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Poprawne politycznie działania
jako odpowiedź na problem inności
Każdy człowiek zmuszony jest do życia w społeczeństwie. Stwierdzenie to
jest oczywistością, którą trzeba mieć na uwadze, mówiąc o inności i wykluczeniu. Być wykluczonym ze społeczeństwa nie oznacza fizycznego usunięcia ze
społeczności, lecz funkcjonowanie w danej grupie bez praw jej członka. Funkcjonowanie w grupie pociąga za sobą wchodzenie w różne relacje, które skutkować
będą akceptacją bądź odrzuceniem. Zachowania wykluczające pewne osoby lub
grupy mają swoje źródło w jakiejś odmienności (etnicznej, kulturowej, obyczajowej itd.), na którą nie zgadzają się pozostali członkowie danej społeczności. Zjawiskiem związanym z zagadnieniem inności jest polityczna poprawność, której
celem jest wyeliminowanie z dyskursu publicznego wypowiedzi obraźliwych oraz
dyskryminujących. Na wstępie, przed podaniem konkretnej definicji poprawności
politycznej, należy wskazać dwa podstawowe sposoby rozumienia tego zjawiska.
Pierwsza perspektywa prezentuje poprawność polityczną jako szczególną odmianę taktu, ściśle związaną z pojęciem akceptowalności pewnych zachowań i wypowiedzi. Dany pogląd jest akceptowalny, gdy odbiorca uzna, że jego interlokutor
wyraża w stosunku do omawianego obiektu postawę aksjologiczną zbliżoną do
jego własnej1. Spojrzenie to nie uwzględnia zapatrywań ideologicznych użytkownika języka oraz zakresu działań politycznie poprawnych. Perspektywę tę nazwać
można synchroniczną. Koncentruje się ona na aktualnym obrazie poprawności politycznej (w szczególności w jej polskiej odmianie), pomijając przy tym proces
kształtowania zjawiska. Również nie wyjaśnia różnicy terminologicznej — czym
różni się poprawność polityczna od grzeczności językowej, rozumianej jako zachowania językowe i niejęzykowe, z których nie wypada zrezygnować w danej sy1

A. Awdiejew, Poprawność polityczna, [w:] Poprawność polityczna, red. G. Habrajska, Łask
2006, s. 15.
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tuacji komunikacyjnej2. Zaletą takiego podejścia jest uwypuklenie analogicznych
mechanizmów poprawnościowych u potencjalnych przeciwników politycznych —
zarówno liberałowie (z nimi utożsamia się omawiane zjawisko), jak i konserwatyści wskazują na pożądane i nieodpowiednie zachowania komunikacyjne. Niniejszy tekst przyjmuje elementarny podział na moralność liberalną i konserwatywną,
przejęty z teorii sześciu filarów moralności Jonathana Haidta, o której będzie mowa
w dalszej części tekstu. Nie oznacza to, że istnieją tylko dwa jednoznacznie określone warianty ludzkiej moralności, ale że ukierunkowanie światopoglądowe danej
osoby jest bliższe jednemu z tych dwóch podstawowych typów.
Drugie ujęcie określa poprawność polityczną jako szczególną odmianę
grzeczności (w głównej mierze językowej, ale nie tylko), wyrosłą z myśli liberalnej, narzucającą określone zachowania wobec grup mniejszościowych (szczególnie mniejszości etnicznych i seksualnych). Omawianą perspektywę nazwać
można diachroniczną, ukazującą polityczną poprawność w kontekście historycznej ewolucji oraz eksponującą jej związek z podłożem ideologicznym. W pracach
odnoszących się do zjawiska political correctness spotyka się częściej właśnie
tę perspektywę. Taki sposób definiowania pozwala wyjaśnić kategoryczne potępianie nietaktownych wypowiedzi na określone tematy (np. sprawy dotyczące
mniejszości) oraz pobłażliwość w przypadku „innych” (np. kwestie dotyczące
większości). Dzięki takiemu podejściu można odnaleźć odpowiedź na pytanie,
dlaczego pogardliwe określenie „klecha” nie zostanie bezpośrednio skojarzone
z polityczną poprawnością, a równie obraźliwy „czarnuch” już niewątpliwie jest
politycznie niepoprawny. Niniejszy tekst przyjmuje właśnie tę perspektywę opisu
zjawiska poprawności politycznej.
