dżihadystów oraz chęć ekspansji religii półksiężyca jest jedną z głów-
nych determinant wpływających na percepcję społeczeństwa na temat wyznawców 
islamu w ogóle [Sönmez, Graefe 1998: 2]. Arabowie łączeni są bezpośrednio 
z wyznawaną religią w pierwszej kolejności. Islam z kolei kojarzy się z terroryzmem, 
widoczne jest także przeniesienie atrybutów islamskich dżihadystów na wszystkich 
wyznawców religii islamu. Oskiera [2011] przeprowadziła badania sondażowe doty-
czące sympatii i antypatii Polaków wobec innych narodowości. Niezwykle interesują-
ce są wyniki dotyczące nacji arabskiej, której – w świetle prezentowanych badań – 
Polacy nie darzą szczególną sympatią. Autorka w wynikach eksponuje wyraźną domi-
nację wyrażeń o charakterze negatywnym. Ankietowani wskazali m.in. przymioty, 
które zakłócają poprawne relacje społeczne – fałszywy, konfliktowy, oszust, złodziej. 
Oskiera [2011: 154] opisuje także „respondenci przedstawili własne wyobrażenia 
sytuacji kobiety w świecie muzułmańskim. Wyraźnie wskazana jest nierówność spo-
łeczna między kobietą a mężczyzną oraz brak szacunku do kobiety. Kobieta, według 
ankietowanych jest podległa i zależna od woli mężczyzny, traktowana przez niego jak 
przedmiot. Mężczyznę postrzega się jako mającego władzę nad kobietą, zaborczego, 
niewiernego swojej żonie, jako kobieciarza, podrywacza, który interesuje się też kobie-
tami z innych krajów”. Wyniki badań wskazały na intensywne powiązanie Araba 
z islamem w zdecydowanym wartościowaniu ujemnym oraz uproszczona korelacja 
muzułmanin – terrorysta. Ankietowani używali takich sformułowań jak „fanatyk, 
fundamentalista, terrorysta, zagrożenie, World Trade Center”. Ciekawym zagadnie-
niem jest także źródło wiedzy o ludności arabskiej, którą respondenci czerpią przede 
wszystkim ze środków masowego przekazu. 

W aspekcie branży usług turystycznych – intensywna stereotypizacja szczególnie 
negatywnie wpływa na ruch turystyczny państw arabskich. W 2006 r. specjaliści ze 
Światowej Organizacji Turystyki (UNWTO) podkreślali, że ataki terrorystyczne mają-
ce miejsce w Europie nie wpłynęły tak intensywnie na ruch turystyczny, jak zamachy 
w państwach muzułmańskich. Te ostatnie sprawiły, że gwałtownie spadła liczba tury-
stów nie tylko w miejscach, w których doszło do ataku, ale także w państwach mu-
zułmańskich w ogóle [Dłużewska 2011]. Należy podkreślić, że w obu przypadkach 
sprawcami ataków terrorystycznych byli wyznawcy islamu. Stereotypy o krajach is-
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lamskich i ich mieszkańcach są formowane i silnie umacniane przede wszystkim przez 
działania fanatyków i radykalnych grup ekstremistycznych. Zdecydowanie poważniej-
sze konsekwencje wywołują w ruchu turystycznym państw arabskich, bez względu na 
to, gdzie zamach terrorystyczny miał miejsce. Istotną rolę w pobudzaniu wrogości 
między nacjami odgrywają także środki masowego przekazu, które albo bazują wy-
łącznie na negatywnych przymiotach wyznawców islamu albo w sposób nierealistycz-
ny budują wyłącznie pozytywny wizerunek Arabów.  

