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TIIVISTELMÄ

Vuotta ennen toukokuussa 2019 pidettäviä Euroopan parlamentin vaaleja EU:n kannatus ja suosio on kansalaisten

keskuudessa lisääntynyt tasaisesti. Tämä käy ilmi parlamentin uusimmasta Eurobarometri-tutkimuksesta. Yli kaksi

kolmasosaa vastaajista on vakuuttuneita siitä, että heidän maansa on hyötynyt EU:n jäsenyydestä. Tämä on paras

tulos vuoden 1983 jälkeen. Lisäksi ensimmäistä kertaa suurin osa eurooppalaisista tuntee, että heidän äänellään on

merkitystä EU:ssa. Lähes kolmasosa vastaajista tietää jo nyt ajankohdan, jona Euroopan parlamentin vaalit

järjestetään vuonna 2019. Kärkiehdokasmenettelyä myönteisenä kehityksenä pitävät kansalaiset toivovat, että tähän

menettelyyn liittyy aito keskustelu Euroopan asioista ja myös EU:n tulevaisuudesta.

Euroopan unionin jäsenyyden kannatusta kansalaisten keskuudessa mittaava Eurobarometrin muuttuja on aikojen saatossa

aina osoittanut, että jäsenyyden kannatus on vakaata vastaajien keskuudessa. Vuonna 2018 tämä kannatus on voimistunut

merkittävästi, sillä keskimäärin 60 prosenttia EU:n kansalaisista uskoo, että heidän maansa jäsenyys EU:ssa on hyvä asia. Lisäksi

67 prosenttia vastaajista katsoo, että heidän maansa on hyötynyt EU:n jäsenyydestä. Tämä on paras tämän muuttujan osalta

kirjattu tulos vuoden 1983 jälkeen.

Ensimmäistä kertaa vuosikymmeneen enemmistö vastaajista (48 %) uskoo, että heidän äänellään on merkitystä EU:ssa.

Mielipidesuuntaukset osoittavat, että tämä myönteinen kehitys alkoi vuoden 2016 jälkipuoliskolla. Se saattaa olla yhteydessä

ihmisten havahtumiseen Yhdistyneen kuningaskunnan brexit-kansanäänestyksen jälkeen.

Kärkiehdokasmenettely

Tässä kyselytutkimuksessa keskitytään kansalaisten käsityksiin tulevista Euroopan parlamentin vaaleista. Vastaajat eri puolilla

EU:ta pitävät kärkiehdokasmenettelyä EU:n demokraattisen elämän tärkeänä kulmakivenä. Eurooppalaisilla äänestäjillä oli

mahdollisuus osallistua välillisesti Euroopan komission puheenjohtajan valintamenettelyyn ensi kertaa vuonna 2014. Tulokset

osoittavat nyt, että lähes puolet 27 jäsenvaltion EU:n kansalaisista (49 %) sanoo, että tämä menettely kannustaisi heitä

äänestämään seuraavissa Euroopan parlamentin vaaleissa. Lisäksi 70 prosenttia kansalaista uskoo, että tässä menettelyssä on

järkeä vain, jos siihen liittyy aito keskustelu Euroopan asioista ja EU:n tulevaisuudesta. Lisäksi suurin osa vastaajista on samaa

mieltä siitä, että kärkiehdokasmenettely tuo enemmän avoimuutta (63 %), tarkoittaa merkittävää demokratian edistysaskelta

EU:ssa (61 %) ja lisää Euroopan komission legitimiteettiä (60 %). Sen sijaan alle puolet vastaajista on sitä mieltä, että tällä

menettelyllä estetään jäsenvaltioiden hallituksia valitsemasta parasta ehdokasta tehtävään (46 %) ja että sillä ei ole todellista

vaikutusta (45 %).
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Kampanjateemat