Definicje politycznej poprawności różnią się między sobą w zależności od
prywatnego stosunku definiującego do omawianego zjawiska, a część z nich staje się wyrazem osobistych przekonań i zapatrywań światopoglądowych autora.
Za przykład może posłużyć definicja Jadwigi Witek i Zbigniewa Żmigrodzkiego,
którzy omawiane zjawisko nazywają nowym wcieleniem cenzury, funkcjonującej
w Polsce po transformacji ustrojowej. Służyć ma ona krzewieniu myśli liberalnej oraz pomagać w zwalczaniu opozycji politycznej i chrześcijańskiego sposobu
wychowania3. Samo określenie „cenzura” jest negatywnie nacechowane, a odwołanie do transformacji ustrojowej wzmacnia pejoratywny wydźwięk, zrównując
polityczną poprawność z dawnymi ograniczeniami wolności słowa — ma być
ona nie tylko nową cenzurą, ale i nową wersją nowomowy. Również odwołanie
do walki z przeciwnikami politycznymi i tzw. chrześcijańskim sposobem wychowania unaocznia negatywny stosunek autorów, a przy tym nie wyjaśnia, na czym
samo zjawisko polega i do czego właściwie się odnosi. W świetle tej definicji
można odnieść wrażenie, że propagowane przez polityczną poprawność unikanie
określeń obraźliwych jest niechrześcijańskie.
2
3

M. Marcjanik, Grzeczność w komunikacji językowej, Warszawa 2007, s. 8.
J. Witek, Z. Żmigrodzki, „Polityczna poprawność” w III Rzeczpospolitej, Radom 2003, s. 6.
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Poddając analizie zarówno informacje zawarte w subiektywnych charakterystykach poprawności politycznej, jak i opisach o charakterze czysto informacyjnym, można wskazać pewne elementy wspólne dla obu typów. Najogólniej rzecz
ujmując, poprawność polityczna (ang. political correctness) to zasada unikania
obraźliwych zwrotów i sformułowań w dyskursie publicznym oraz zastąpienie ich
neutralnymi. Charakterystyczną cechą tego zjawiska jest brak skodyfikowanego
i spójnego zbioru zasad, których przestrzeganie regulowałaby konkretna instytucja. W wielu definicjach omawianego zjawiska zostaje wskazane, z jakim szykanowaniem poprawne politycznie działania walczą — najczęściej jest to dyskryminacja na tle rasowym, etnicznym, seksualnym, płciowym, religijnym. Podana
definicja nie charakteryzuje zjawiska political correctness w sposób pełny i wyczerpujący, służy ona jedynie przybliżeniu omawianego terminu.
Działania zmierzające do przeciwdziałania wykluczeniu ze względu na daną
odmienność operują pewnym zbiorem strategii. Społeczności różnych krajów
wypracowują własne techniki zależne od języka i kultury. Niniejszy tekst koncentruje się na polskiej odmianie poprawności politycznej, dlatego też nie zostaną uwzględnione mechanizmy charakterystyczne dla innych narodów i języków.
W polskiej literaturze trudno odnaleźć opracowanie, zawierające kompleksowe
ujęcie strategii działań politycznie poprawnych. Najbardziej syntetycznego i klarownego zestawienia owych mechanizmów dokonuje Monika Kacprzak w swej
rozprawie doktorskiej Pułapki poprawności politycznej. Autorka pracę pisała
w ramach seminarium z hermeneutyki i komunikacji społecznej, a podjęta apologia wobec politycznej poprawności polegać ma na „formowaniu i obronie racji
wiary chrześcijańskiej, motywów nadziei i postawy miłości agape”4. Z tego powodu cała praca utrzymana jest w duchu apologii religii katolickiej. Zaproponowane tam ujęcie jest wyraźnie naznaczone światopoglądem autorki, co w pewnych częściach publikacji może budzić wyraźny sprzeciw czytelników, którzy nie
podzielają zapatrywań Kacprzak. Niemniej ze względu na przejrzysty zbiorczy
charakter zaproponowanego zestawienia zostanie ono wykorzystane w niniejszym tekście. Jednak wyszczególnione strategie zostaną poddane krytycznej rewizji, podejmującej próbę oddzielenia nadbudowy ideologicznej od rzeczywistej
charakterystyki danej techniki.