Wydarzenia najintensywniej oddziałujące na ruch turystyczny a tym samym na go-
spodarkę usług turystycznych to przede wszystkim zjawisko terroryzmu międzynaro-
dowego, niestabilna sytuacja w „świecie arabskim” i konflikty na obszarze dawnego 
imperium sowieckiego [Alejziak 2009: 124]. Autor zwraca także uwagę na „rosnące 
zagrożenia ze strony ruchów fundamentalistycznych i nacjonalistycznych, które czę-
sto już z założenia są wrogo nastawione do turystyki, zwłaszcza międzynarodowej” 
[Alejziak 2009: 124]. Co ciekawe, zdecydowanie mniejsze znaczenie mają czynniki 
ekonomiczne – np. kryzys gospodarczy w 2009 r. nie implikował tak intensywnie na 
przemysł usług turystycznych jak ataki terrorystyczne. W związku z tym, można wy-
snuć tezę, że popyt na podróże jest wysoce uzależniony od wydarzeń o charakterze 
terrorystycznym. Zjawisko to odnosi się także do Tunezji, Egiptu oraz Turcji. Te 
destynacje swego czasu stanowiły najbardziej popularne kierunki podróży m.in. 
wśród Polaków, a każdorazowe napiętnowanie atakami terrorystycznymi i niestabilną 
sytuacją polityczną skutkuje degresją międzynarodowej recepcji turystycznej. Zjawisko 
to jest bezpośrednio związane z newralgicznym okresem zamachów. Konsekwencją 
jest także osłabienie kondycji turystyki w okresie późniejszym, który to charakteryzuje 
się powolną intensyfikacją ruchu turystycznego. Republika Tunezyjska jest doskonałą 
egzemplifikacją tego zjawiska (ryc. 1) – drastyczna degresja w recepcji turystycznej 
nastąpiła w 2011 r., co jest sprzężone z zamieszkami Wiosny Arabskiej i niestabilną 
sytuacją społeczno-polityczną oraz w roku 2015, czyli w okresie trzech zamachów 
terrorystycznych.  

Pod wpływem islamskiej działalności ekstremistycznej znaczna część osób rezy-
gnuje z wyjazdów turystycznych i albo pozostaje w kraju zamieszkania albo zmienia 
kierunek podróży [Avraham, Ketter 2016: 86]. Na działania islamskich bojowników 
narażone są także państwa europejskie – to jednak nie odstrasza wczasowiczów od 
podróży w zbliżone kulturowo obszary tak skutecznie, jak do krajów muzułmańskich. 
Na redukcji ruchu turystycznego krajów arabskich korzystają państwa zbliżone kultu-
rowo, stanowiące destynację zastępczą dla powszechnie uznanych za niebezpieczne 
kierunków. Krytycznym skutkiem działalności islamskich bojowników wobec prze-
mysłu usług turystycznych są w szczególności konsekwencje ekonomiczne. Zamachy 
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terrorystyczne i związane z nimi stereotypy etniczne oraz świadomość bezpośrednie-
go zagrożenia skutkują degresją przyjazdów do państw arabskich, w tym Tunezji. 
Załamanie ruchu turystycznego prowadzi do redukcji wpływów w sektorze usług. 
Straty w budżecie z tytułu turystyki wynikające z trzech ataków terrorystycznych 
w 2015 r. były równe 1 271 mln dinarów, nastąpił zatem spadek o ponad 35% 
w porównaniu z rokiem poprzednim (www.tourisme.gov.tn). 

 
Ryc. 1. Przyjazdy turystów zagranicznych w latach 2010-2016 do Tunezji (Michalczuk-
Ouerghi, Dłużewska, 2018. Wpływ terroryzmu i islamizacji na gospodarkę turystyczną Tunezji, 

Turystyka Kulturowa) 
Fig. 1. Arrivals of foreign tourists in 2010-2016 to Tunisia (Michalczuk-Ouerghi, Dłużew-
ska, 2018. Wpływ terroryzmu i islamizacji na gospodarkę turystyczną Tunezji, Turystyka Kulturowa) 

Sönmez i Graefe [1998] przeprowadzili badania dotyczące związku wybranych 
czynników (m. in. doświadczenie, poziom postrzegania ryzyka, wykształcenie, do-
chód, obecność dzieci w gospodarstwie domowym) z etapami procesu decyzyjnego 
międzynarodowych wyjazdów turystycznych w kontekście ryzyka terrorystycznego. 
Badacze ustalili, że postawy kulturowe, poziom postrzegania ryzyka oraz finanse mają 
bezpośredni wpływ na decyzje turystów. Narodowość turystów i poziom wcześniej-
szych doświadczeń determinują reakcję na zjawiska terrorystyczne. W przypadku tych 
badań respondentami byli obywatele Stanów Zjednoczonych. 