Tulevan vaalikampanjan aikana eurooppalaiset toivovat keskustelua turvallisuudesta sen laajimmassa merkityksessä, johon

sisältyy muun muassa maahanmuuttoa koskevat kysymykset. Samaan aikaan henkilökohtaiseen vaurauteen ja hyvinvointiin

liittyvät aiheet ovat yhtä tärkeällä sijalla heidän agendallaan. Eurooppalaisista 49 prosenttia mainitsee kampanjan

tärkeimmäksi keskustelunaiheeksi terrorismin torjunnan, jonka jälkeen tulevat nuorisotyöttömyyden torjuminen (48 %),

maahanmuutto (45 %) sekä talous ja kasvu (42 %). Noin kolmasosa eurooppalaisista mainitsee ilmastonmuutoksen torjumisen

ja ympäristönsuojelun (35 %). Vastaajista 32 prosenttia mainitsee tärkeimmiksi keskustelunaiheiksi ihmisoikeuksien ja

demokratian edistämisen sekä EU-kansalaisten sosiaaliturvan.

Sitoutuminen demokratiaan

Eurooppalaiset ovat sitoutuneita demokratiaan sekä EU:n että oman maansa tasolla. Taloudellisella tilanteella on suora

vaikutus heidän näkemyksiinsä. Suurin osa vastaajista on edelleen tyytyväisiä demokratian toimivuuteen omassa maassaan (55

%) ja EU:ssa (46 %). Vaikka joidenkin maiden vastaajat ovatkin muita tyytyväisempiä demokratian toimivuuteen EU:ssa,

joidenkin suurempien jäsenvaltioiden kansalaisten ilmaisema tyytyväisyys demokratian toimivuuteen EU:ssa on huomattavasti

muita vähäisempi. Tämä käy ilmi vieläkin selvemmin, kun otetaan huomioon maiden BKT asukasta kohti ja niiden

tämänhetkinen työttömyysaste.

Uudet puolueet

Vuosien 2013 ja 2018 välisenä aikana EU:n jäsenvaltioihin syntyi yli 70 uutta puoluetta ja poliittista liittoumaa, joista jotkin

kampanjoivat menestyksekkäästi vastustamalla perinteisiä poliittisia puolueita. Kun vastaajia pyydettiin ottamaan kantaa

tällaisista uusista puolueista ja liikkeistä esitettyihin väittämiin, enemmistö eurooppalaisista suhtautui niihin melko

myönteisesti.

Vastaajista keskimäärin puolet (50 %) ei pidä tällaisia puolueita tai liikkeitä uhkana demokratialle, kun taas hieman yli kolmasosa

(38 %) katsoo niiden uhkaavan demokratiaa. Kyselytutkimukseen osallistuneista kansalaisista 70 prosenttia katsoo, että pelkkä

jonkun asian vastustaminen ei riitä eikä paranna mitään. Kansalaisista 53 prosenttia on samaa mieltä siitä, että uudet poliittiset

puolueet ja liikkeet voivat löytää uusia ratkaisuja paremmin kuin perinteiset poliittiset puolueet, kun taas 56 prosenttia

kansalaisista uskoo, että uudet poliittiset puolueet ja liikkeet voivat saada aikaan todellisen muutoksen.

Näkemykset äänestämisestä

Tässä kyselytutkimuksessa tarkastellaan kansalaisten näkemyksiä äänestämisestä vuosi ennen Euroopan parlamentin vaaleja.

Vastaajat ilmoittavat, että on helppoa äänestää Euroopan parlamentin vaaleissa mutta pitävät kuitenkin kansallisiin vaaleihin

osallistumista tosiasiallisesti helpompana: vastaajista 72 prosenttia ilmoittaa, että kansallisissa vaaleissa on helppoa äänestää,

kun taas 62 prosenttia katsoo, että myös Euroopan parlamentin vaaleissa äänestäminen on helppoa. Kun tarkastelemme sitä,



7

miten tärkeänä kansalaiset pitävät äänestämistä, 68 prosenttia eurooppalaisista ilmoittaa, että kansallisissa vaaleissa

äänestäminen on heille ”erittäin tärkeää”. Tätä mieltä Euroopan parlamentin vaaleista on 49 prosenttia vastaajista.

