Informacja dla osoby badanej
Kontestowana tożsamość: Społeczne funkcjonowanie polskich konwertytek na islam
Została Pani zaproszona do udziału w projekcie badawczym ‘Kontestowana tożsamość: Społeczne
funkcjonowanie polskich konwertytek na islam’. Projekt finansowany jest z grantu NCN, OPUS, nr
2017/25/B/HS1/00286 i realizowany przez zespół badaczek ze Szkoły Głównej Handlowej, Leeds Trinity
University, Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Uniwersytetu Śląskiego. Kierownikiem projektu jest dr hab.
Katarzyna Górak-Sosnowska, prof. SGH. Więcej informacji na temat projektu dostępnych jest na stronie
internetowej.
Jaki jest cel projektu?
Konwersja na islam jest procesem często w Polsce nierozumianym i negatywnie postrzeganym. Głównym
celem projektu jest zbadanie zjawiska konwersji w systematyczny, pozbawiony uprzedzeń sposób i
odpowiedź na pytanie, w jaki sposób polskie konwertytki na islam kształtują swoją tożsamość w relacjach z
osobami i grupami znaczącymi: rodziną, innymi muzułmanami (konwertytkami i muzułmanami
kulturowymi) oraz nie muzułmanami.
Dlaczego zostałam wybrana do udziału w badanich?
Została Pani poproszona o udział w tym badaniu za względu na Pani doświadczenie konwersji. Udział w
badaniach jest całkowicie dobrowolny. Może pani odmówić, albo zrezygnować z dalszego udziału na
każdym etapie.
Na czym będzie polegał mój udział w badaniu?
Podstawą naszego badania będą częściowo ustrukturyzowane, pogłębione wywiady z konwertytkami.
Zanim podejmie Pani decyzję o udziale w badaniu będzie miała Pani okazję przedyskutować wszelkie
szczegóły dotyczące Pani udziału, postaramy się odpowiedzieć na wszystkie dodatkowe pytania. Jeśli zgodzi
się Pani na udział, jedna z naszych badaczek umówi się na rozmowę z Panią w dogodnym miejscu i czasie.
Tematy, które będą poruszane w trakcie rozmowy to min: droga do islamu, rola islamu w Pani życiu,
kontakty z innymi muzułmanami, praktyki religijne, przejawy islamofobii, aktywność obywatelska. Czas
trwania wywiadu różni się w zależności od osób badanych i wynosi między 30 min, a 1,5 godziny.
Co stanie się z danymi zebranymi w trakcie tych badań?
Dane zebrane w trakcie badań będą analizowane i przechowywane w sposób, który zapewni wszystkim
osoba badanym anonimowość. Jeśli zgodzi się Pani na nagranie wywiadu, nagranie z rozmowy zostanie
przepisane, a wszystkie dane, które pozwalałyby na identyfikację osoby badanej zostaną usunięte z
transkrypcji. Po sprawdzeniu wierności transkrypcji oryginalne nagrania zostaną usunięte. Anonimowe
transkrypcje będą dostępne dla całego zespołu badawczego1. Po przeanalizowaniu danych planujemy
publikację rezultatów naszych badań w czasopismach naukowych oraz publikację książki poświęconej
konwersji na islam. Wyniki badań prezentowane będą również na konferencjach.
Jakie korzyści /koszty/ryzyko wiążą się z udziałem w tym projekcie?
Poprzez udział w projekcie nie odniesie Pani osobistych korzyści, ale przyczyni się Pani do lepszego
zrozumienia doświadczeń osób, które przyjęły islam. Udział w projekcie nie wiąże się z żadnym ryzykiem,
głównym kosztem, jaki ponosi osoba badana jest poświęcenie swojego czasu.
Jeśli ma Pani jakiekolwiek pytania, wątpliwości, prosimy o kontakt z prof. SGH dr hab. Katarzyną GórakSosnowską (kgorak@sgh.waw.pl).
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