 
Badania ankietowe – wyniki  

Ankieta przeprowadzona drogą elektroniczną – udostępniona została w mediach 
społecznościowych w dniach 01.05.2018 – 15.06.2018. Dzięki temu narzędziu prze-
badane zostały poglądy potencjalnych, polskich turystów dotyczące krajów muzuł-
mańskich (w szczególności Tunezji), islamu i ataków terrorystycznych oraz wpływu 
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tych czynników na wybór destynacji podróżniczej. W sondażu wzięły udział 223 
osoby, z czego 66,4% kobiet i 33,6% mężczyzn, z wykształceniem wyższym 64,1%, 
średnim 33,6%, zawodowym 1,8% i podstawowym 0,4%. Wiek ankietowanych to 
odpowiednio 54,7% dla grupy wiekowej do 25 roku życia, 44,8% w przedziale 26-45 
lat oraz 0,4% osób w granicach 46-60 lat. Miejsce zamieszkania badanych to przede 
wszystkim miasto powyżej 100 tys. mieszkańców (65,5%), wieś (18,4%) oraz miasto 
do 100 tys. mieszkańców (16,1%). Najczęstszą formą organizacyjną odbywanych 
podróży (całkowitych) były wyjazdy indywidualne (76,7%), 9% z biurem podróży, 
a 14,3% odpowiedzi wskazywały na obie możliwości. Ankieta była w pełni anoni-
mowa, co zapewniło większą swobodę wypowiedzi. 

Wyniki przeprowadzonego sondażu diagnostycznego wskazują na istotną rolę ste-
reotypów w kształtowaniu wyborów dotyczących destynacji turystycznej. Pierwsze 
konotacje z Tunezją ankietowanych, to przede wszystkim skojarzenia takie jak: egzo-
tyka, słońce i upalne temperatury, orientalna kuchnia czy wypoczynek przy morzu. 
Kilku respondentów doceniło walory architektoniczne, ale nie zabrakło również ne-
gatywnych opinii. Wymieniono chociażby istniejący nieporządek, nachalność Arabów, 
religię islamu, zamieszki czy islamski terroryzm. Jedynie 9% ankietowanych zadekla-
rowało, że odwiedziło Tunezję. Miasta, w których spędzali wakacje to najbardziej 
znane kurorty wypoczynkowe wschodniego wybrzeża kraju – Susa, Hammamet, 
Monastyr, Tunis i Mahdia. 70% respondentów wybrało ten kierunek jeszcze przed 
2011 r., czyli przed zamieszkami związanymi z Arabską Wiosną, jedna osoba spędzała 
wczasy w Tunezji w 2011 r. (5%), a pozostałe 25% w roku 2015 i 2017. Wyniki son-
dażu w podjętej próbie badawczej potwierdzają hipotezę o deficycie zainteresowania 
Tunezją jako krajem docelowym wśród polskich turystów po zamachach terrory-
stycznych. Implikacje wskazują także na negatywny wizerunek wyznawców islamu 
w percepcji Polaków oraz na wpływ przykrych doświadczeń związanych ze społe-
czeństwem muzułmańskim w przeszłości na proces decyzyjny w kontekście turystyki. 

Jedynie 5% respondentów udała się do Tunezji więcej niż raz. Aż 95% osób ko-
rzystało z ofert biur podróży wybierając tę destynację, a 5% (dokładnie jedna osoba) 
deklaruje wyjazd indywidualny. Wyniki te eksponują pewną prawidłowość – turystyka 
zorganizowana stanowi dominującą formę odbywania podróży do Tunezji. Na proś-
bę o ocenę pobytu, zdecydowana większość wydała pozytywne opinie (80%), 15% 
osób nie było do końca usatysfakcjonowanych, wskazując na ogólny nieład i brak 
higieny, a jedna osoba przebywająca 15 km od miejsca zamachu w czerwcu 2015 r., 
oceniła wyjazd krytycznie. 

Na pytanie „Czy w przyszłości chciałby/chciałaby Pan/Pani wrócić do Tunezji” 
45% osób odpowiedziało „tak”, 40% zaznaczyło odpowiedź „nie”, a 15% to osoby 
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niezdecydowane. Zdania były niemal równo podzielone, a argumenty przemawiające 
za powrotem w to miejsce to przede wszystkim kusząca cena, sprzyjająca pogoda 
i infrastruktura hotelowa, urokliwe plaże oraz egzotyczny klimat. Ankietowani, którzy 
zdecydowanie nie wybiorą ponownie Tunezji wskazali na to, że jest to kraj do jedno-
razowych odwiedzin, a inne państwa są dużo ciekawsze. Poza tym, respondenci za-
znaczyli, że lokalni mieszkańcy nie szanują przestrzeni osobistej, są nachalni. Wiele 
przebadanych osób swój powrót do Tunezji uzależniało także od kwestii bezpieczeń-
stwa. 