Kun Euroopan parlamentin vaaleihin on vuosi aikaa, lähes kolmasosa vastaajista (32 %) tietää, että nämä vaalit järjestetään

vuonna 2019. Lisäksi joka toinen vastaajista (50 %) ilmoittaa olevansa kiinnostunut Euroopan parlamentin vaaleista.

Syyt äänestää

Aiempien kyselytutkimusten tavoin kansalaisuuteen liittyvät syyt – kuten ”se on heidän kansalaisvelvollisuutensa” – ovat 47

prosentin osuudellaan kärjessä, kun EU:n kansalaisilta kysytään, miksi he ajattelevat ihmisten äänestävän Euroopan

parlamentin vaaleissa. Sen jälkeen tulevat Eurooppaan liittyvät syyt, joista väittämä ”he voivat muuttaa asioita äänestämällä”

saa paljon kannatusta (33 %). Muita syitä ovat itsensä tunteminen eurooppalaiseksi (30 %) ja halu tukea EU:ta (29 %).

Vähäisemmässä määrin Euroopan parlamentin vaaleja pidetään myös mahdollisuutena ilmaista yleistä tyytymättömyyttä

EU:hun (21 %) tai kansalliseen hallitukseen (17 %).

Tulevissa Euroopan parlamentin vaaleissa jälleen käytettävän kärkiehdokasmenettelyn mukaisesti 17 prosenttia vastaajista

ilmoittaa, että eurooppalaiset äänestävät, koska ”he tahtovat osallistua seuraavan Euroopan komission puheenjohtajan

valintaan”. Tämän tuloksen perusteella voidaan olettaa, että eurooppalaisten tietämys Euroopan komission puheenjohtajan

valintamenettelystä on kasvanut.

... tai olla äänestämättä

Tässä kyselytutkimuksessa selvitettiin myös tärkeimpiä syitä sille, miksi ihmiset eivät äänestä Euroopan parlamentin vaaleissa.

Suuri enemmistö katsoo, että ihmiset eivät äänestä, koska ”he eivät usko äänensä muuttavan mitään” (60 %), koska ”he eivät

luota poliittiseen järjestelmään” (48 %) tai koska ”he eivät ole yleisesti ottaen kiinnostuneita politiikasta tai vaaleista” (43 %).

Tiedon puute on myös huomioon otettava tekijä, sillä kansalaiset uskovat, että ihmiset saattavat olla äänestämättä, koska ”he

eivät tiedä tarpeeksi Euroopan parlamentin roolista” (34 %) tai koska ”he eivät mielestään tiedä tarpeeksi hyvin, millaisia

näkemyksiä eri poliittisilla puolueilla on Euroopan asioista” (22 %).

Jotkut vastaajista katsovat, että ”Euroopan parlamentti ei heidän mielestään käsittele heidänlaistensa ihmisten ongelmia

riittävästi” (32 %) tai että mahdollisesti äänestämättä jättävät henkilöt ”vastustavat Eurooppaa, EU:ta, Euroopan rakentamista”

(17 %). Myös teknisillä syillä on merkittävä rooli, sillä 15 prosenttia vastaajista uskoo, että ihmiset eivät ehkä äänestä, koska

”heillä ei ole aikaa tai heillä on tärkeämpää tekemistä”, kun taas 12 prosenttia on sitä mieltä, että ihmiset ”eivät tiedä missä tai

miten äänestää”.
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TAUSTAA

Kuten kaikissa tämänkaltaisissa kyselytutkimuksissa, taustalla olevan kansallisen, eurooppalaisen ja kansainvälisen

tilanteen ymmärtäminen on keskeistä tulosten asettamiseksi oikeaan asiayhteyteen ja siten niiden ymmärtämiseksi.