1) Budowanie tożsamości grupowej — polega na wydzieleniu wspólnego
elementu, konstytuującego daną grupę (np. rasa, płeć, pochodzenie, orientacja
seksualna, światopogląd), a następnie demonstrowaniu społeczeństwu, że wskazana odrębność nie jest rzeczowym argumentem za dyskryminacją członków danej zbiorowości5. Niebezpieczeństwem tej techniki jest definiowanie członków
danej grupy wyłącznie przez pryzmat tej jednej wspólnej cechy, co w efekcie
może odsuwać na dalszy plan ideę równości przez nadmierne eksponowanie odmienności.
4
5

M. Kacprzak, Pułapki poprawności politycznej, Radzymin 2012, s. 16.
Ibidem, s. 142.
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2) Tolerancyjni kontra nietolerancyjni — osoby dyskryminowane są prezentowane jako otwarte i tolerancyjne, natomiast u dyskryminujących eksponowana
jest nietolerancja oraz brak otwartości na odmienność. Kacprzak technikę tę nazwała „konstruowaniem wrogów”, jednak takie określenie nie oddaje charakteru
techniki, a jedynie pokazuje raczej negatywny stosunek do samego mechanizmu6.
3) Prześladowani kontra prześladujący — technika ta jest ściśle związana
z dwiema omówionymi powyżej. Polega ona na ukazaniu danej grupy jako poszkodowanej ze względu na brak społecznej akceptacji dla wyróżniającej ją cechy.
Jednostka należąca do dyskryminowanej zbiorowości nie może w pełni uczestniczyć w życiu społecznym, wykluczenie wynika z braku ogólnego przyzwolenia
dla cechy, która jest poza kontrolą danej jednostki (np. płeć, rasa, orientacja seksualna). W przypadku tej techniki widoczne jest kreowanie wizerunku ofiary niesprawiedliwego traktowania przez resztę społeczeństwa7.
4) Mechanizm resentymentu — wskazywanie na doświadczany resentyment,
który rozumiany jest jako żal lub uraza do kogoś, odczuwany przez dłuższy czas
i powracający zwykle na wspomnienie doznanych krzywd, kryjący w sobie odruch wrogości. Powstająca wówczas pretensja kierowana jest przede wszystkim
do społeczeństwa jako stróża, oceniającego zachowanie jako złe lub dobre8.
5) Walka o „godne życie” — polega na nadawaniu pewnym grupom określonych przywilejów, co argumentowane jest ich prawem do „godnego życia”. Problematyczne jest niedookreślenie samej definicji „godnego życia”. W ten sposób
nazywa się prawo do życia w dostatku ludzi z biednych krajów bądź życie zgodne
z ambicjami i aspiracjami danej osoby9.
6) Walka o neutralność — jest to swego rodzaju „oswajanie” społeczeństwa
z daną odrębnością. Prowadzić to ma do uniknięcia prześladowań ze strony osób,
które nie zgadzają się z danymi postawami czy poglądami. Do osiągnięcia tego
celu prowadzić ma prezentowanie grup narażonych na dyskryminację w sposób
neutralny bądź życzliwy. Procesowi „oswajania” sprzyja częste występowanie
w przestrzeni publicznej osób w jakiś sposób odmiennych10.
7) Walka o słowa — jest procesem najbardziej kojarzonym z działaniami
wcielającymi w życie ideę politycznej poprawności. Mechanizm ten polega na
wykluczaniu pewnych słów i zastępowaniu innymi oraz nadawaniu starym wyrażeniom odmiennego sensu lub kontekstu11. Charakterystyczne dla tego procesu
jest przypisywanie moralnej wartości konkretnym słowom czy wyrażeniom i odsunięcie na dalszy plan semantyki. Technika ta intensywnie wyzyskuje proces eufemizacji, w wyniku czego powstają takie wyrażania, jak „pracownik seksualny”
6
7
8
9
10
11

Ibidem, s. 128–129.
Ibidem, s. 149–150.
Ibidem, s. 130–131.
Ibidem, s. 135–136.
Ibidem, s. 140–145.
Ibidem, s. 172–173.
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(zamiast „prostytutka”), „nieślubna żona” (zamiast „konkubina”) czy „sprawny
inaczej” (zamiast „niepełnosprawny”)12. Technika ta budzi wiele zastrzeżeń i wywołuje sprzeciwy wśród językoznawców, którzy wskazują na szereg negatywnych
skutków, jakie niesie sztuczne przekształcanie języka. Ponadto strategia ta budzi
negatywne skojarzenia u osób, które kojarzą owe zmiany w języku z nowomową
czasów komunistycznych.