Na pytanie „Z czym kojarzą się Pani/Panu kraje muzułmańskie?” odpowiadający 
najliczniej wskazywali na fanatyzm religijny (58,7%), łamanie praw kobiet (54,7%), 
odmienność kultury (53,8%) i zamachy terrorystyczne (42,2%). Były to cztery kolejno 
najczęściej zaznaczane odpowiedzi przez ankietowanych (ryc. 3). Pytanie umożliwiało 
zaznaczenie maksymalnie 5 pozycji, zatem wyniki procentowe dotyczą konkretnej 
odpowiedzi. Ciekawe są także alternatywy umiejscowione w rubryce „Inne” – „men-
talne średniowiecze”, „uważanie siebie za lepszych”, „wykorzystywanie osób słab-
szych”, „nachalni sprzedawcy”, „brak bezpieczeństwa i komfortu”, „nieprzyjemny 
zapach”. Pozytywne wartościowanie, choć w mniejszości wskazywało na atrakcyjność 
turystyczną oraz smaczną, orientalną kuchnię. 

Warto także zauważyć, że nie każdy kraj muzułmański przyjmuje taki sam wpływ 
religii islamu na system prawny i stosunki społeczne. Tunezja uznawana jest za naj-
bardziej liberalny kraj spośród państw islamskich [Musiał 2018]. W wyniku rozprze-
strzeniających się stereotypów, duża część społeczeństwa nie widzi różnicy między 
Afganistanem czy Irakiem a Tunezją. Ankietowani dostrzegli najbardziej otwartą 
wersję islamu w Maroko (33,6%), Tunezji (22%) i Egipcie (18,8%). Nie zabrakło 
jednak odpowiedzi błędnie wskazujących na tę kwestię, wymieniono chociażby 
wahhabistyczną Arabię Saudyjską (10,8%). 18,4% ankietowanych zaznaczyło, że libe-
ralny kraj muzułmański nie istnieje, ponieważ we wszystkich państwach muzułmań-
skich, islam ma tak samo silny wpływ na prawo i stosunki społeczne. Duża część 
respondentów wybrała także odpowiedź, wskazującą na brak wiedzy w tej dziedzinie 
(Michalczuk-Ouerghi, Dłużewska 2018). Brak zrozumienia tej kwestii także wpływa 
na wybory dotyczące destynacji turystycznej, ze względu na istnienie odmiennych 
warunków związanych z bezpieczeństwem i przyjętych norm zachowań społecznych 
w zależności od państwa. 
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Ryc. 2. Procentowe zestawienie czterech najpopularniejszych odpowiedzi na pytanie ankie-

towe „Z czym kojarzą się Pani/Panu kraje muzułmańskie?” (opracowanie własne) 
Fig. 2. Percentage comparison of the four most popular answers to the survey question 

"What do you associate with Muslim countries?" (own study) 

W kwestionariuszu ankiety pojawiło się pytanie wskazujące na określenie państwa, 
do którego respondenci najchętniej wybraliby się na wakacje w najbliższym czasie. 
Należy nadmienić, że wybór dotyczył wyłącznie państw przedstawionych na za-
mkniętej liście, bez możliwości dodania alternatywy. W tym pytaniu można było wy-
brać maksymalnie 3 odpowiedzi. Najwięcej osób zaznaczyło Portugalię, Grecję 
i Hiszpanię. Najmniejszym zainteresowaniem cieszył się Egipt i Tunezja. Co ciekawe, 
Maroko zajęło dość wysoką pozycję w rankingu, co można tłumaczyć względnym 
poczuciem bezpieczeństwa w tym kraju. W 2003 r. miały miejsce samobójcze ataki 
terrorystyczne w Casablance, a w 2011 r. wybuch bomby w Marrakeszu. Arabska 
Wiosna w historii Maroko zaistniała w formie umiarkowanych demonstracji. 
W związku z tym częstotliwość występowania zamachów terrorystycznych jest zde-
cydowanie niższa niż w przypadku Tunezji i Egiptu. 