Taloudelliset muuttujat ovat kääntymässä myönteisiksi, kun toukokuussa 2019 järjestettäviin Euroopan parlamentin

vaaleihin on vuosi aikaa. EU:n kansalaisilla on kuitenkin yhä edessään suuria haasteita, kuten muuttoliike, käynnissä

olevat brexit-neuvottelut ja jatkuva terroriuhka. Lisäksi tätä kaikkea taustoittavat vallan tasapainon muutokset niin

Euroopan unionin sisällä kuin sen ulkopuolellakin.

Kymmenen vuotta kriisin jälkeen taloudellisesta näkökulmasta tarkasteltuna elpyminen on ollut huomattavan voimakasta, ja

se on johtanut selvästi myönteisempään taloudelliseen tilanteeseen. Eurostatin mukaan helmikuussa 2018 työttömyysaste

laski 7,1 prosenttiin, joka on matalin taso 28 jäsenvaltion EU:ssa vuoden 2008 joulukuun jälkeen.

Vuosi sitten käynnistetyt brexit-neuvottelut ovat edenneet hitaasti. Niiden edistyminen ja jäljellä olevat esteet käyvät yhä

selvemmiksi. Maaliskuussa 2017 Euroopan parlamentti antoi päätöslauselman, jossa esitetään kriteerit mahdolliselle

assosiaatiosopimukselle EU:n ja Yhdistyneen kuningaskunnan tulevia suhteita varten.

Kuukausi aikaisemmin valtaosa Euroopan parlamentin jäsenistä oli äänestänyt kärkiehdokasmenettelyn puolesta Euroopan

komission tulevan puheenjohtajan valitsemista varten ja sopinut, että kaikki sellaiset ehdokkaat hylätään, joita Euroopan tason

poliittiset puolueet eivät ole aiemmin hyväksyneet ykkösehdokkaikseen.

Niinpä Euroopan parlamentin vaalien lähestyessä keskustelu kärkiehdokasmenettelystä virkosi, ja menettely sai laajaa

kannatusta Euroopan unionin toimielimiltä, Euroopan tason poliittisilta puolueilta ja jäsenvaltioilta. Euroopan parlamentti

järjesti samassa yhteydessä EU:n johtajien kanssa useita keskusteluja, joissa käsiteltiin Euroopan unionin ja tulevia Euroopan

parlamentin vaaleja. Vuoden 2018 huhtikuussa Strasbourgissa järjestetyssä täysistunnossa Ranskan presidentti Emmanuel

Macron ilmaisi yleisen tukensa kärkiehdokasmenettelylle ja kehotti käymään aitoa eurooppalaista keskustelua kaikkialla EU:ssa.

Tätä taustaa vasten muuttoliike ja terrorismi ovat yhä keskeisiä haasteita EU:lle. Eurostatin mukaan EU:n alueella ensimmäistä

kertaa turvapaikkaa hakevien määrä väheni yhden vuoden aikana 26 prosenttiyksikköä vuoden 2017 loppuun mennessä1.

Samoin laittomien maahanmuuttajien kokonaismäärä päämuuttoreiteillä on merkittävästi vähentynyt viime kuukausien

aikana. Kokonaistilanne on kuitenkin edelleen epävarma, ja lisätoimia tarvitaan sen varmistamiseksi, että

muuttoliikehaasteeseen puututaan tehokkaasti. Euroopan parlamentti on usein korostanut turvapaikkapolitiikan alan

lainsäädäntövallan käyttäjänä sitä, että EU tarvitsee kokonaisvaltaisen ja yhteisvastuullisen lähestymistavan maahanmuuttoon.

Terrorismi on hallinnut viime vuosina julkista keskustelua eri puolilla Euroopan unionia. Iskujen määrän selvä väheneminen ei

1 http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Asylum_quarterly_report
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kuitenkaan tarkoita sitä, että terrorismin uhka olisi kadonnut, kuten Ranskan Carcassonnen ja Trèbesin kaupungeissa

maaliskuussa 2018 tehdyt äskettäiset terrori-iskut osoittavat.