8) Walka o uczucia — polega na eksponowaniu faktu, że określone słowa,
sformułowania czy zachowania mogą ranić pewne grupy osób, dlatego też trzeba
ich zaniechać i wypowiadać się w sposób maksymalnie neutralny13.
Autorka Pułapek poprawności politycznej wymienia jeszcze cztery techniki,
które nie są uwzględnione w powyższym zestawieniu, ponieważ ich wyszczególnienie wynika z prywatnych poglądów autorki, a nie z obiektywnej obserwacji
zjawiska.
Pierwsza z nich to proces wiktymizacji, który polegać ma na próbach prawnego regulowania kwestii, które wcześniej należały do niesformalizowanej strefy
obyczaju, np. szacunek, tolerancja. Kacprzak jednak nie podaje żadnego dowodu
na poparcie swej tezy (np. aktu prawnego nakazującego szacunek) i na drodze interpretacji wypowiedzi Francisa Fukuyamy i Jana Hartmana rozmywa obraz całej
techniki, podważając zasadność jej wyróżniania14.
Następna strategia to przesuwanie horyzontu etycznego, której wyjaśnienie
jest bardzo mętne. Najprawdopodobniej chodzi o przymuszanie społeczeństwa
do opowiedzenia się po którejś ze stron w przypadku medialnej batalii na trudny
temat, tyczący etyki i moralności, co ma prowadzić do emancypacji grup prześladowanych15. Opis oraz sposób działania tej techniki jest bardzo niejasny, dlatego
znalazł się poza powyższym zestawieniem.
Trzecią techniką jest upolitycznianie problemów etycznych, czyli kierowanie
do organów państwowych postulatów o uprawomocnienie roszczeń danych grup
w sytuacji, gdy zyska ona wcześniej aprobatę społeczną. Sama technika odnosi
się raczej do pewnych społeczno-politycznych procesów, a krytyka Kacprzak wobec tej strategii wynika z faktu, że postulaty wspomnianych grup są odmienne od
światopoglądu autorki i jej zdaniem nieetyczne16.
Ostatni mechanizm to walka o ontologię. W gruncie rzeczy zawiera się on
w technice „walka o słowa”, dlatego też w niniejszym tekście nie został wyodrębniony. Autorka bardzo niejasno odnosi się do tej techniki, wskazując na zmiany
w języku powodowane poprawnością polityczną. Z podanych przykładów można
12

D. Zdunkiewicz-Jedynak, Językowy kodeks poprawności politycznej a kultura języka, [w:]
Polskie dźwięki, polskie słowa, polska gramatyka (system — teksty — norma — kodyfikacja), red.
B. Pędzich, D. Zdunkiewicz-Jedynak, Warszawa 2011, s. 67–68.
13 M. Kacprzak, op. cit., s. 174.
14 Ibidem, s. 138–140.
15 Ibidem, s. 141.
16 Ibidem, s. 163–169.
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wysnuć wniosek, że Kacprzak ma na myśli przewartościowanie pewnych pojęć
bądź zastąpienie ich sformułowaniami neutralnymi, „nieopresyjnymi”, np. „rodzinę” czy „małżeństwo” ma zastąpić „związek partnerski”, a określenia „matka”
i „ojciec” — „rodzic” z przydzielonym numerem17.
Wielu badaczy i komentatorów politycznej poprawności wskazuje na jej zakorzenienie w myśli liberalnej. Również cytowana wcześniej Monika Kacprzak
przypisuje światopoglądowi liberalnemu zachowania politycznie poprawne. Sama
przy tym mocno krytykuje omawiane zjawisko, a z pełnego dezaprobaty tonu,
przyjmowanego przez autorkę, wyraźnie można wyczytać światopogląd bliższy
konserwatywnemu. Dla ukazania wyraźnej zależności między poprawnością
polityczną i myślą liberalną oraz zrozumienia konserwatywnej niechęci wobec
omawianego zjawiska warto przytoczyć teorię Jonathana Haidta, traktującą o źródłach ludzkiej moralności. Teoria sześciu fundamentów moralnych opiera się na
badaniach nad ewolucją, obserwacjach antropologicznych oraz psychologii kulturowej. Amerykański psycholog wskazuje sześć fundamentów, z których składa
się moralność, przy czym nie wszystkie muszą odgrywać równą rolę. Są to kolejno: troska/krzywda, sprawiedliwość/oszustwo, lojalność/zdrada, autorytet/bunt,
świętość/upodlenie, wolność/ucisk. Każdy ze wskazanych filarów wyewoluował
na drodze przystosowania ludzi do życia w społeczności. Haidt swą teorię oparł
na założeniu, że moralność jest z jednej strony czymś wrodzonym, a więc zorganizowanym przed doświadczeniem, ale jednocześnie plastycznym. Z drugiej zaś
strony jest czymś wyuczonym, a więc na drodze dorastania w danej społeczności
każdy uczy się, co powinno budzić w nim moralne oburzenie.