Na pytanie – „Czy gdyby wygrał/wygrała Pan/Pani darmową wycieczkę do Tu-
nezji, skorzystałby/skorzystałaby Pan/Pani?” Blisko 50 % ankietowanych wyraziła 
gotowość do podjęcia takiej podróży. Wysoki wynik procentowy dowodzi, że kwestie 
finansowe odgrywają w dalszym ciągu prymarną rolę w podejmowaniu decyzji doty-
czących wyboru destynacji turystycznej. Argumenty „za” to także ciekawe walory 
kulturowe i przyrodnicze Tunezji, pasja do podróży oraz przekonanie, że podróże 
kształcą. 15% respondentów uzależniało tę kwestię od bezpieczeństwa, zaznaczając, 
że woleliby wybrać się w tę podróż z osobą towarzyszącą. Widoczna zdaje się być 
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także pewna trudność w podjęciu tej decyzji, duża część osób wskazała na analizę 
zysków i strat przed deklaracją wyjazdu. Padło kilka odpowiedzi wskazujących na to, 
że mimo decyzji pozytywnej nie byłby to wyjazd z entuzjazmem. Przykładowe od-
powiedzi zacytowano poniżej. 

„Tak, ale niechętnie, nie przepadam za kulturą arabską i mentalnością Arabów”, 
„tak, ale tylko w bardzo bezpiecznym hotelu, gdzie byłoby więcej Europejczyków niż 
Tunezyjczyków”, „tak, z czystej ciekawości. Ale za własne pieniądze na pewno je-
chałbym gdzieś indziej”, „myślę, że tak, ale na pewno sprawdziłabym obecną sytuacje 
polityczną w danym miejscu”, „tak, świat należy do odważnych. Zabezpieczyłabym 
się w gaz i paralizator i ruszyła w świat. Oczywiście jeśli wygrana byłaby dwuosobo-
wa” czy „tak, chyba że sytuacja nie byłaby tam bezpieczna”. Kilka osób wyraziło 
nadzieję, że okoliczności te ulegają poprawie, a miejsca typowo turystyczne będą do-
datkowo strzeżone. 

27% osób było zdecydowanie przeciwnych realizacji darmowej wycieczki do Tu-
nezji. Interesującymi odpowiedziami były na przykład – „Parę lat temu na pewno, 
teraz obawiałabym się”, „nie, ponieważ szanuje życie swoje i swoich bliskich”, „nie – 
bezpieczeństwo jest dla mnie jednym z najważniejszych czynników podróży”, „nie, 
obawiam się o swoje bezpieczeństwo”, „myślę, że nie ponieważ z wakacji chcę wró-
cić”, „nie, ponieważ w czasie moich podróży zbyt bardzo zraziłam się do ludzi 
z krajów arabskich, dając im już za dużo szans na odzyskanie zaufania. To nie byłyby 
dla mnie wakacje a próba przetrwania”. Kilka osób zrezygnowałoby z tej możliwości, 
ze względu na posiadanie dzieci lub wybrałoby się w taką podróż bez potomków – 
„Tak, ale bez dziecka ze względów bezpieczeństwa”, „Nie, ponieważ obecnie mam 
dwójkę dzieci, bezpieczeństwo moje i mojej rodziny jest ważniejsze niż atrakcyjna 
wycieczka”. Osoby niezdecydowane to stanowiły odsetek 8% – w odpowiedzi na to 
pytanie, wskazały nieuargumentowaną pozycję „Nie wiem”. Pojawiały się także poje-
dyncze odpowiedzi wskazujące na istniejące zagrożenie terrorystyczne w innych, tury-
stycznie interesujących i popularnych częściach świata. „Staram się nie popadać 
w paranoję. Niebezpieczne ataki zdążają się również w Europie Zachodniej. Chciała-
bym bliżej poznać ich kulturę i może lepiej zrozumieć”, „uważam, że mimo iż Tune-
zja nie uchodzi za najbezpieczniejszy kraj do wypoczynku to warto byłoby skorzystać 
z okazji darmowej wycieczki. Poza tym w Europie również dzieją się nieciekawe rze-
czy, więc nie wiem, czy jest duża różnica, jeśli chodzi o bezpieczeństwo”. 

Interesujące są także wyniki dotyczące obaw kobiet do podjęcia samotnego wyjaz-
du do Tunezji. Są one bezpośrednio związane z uwarunkowaniami kulturowymi spo-
łeczności arabskiej w relacjach damsko-męskich. Zdecydowana większość zrezygno-
wałaby z takiej możliwości – „Nie, obawiałabym się jako kobieta jechać samotnie” 
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lub podjęłaby tę podróż w towarzystwie – „Tak, pod warunkiem, że nie pojechała-
bym tam sama (kwestia bezpieczeństwa)”. Pojęcie braku poczucia bezpieczeństwa 
w kraju wybieranym na wakacje, oznacza dla ankietowanych przede wszystkim nie-
bezpieczeństwo związane z zagrożeniem terrorystycznym (47,5%) i działalnością 
lokalnych grup przestępczych i złodziei (43,9%). Inne odpowiedzi na to pytanie to 
bardzo często synteza dwóch powyższych odpowiedzi w równoległym natężeniu 
(ryc.  3).  