EU:n jäsenvaltioissa on järjestetty viimeisten kuukausien aikana useita vaaleja. Italiassa vaalit järjestettiin maaliskuussa, mutta

ne eivät johtaneet heti uuden hallituksen muodostamiseen. Unkarissa Viktor Orbán valittiin uudelleen pääministeriksi laajalla

kannatuksella sen jälkeen, kun hänen puolueensa Fidesz oli voittanut suurella enemmistöllä huhtikuussa järjestetyt

parlamenttivaalit. Tammikuussa Tšekin tasavallassa järjestettiin presidentinvaalit, joissa Miloš Zeman valittiin toiselle

virkakaudelle. Presidentinvaalit järjestettiin myös Suomessa, jossa virkaatekevä presidentti Sauli Niinistö valittiin tehtävään

uudelleen. Helmikuussa Nicos Anastasiades valittiin uudelleen Kyproksen presidentiksi.

Vuonna 2018 nähtiin kolme odottamatonta hallitusten päämiesten eroa: Romanian pääministeri Mihai Tudose erosi

tehtävästään tammikuussa, Slovenian pääministeri Miro Cerar erosi tehtävästään maaliskuussa, kuten teki myös Slovakian

pääministeri Robert Fico. Fico erosi sen jälkeen, kun 27-vuotias toimittaja Ján Kuciak ja hänen kihlattunsa Martina Kušnírová

murhattiin kotonaan Länsi-Slovakiassa 26. helmikuuta. Kuciak on toinen tutkiva toimittaja, joka on murhattu EU:n alueella

viime kuukausien aikana. Lokakuussa 2017 maltalainen toimittaja Daphne Caruana Galizia kuoli autopommin räjähdyksessä

kotimaassaan. Caruana Galizia oli laajalti tunnettu saarella, ja hän raportoi laajamittaisesti korruptiosta Maltalla.

Espanjassa Katalonian parlamentti ei ollut onnistunut vielä tämän tutkimuksen kenttätyön aikana valitsemaan Katalonian

aluehallinnon puheenjohtajaa 21. joulukuuta 2017 järjestettyjen Katalonian paikallisvaalien jälkeen. Saksassa syyskuussa 2017

järjestetyt vaalit johtivat ennennäkemättömiin ongelmiin uuden hallituksen muodostamisessa. Pitkän prosessin jälkeen

Angela Merkel valittiin uudelleen kristillisdemokraattisten puolueiden (CDU, CSU) ja sosiaalidemokraattisen puolueen (SDP)

uudistetun suurkoalition liittokansleriksi maaliskuussa 2018.

Kansainvälisellä tasolla Venäjällä ja Kiinassa järjestettiin presidentinvaalit, ja Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump voimisti

pyrkimyksiään toimia sovittelijana Etelä-Korean ja Pohjois-Korean välillä. Lisäksi tämän kyselytutkimuksen kenttätyön aikana

Yhdysvallat, Yhdistynyt kuningaskunta ja Ranska kokosivat joukkoja vastatakseen sotilaallisesti siviilejä vastaan tehtyyn

kemialliseen iskuun, joka oli tapahtunut Damaskoksen esikaupunkialueella Syyriassa viikkoa aiemmin.

Euroopan unioni toimi huomattavan yhtenäisesti sen jälkeen, kun entistä Venäjän agenttia vastaan oli hyökätty Yhdistyneessä

kuningaskunnassa käyttämällä hermomyrkkyä maaliskuussa 2018. Oli ennennäkemätön yhteisvastuullisuuden osoitus

Yhdistyneelle kuningaskunnalle, että kymmeniä Venäjän diplomaatteja karkotettiin useista Euroopan pääkaupungeista.
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LUKU 1: SUUNTA KOHTI EU:TA

Viime vuosina Euroopan unionissa koettu talouden asteittainen elpyminen ilmentyy konkreettisena ja

käsikoskeltavana todellisuutena yhä useammalle eurooppalaiselle. Tämän tutkimuksen taustamuuttujat osoittavat

jälleen, että myönteinen suhtautuminen Euroopan unioniin on kasvussa, mikä näkyy parhaiten ennennäkemättömän

myönteisinä tuloksina EU:n jäsenyyden etujen osalta.