Fundament troska/krzywda jest odpowiedzią na adaptacyjne wezwanie do
zapewnienia opieki bezbronnemu potomstwu. Uwrażliwia on na oznaki cierpienia i rodzi potrzebę niesienia pomocy. Za jego sprawą potępia się okrucieństwo
i opiekuje doznającymi krzywdy. Troska liberalna i konserwatywna różnią się
między sobą — ta pierwsza jest bardziej uniwersalna, druga natomiast jest lokalna, połączona z lojalnością i odnosi się do tych, którzy poświęcili się dla grupy18.
Następny fundament, sprawiedliwość/oszustwo, pierwotnie był odpowiedzią
na potrzebę czerpania korzyści ze współpracy bez narażania się na bycie wykorzystanym i wiązał się z altruizmem odwzajemnionym. Z czasem pojęcie sprawiedliwości uległo przekształceniom, a punkt ciężkości został przesunięty ku proporcjonalności. Skutkiem tego wymaga się kar dla oszustów oraz nagradzania
dobrych obywateli, proporcjonalnie do uczynków. Poczucie niesprawiedliwości
u liberałów odnosi się do grup silnych i zamożnych, które oskarżają o wyzyskiwanie ludzi znajdujących się na dole hierarchii. Konserwatyści natomiast uważają

17

Ibidem, s. 179–187.
Zob. J. Haidt, Prawy umysł. Dlaczego dobrych ludzi dzieli religia i polityka?, przeł. A. Nowak-Młynikowska, Sopot 2014, s. 180–182, 185.
18
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za niesprawiedliwe odbieranie pieniędzy ciężko pracującym ludziom, żeby dawać
zasiłki i świadczenia socjalne osobom unikającym uczciwej pracy19.
Fundament wolność/ucisk wywołuje wyczulenie na symptomy prób nadmiernego zdominowania „innych”, wzbudzając niechęć członków społeczności.
Dzięki niemu rodzi się pragnienie integracji i wspólnego zwalczania tyranii20.
Lojalność/zdrada to fundament powstały w wyniku adaptacyjnego wyzwania tworzenia i utrzymywania koalicji, które umożliwiłyby odpieranie zagrożeń
i ataków konkurencyjnych grup. Uwrażliwia na oznaki lojalności innych osób,
nakazując nagradzanie lojalnych członków grupy oraz odrzucanie tych, którzy
społeczność zdradzają21.
Fundament autorytet/bunt wyewoluował w reakcji na wyzwanie budowania
opłacalnych zależności na płaszczyźnie społecznej hierarchii oraz skutkuje dążeniem do utrzymania owych korzystnych relacji. Powoduje on wyostrzenie uwagi
na przejawy społecznej pozycji i na zachowania do niej adekwatne22.
Ciekawe źródło ma ostatni fundament: świętość/upodlenie. Związany jest
z funkcjonowaniem człowieka jako wszystkożercy oraz koniecznością życia
w świecie pełnym patogenów i pasożytów. W skład tego fundamentu wchodzi behawioralny system odpornościowy, który może wzbudzać ostrożność wobec różnych obiektów i zagrożeń o symbolicznym charakterze. Przyczynia się to do irracjonalnego wartościowania pewnych obiektów, co ma niebagatelne znaczenie dla
integralności grup23.