 
Ryc. 3. Procentowe zestawienie odpowiedzi na pytanie ankietowe „Z czym kojarzy się 
Pani/Panu brak poczucia bezpieczeństwa w kraju docelowym?” (opracowanie własne) 

Fig. 3. Percentage comparison of responses to the survey question "What do you associate 
with a lack of sense of security in the destination country?" (own study) 

Respondenci wskazali także na katastrofy naturalne i choroby oraz zagrożenia 
związane z odrębnością kulturową i lokalną korelacją damsko-męską (inne) – „od-
mienna kultura, zróżnicowanie praw kobiet”, „stosunek mężczyzn do samotnych 
kobiet – już raz mało nie zostałam zgwałcona”, „nierespektowaniem przestrzeni 
osobistej”, „łatwo wywołana agresja”, „brak szacunku dla kobiet”. Ankietowani do-
strzegają powiązanie kulturowe z pozycją kobiety w społeczeństwie. Budzi to szcze-
gólny niepokój szczególnie wśród Pań, które na tej płaszczyźnie percypują zagroże-
nie. W sposób naturalny przekłada się to na wybory kobiet dotyczące destynacji po-
dróżniczej. 

Niezwykle interesujące są odpowiedzi o wyjątkowo negatywnym wartościowaniu 
– „byłam już w tym kraju i nie zachwycił mnie swoją ofertą. Druga sprawa jest taka, 
że nie akceptuję ich polityki i wyznania”, „nie przepadam za kulturą arabską i mental-
nością Arabów”, „nie mam ochoty oglądać ciapatych”. Państwa muzułmańskie koja-
rzą się także z „uważaniem siebie za lepszych, mordowaniem chrześcijan, kebabem, 
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chęcią wywiezienia ich wszystkich jak najdalej”. Wielu respondentów jednoznacznie 
opowiedziało się za brakiem zrozumienia i akceptacji islamu, światopoglądu Arabów 
i prowadzonej polityce państw arabskich. Dostrzegalne jest także przeniesienie atry-
butów islamskich dżihadystów, ściśle powiązanych z ich aktywnością terrorystyczną 
na wszystkich wyznawców religii Mahometa. Postrzeganie obszarów muzułmańskich 
przez badanych bezpośrednio implikuje na podjęcie decyzji związanej z wyborem 
kraju docelowego na spędzenie wakacji. Z jednej strony są to obawy związane z po-
czuciem bezpieczeństwa (ataki terrorystyczne, przestępczość) z drugiej indywidualne 
przekonania dotyczące całej społeczności muzułmańskiej w aspekcie religijnym 
i kulturowym. Zbrodnicza działalność islamskich bojowników wykreowała rzeczywi-
sty antagonizm między wyznawcami islamu a chrześcijanami, który konstytuuje i tym 
samym ugruntowuje stereotypy [Obaidi et al. 2019]. 

Wyniki przeprowadzonego sondażu diagnostycznego doskonale uzmysławiają, że 
poza kwestiami finansowymi to właśnie bezpieczeństwo jest istotnym czynnikiem 
kształtującym wybory turystów dotyczące destynacji. Państwa arabskie narażone na 
częste występowanie ataków terrorystycznych nie są celem przeznaczenia podróży 
Polaków. Aktywna, islamska działalność fundamentalistyczna skutkuje przeniesieniem 
atrybutów dżihadystów na wszystkich wyznawców religii Mahometa. Dostrzegalny 
jest także głęboki wpływ zakorzenionych w społeczeństwie stereotypów o muzułma-
nach na wybory związane z destynacją turystyczną. W społeczeństwie wykształtował 
się także pewien obraz Araba jako nachalnego, nieuczciwego i konfliktowego podry-
wacza co bezpośrednio wiąże się z poczuciem zagrożenia wśród badanych kobiet. 
W wypełnieniu kwestionariusza ankiety wzięli udział wyłącznie obywatele Polscy, 
choć ciekawym doświadczeniem byłaby możliwość poszerzenia tych badań w przy-
szłości o mieszkańców innych krajów. 