Kymmenen vuotta kriisin jälkeen taloudellinen tilanne on vihdoin myönteisempi: markkinoilla ei ole enää odotettavissa

romahdusta euroalueella, talous on kääntynyt euroalueella kasvuun2 ja työttömyysaste on pienenemässä3.

Vaikka talouden muuttujat osoittavatkin elpymistä, eurooppalaiset ovat yhä huolissaan kansantaloutensa tilanteesta, mikä

heijastaa kansallisella tasolla havaittua kasvavaa eriarvoisuutta.

Äänelläni on merkitystä EU:ssa: kääntyvät käyrät

Joka vuosi Euroopan parlamentin Eurobarometri-tutkimuksessa kysytään EU:n kansalaisilta, ajattelevatko he, että heidän

äänellään on merkitystä EU:ssa. Vuosi ennen vuoden 2019 toukokuussa järjestettäviä Euroopan parlamentin vaaleja ja

ensimmäistä kertaa viimeisen vuosikymmenen aikana suurin osa vastaajista vastasi tähän kysymykseen myöntävästi:

vastaajista 48 prosenttia uskoo, että heidän äänellään on merkitystä EU:ssa. Tämä tämän muuttujan käännepisteenä pidettävä

myönteinen kehitys alkoi vuoden 2016 syyskuun jälkeen4. Sen seurauksena sellaisten vastaajien määrä, jotka uskovat nykyisin,

että heidän äänellään on merkitystä EU:ssa, kasvoi 11 prosenttiyksikköä. Samanaikaisesti 46 prosenttia ei ole samaa mieltä tästä

väittämästä, mikä tarkoittaa 13 prosenttiyksikön laskua syyskuun 2016 jälkeen.

Tämän mielipidesuuntauksen kehittyminen ajan mittaan osoittaa, että Euroopan parlamentin vaaleilla on perinteisesti

vaikutusta tähän muuttujaan. ”Äänelläni on merkitystä EU:ssa” -muuttuja nousi 9 prosenttiyksikköä vuoden 2004 Euroopan

parlamentin vaalien jälkeen (30 prosentista 39 prosenttiin), minkä jälkeen muuttujan suunta kääntyi laskuun. Vuoden 2009

kesäkuussa muuttuja nousi taas – nyt 8 prosenttiyksikköä – 38 prosenttiin ennen kuin se kääntyi uudelleen laskuun. Lopulta

tämä muuttuja nousi 41 prosenttiin vuoden 2014 Euroopan parlamenttivaalien jälkeen.

Tämä muuttuja on kuitenkin kääntymässä ensimmäistä kertaa nousuun keskellä lainsäädäntökautta toisin kuin aiempina

lainsäädäntökausina, jolloin muuttuja on tavallisesti käynyt aallonpohjalla eli alimmalla tasollaan keskellä lainsäädäntökautta5.

2 Eurostatin mukaan vuonna 2017 BKT kasvoi 2,5 prosenttia koko Euroopan unionissa ja euroalueella.
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/8662991/2-14022018-BP-EN.pdf/ccf970c0-bb55-4a22-b8ea-d50d5a92586d
3 Vuoden 2018 helmikuussa työttömyysaste oli 7,1 prosenttia koko EU:ssa ja 8,5 prosenttia euroalueella, mikä tarkoittaa matalinta
tasoa vuoden 2008 syyskuun jälkeen. http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/8782899/3-04042018-BP-EN.pdf/15f41da1-
720e-429b-be25-80f7b- 2fb22cd
4 Parlametri 2016: http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/fi/20161110PVL00113/Parlametri-2016
5 Euroopan parlamentti, ”Major changes in European public opinion regarding the European Union”, marraskuu 2017.
http://www.europarl.europa.eu/pdf/eurobarometre/2016/major/desk_research_historique_2016_en.pdf



11

Vuoden 2018 huhtikuussa havaittu vähäinen mutta asteittainen kehitys vahvistaa tämän myönteisen kehityssuunnan.