Modele moralności są nazywane przez Haidta matriksami moralnymi, w których toczy się życie każdego człowieka. Zdaniem amerykańskiego psychologa
istnieją dwa podstawowe systemy moralne — konserwatywny i liberalny. Nie
oznacza to, że są jedynie dwie grupy identycznie myślących ludzi. Haidt zakłada, że rozumienie moralności każdego człowieka będzie się skłaniać bardziej
w którymś z tych dwóch kierunków. Matriks moralny liberałów bazuje na trzech
spośród sześciu wspomnianych filarów, przy czym najsilniej opiera się na fundamencie odnoszącym się do poczucia troski i krzywdy. Obarczanie ofiar winą
za problemy, z którymi się borykają, lub demonstrowanie uprzedzeń wobec grup
pokrzywdzonych wywołuje gwałtowną reakcję sprzeciwu u osób o moralności
liberalnej. Nieco mniejsze znaczenie ma fundament wolność/ucisk. Trzeci w kolejności co do ważności jest fundament sprawiedliwość/oszustwo. Pozostałe trzy
nie są kategorycznie odrzucane, jednak liberałowie podchodzą do nich z rezerwą,
nie nadając im większego znaczenia. Natomiast matriks moralny konserwatystów
opiera się w równym stopniu na każdym z sześciu wskazanych filarów24.
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Ibidem, s. 186–188.
Ibidem, s. 231–232.
Ibidem, s. 191–192.
Ibidem, s. 195–196.
Ibidem, s. 201–202.
Ibidem, s. 380, 392.
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Im mocniej dana osoba zanurzona jest w swoim matriksie moralnym, tym
mocniej jest przekonana o swej racji i na każdym kroku widzi potwierdzenie
własnych przekonań. Sytuację tę wyraźnie widać w stosunku konserwatystów
i liberałów do poprawności politycznej. Idea political correctness wpisuje się
w fundament troska/krzywda, czyli najsilniejszą podporę matriksu liberalnego.
Częściowo obejmuje również fundament wolność/ucisk — jako działania mające
zniwelować dominację większości nad mniejszością (np. dominację rasy białej
nad czarną). Konserwatyści sprzeciwiają się idei politycznej poprawności, jednak nie oznacza to, że sprzeciwiają się zasadom taktu i grzeczności językowej.
Niechęć konserwatystów wobec politycznej poprawności nie oznacza akceptacji
obraźliwych zachowań komunikacyjnych. W przypadku tego zjawiska widoczny
jest spór na tle światopoglądowym i moralnym — opór konserwatystów wynika
z dysproporcji, jaka jest wpisana w poprawność polityczną. Dysproporcja ta oznacza zachwianie równowagi fundamentów ich moralnego matriksu, który w równej
mierze czerpie ze wszystkich filarów. Z kolei grzeczność językowa uwzględnia
takie elementy rzeczywistości, jak zachowania adekwatne dla hierarchii społecznej czy szacunek dla autorytetu oraz uszanowanie pewnych świętości. Dlatego też
reguły grzeczności językowej nie wzbudzają takiej niechęci u osób osadzonych
w konserwatywnym matriksie moralnym, jak omawiana wcześniej poprawność
polityczna, zawierająca w sobie pewien ładunek ideologiczny.
Teoria Jonathana Haidta zajmuje szczególne miejsce w prezentowanych w niniejszym tekście rozważaniach na temat poprawności politycznej, ponieważ pomaga
zrozumieć pewne kontrowersje związane z omawianym zjawiskiem. Najważniejszą
spośród nich jest zrozumienie, dlaczego dyskurs politycznej poprawności zawiera
w sobie pewne uprzywilejowane tematy, np. orientacja seksualna, przynależność rasowa i etniczna, wyznawana religia, oraz staje w obronie konkretnych grup, np. homoseksualistów, czarnoskórych, uchodźców z Bliskiego Wschodu, muzułmanów.
Tematy odwołują się przede wszystkim do mniejszości, które w przeszłości doznawały jakiegoś rodzaju opresji. Zachowania poprawne polityczne jako wyrosłe na
fundamencie troska/krzywda stają się reakcją obronną lub też profilaktyką przeciw
ewentualnej dyskryminacji ze strony większości, którą często rozumie się jako rasę
białą, osoby heteroseksualne, wyznawców chrześcijaństwa. Brak tej antydyskryminacyjnej „ochrony” członków grup większościowych budzi zaś sprzeciw u ludzi
o konserwatywnym matriksie moralnym, ponieważ w swym wartościowaniu uznają
równowagę między filarami, o której już wcześniej była mowa. Dyskryminacja ze
względu na pewną odmienność czy nieprzystawanie do tradycyjnego modelu danego społeczeństwa spotka się z dezaprobatą liberałów, którzy nie przywiązują tak
dużej wagi jak konserwatyści do sprawy hierarchii, autorytetu i świętości. Stąd też
poprawność polityczna staje się domeną światopoglądu liberalnego.
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