 
Podsumowanie  

Stereotypy narodowe bezpośrednio kształtują wybory potencjalnych turystów do-
tyczące destynacji turystycznej. Istotną rolę odgrywają czynniki polityczne i ideolo-
giczne, które w przypadku stereotypów etnicznych – intensywnie determinują atrybu-
ty sprzężone z daną narodowością. W długim procesie formowania się stereotypów 
narodowych to właśnie konflikty stanowią fundament kreacji szablonowych uprosz-
czeń przy jednoczesnym ich utrwaleniu. Medialne komunikaty o terroryzmie islam-
skim zwiększają wrogość w stosunku do grup zewnętrznych. Uprzedzenia, którym 
sprzyjają antagonizmy implikują także na ruch turystyczny już na wczesnym poziomie 
podejmowania decyzji o kraju docelowym. Konsekwencją tego zjawiska jest m.in. 
degresja w ruchu turystycznym, zamykanie obiektów hotelowych, bezrobocie, zmniej-
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szenie wpływów z turystyki i redukcja gospodarcza. Państwa arabskie zdecydowanie 
intensywniej doświadczają następstw islamskiej działalności fundamentalistycznej 
i niewątpliwie dłużej zmagają się z minimalizacją skutków. 

Rozwój branży usług turystycznych Tunezji hamują m.in. niekorzystne uwarun-
kowania polityczno-społeczne, ataki terrorystyczne oraz zakorzenione stereotypy 
wynikające z interpretacji islamu przez dżihadystów. Drastyczne zmniejszenie się 
liczby odwiedzających przyniosło ogromne straty ekonomiczne dla tunezyjskiej go-
spodarki. Wyniki przeprowadzonego sondażu diagnostycznego wskazują na istotną 
rolę stereotypów w kształtowaniu wyborów dotyczących destynacji turystycznej. Zde-
cydowana większość respondentów w badaniu sondażowym doceniła walory tury-
styczne kraju, jednak ryzyko wystąpienia zamachów terrorystycznych oraz negatywna 
percepcja społeczności muzułmańskiej wpływa bezpośrednio na selekcję miejsc do-
celowych. Wybierając kierunek na wakacje ankietowani kierują się przede wszystkim 
możliwościami finansowymi, interesującymi atrakcjami turystycznymi oraz bezpie-
czeństwem. Były to trzy najmocniejsze punkty w pięciostopniowej skali ocen. Badani 
zwrócili także uwagę na ciekawe atrakcje turystyczne czy zróżnicowaną ofertę tury-
styczną kraju docelowego. Ankietowani wskazali na to, że Tunezja nie jest miejscem 
przyjaznym chociażby przez natarczywość lokalnych mieszkańców, istniejący niepo-
rządek, religię islamu, zamieszki czy islamski terroryzm. Najmniejszym zainteresowa-
niem do podjęcia wyjazdu charakteryzował Egipt i Tunezja, a wiele przebadanych 
osób podróż do Tunezji uzależniało od kwestii bezpieczeństwa – problematyka za-
machów terrorystycznych pojawiała się z dużą częstotliwością. Poza aktami terroru 
i działalnością lokalnych grup przestępczych, ankietowani wskazali, że odmienność 
kulturowa i związany z nią stosunek mężczyzn do kobiet stanowi zagrożenie bezpie-
czeństwa w podróży. Percepcja państw arabskich przez polską grupę badawczą bez-
pośrednio implikuje na podjęcie decyzji związanej z wyborem kraju docelowego na 
spędzenie urlopu. Najintensywniej wyeksponowane zaniepokojenie było związane 
z poczuciem bezpieczeństwa oraz indywidualnymi opiniami wobec całej społeczności 
muzułmańskiej. Terrorystyczna aktywność islamskich dżihadystów zdefiniowała fun-
damentalny współcześnie antagonizm pomiędzy wyznawcami islamu a chrześcijana-
mi, który jednocześnie intensywnie ugruntowuje istniejące już stereotypy. Zjawisko to 
dotyczy obu stron konfliktu, a niezwykle interesującym przedmiotem badań w przy-
szłości byłyby postawy muzułmanów, Arabów wobec chrześcijan, Europejczyków. 

 
 
 
 



Wpływ stereotypów narodowych … 73 
 
Literatura:   

Bhardwaj M., 2012, Development of Conflict in Arab Spring Libya and Syria: From Revolution to 
Civil War, The Washington University International Review, 1: 76-96. 

Alejziak W., 2009, Dylematy i wyzwania turystyki w początkach XXI wieku, Episteme, 8 (1): 124-125. 
Avraham E., Ketter E., Tourism Marketing for Developing countries. Battling Stereotypes and Crises 

in Asia, Africa, and the Middle East, UK: Palgrave Macmillan: 83-132. 
Bar-Tal D., 1997, Formation and change of ethnic and national stereotypes: an integrative model, 

International Journal of Intercultural Relations, 21 (4): 491-523. 
Błuszkowski J., 2013, Przemiany stereotypów narodowych w procesie transformacji systemowej w Polsce, 

Polityczne public relations, Studia Politologiczne, 9: 93-105. 
Dłużewska A., 2011, Nowe wyzwania edukacji turystycznej. Turystyka w obszarach odmiennych 

kulturowo i przyrodniczo cennych, Turystyka osób niepełnosprawnych, Warszawa: Szkoła 
Wyższa Przymierza Rodzin: 5-175. 

Lippmann W., 1992, Public Opinion, New York: Routledge Taylor & Francis Group. 
Mandal E., 2002, Podmiotowe i interpersonalne konsekwencje stereotypów związanych z płcią, 

Katowice: Wydawnictwo uniwersytetu Śląskiego: 9-276. 
Mansfeld Y., Pizam A., 2006, Tourism, Security and Safety. From Theory to Practice, London 

and New York: Routledge Taylor & Francis Group: 272-280. 
Michalczuk-Ouerghi K., Dłużewska A., 2018, Wpływ terroryzmu i islamizacji na gospodarkę 

turystyczną Tunezji, Turystyka Kulturowa, 6: 58-77. 
Musiał S., 2018, Państwo a islam w krajach Maghrebu, Przegląd religioznawczy, 3 (269): 154-161. 
Nelson T. D., 2003, Psychologia uprzedzeń, Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne: 

4-392. 
Obaidi M., Kunst J. R., Kteily N. S., Thomsen L., Sidanius J., 2019, Living under threat: 

Mutual threat perception drives anti-Muslim and anti-Western hostility in the age of terrorism, 
European Journal of Social Psychology, 49 (3): 670 – 686. 

Oskiera A., 2011, Stereotyp araba w świetle badań ankietowych, Białostockie Archiwum 
Językowe, 11: 147-159. 

Piwnicki G., Klein A., 2010, Mity i stereotypy w postrzeganiu mniejszości narodowych i etnicznych, 
Zeszyty Gdyńskie, 5: 181-204. 

Quasthoff U., 1998, Etnocentryczne przetwarzanie informacji. Ambiwalencja funkcji stereotypów 
w komunikacji międzykulturowej, Język a Kultura, 12: Stereotyp jako przedmiot 
lingwistyki: teoria, metodologia, analizy empiryczne: 11–30. 

Sönmez S. F., Graefe A. R., 1998, Influence of terrorism risk on foreign tourism decisions, Annals 
of Tourism Research, 25 (1): 112-144. 

Zdon-Korzeniowska M., Rachwał T., 2011, Turystyka w warunkach światowego kryzysu 
gospodarczego, Prace Komisji Geografii i Przemysłu, 18: 116. 

Strony internetowe:  

Ministry of Tourism and Handicrafts, Tunisia, http://www.tourisme.gov.tn/realisations-et-
perspectives/tourisme-en-chiffres/statistiques-2015.html [10.04.2019] 



74 Kata rzyna  Micha l czuk -Ouer gh i  
 
 

THE INFLUENCE OF NATIONAL STEREOTYPES ON THE 
CHOICE OF TOURIST DESTINATION – CASE OF TUNISIA  

The selection of travel destinations by potential tourists is the first link in the process of 
individual participation in global tourism. The concept of national stereotype is directly 
related to the political factor and plays a key role in shaping individual decisions of travelers. 
The selection criterion is related to cultural diversity, religion, the condition of international 
relations or the socio-political situation. This indicates an important political and ideological 
factor that intensively determines the attributes associated with a given nationality. The 
nature of obstacles to the development of tourism by Muslim countries, including Tunisia, 
results, among others, from the negative perception of Islam and its followers by the public. 
This article aims to define the role of stereotypes about Arabs, Islam and its followers in the 
selection of tourist destinations among Polish tourists. The study was conducted using 
a quantitative method using diagnostic survey techniques and statistical data analysis. 

Keywords: national stereotypes, Arabs, tourism, Islam, Tunisia, tourist decisions, destina-
tion selection 