Kun tarkastelemme tilannetta, jossa tämä myönteinen suuntaus sai alkunsa vuonna 2016, on entistäkin selvempää, että 23.

kesäkuuta vuonna 2016 järjestetyllä brexit-kansanäänestyksellä oli voimakas vaikutus EU:n kansalaisten näkemyksiin heidän

paikastaan ja EU-jäsenyydestä. Sekä kansanäänestyksen valinnalla äänestysmenetelmäksi että vaalituloksen suorilla

vaikutuksilla monien brittiläisten jokapäiväiseen elämään on saattanut olla symbolista vaikutusta eurooppalaisten käsitykseen

heidän äänestään EU:ssa. Tämä on saattanut jopa herättää yhä suuremmassa joukossa vastaajia tunteen siitä, että heidän

äänellään on merkitystä.

Kansallisella tasolla saadut tulokset näyttävät vahvistavan tämän tilanteen, sillä 15 maassa enemmistöllä on asiaan myönteinen

kanta. Ruotsissa (80 %), Tanskassa (80 %) ja Alankomaissa (79 %) on eniten vastaajia, jotka uskovat, että heidän äänellään on

merkitystä EU:ssa. Merkittävä 11 prosenttiyksikön kasvu on syytä panna merkille Unkarissa, jossa 50 prosenttia katsoo nyt, että

heidän äänellään on merkitystä EU:ssa.
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Tällainen myönteinen suhtautuminen ei ole kuitenkaan itsestään selvää Kreikassa. Kreikassa 76 prosenttia vastaajista ei tunne,

että heidän äänellään olisi merkitystä EU:ssa. Myöskään vastaajien enemmistö Virossa (72 %) ja kymmenessä muussa EU:n

jäsenvaltiossa ei ole samaa mieltä tästä väittämästä (Latvia, Tšekin tasavalta, Kypros, Italia, Espanja, Yhdistynyt kuningaskunta,

Liettua, Portugali, Romania ja Slovakia). Bulgariassa mielipiteet kyseisestä väittämästä jakautuvat tasaisesti puolesta ja vastaan.

Euroopan tasolla enemmistö alle 64-vuotiaista vastaajista toteaa, että heidän äänellään on merkitystä EU:ssa. Sitä vastoin

vähintään 65-vuotiaat, oletettavasti eläkkeellä olevat vastaajat uskovat yleensä, että heidän äänellään ei ole merkitystä EU:ssa.

Samaa mieltä ovat työttömät, ruumiillisen työn tekijät ja kotitaloustyöntekijät.
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Tämä muuttuja korreloi itse asiassa voimakkaasti sen kanssa, millaisena kansalaiset näkevät yleisesti ottaen asemansa EU:ssa.

Ihmiset, jotka uskovat, että heidän äänellään on merkitystä EU:ssa, ovat yleensä kiinnostuneempia EU:n asioista ja tulevista

Euroopan parlamentin vaaleista. Lisäksi tulosten ristianalyysi osoittaa, että tämä väestöryhmä, joka tuntee, että heidän äänellä

on merkitystä, näyttää uskovan siihen, että äänestäminen on tärkeää ja että he voivat muuttaa asioita äänestämällä Euroopan

parlamentin vaaleissa. Näin ollen he yleensä ilmoittavat äänestävänsä seuraavissa vaaleissa.

Lisäksi vastaajilta kysyttiin heidän mielipidettään siitä, onko heidän äänellään merkitystä heidän omassa maassaan. Vastaajat

21 jäsenvaltiossa kokevat, että heillä on sananvaltaa: 63 prosenttia heistä ajattelee, että heidän äänellään on merkitystä heidän

omassa maassaan (2 prosenttiyksikön nousu verrattuna vuoden 2017 syyskuuhun), ja 33 prosenttia vastaajista on eri mieltä

tästä väittämästä (-2). Vastaajat seitsemässä maassa ovat kuitenkin eri mieltä tästä väittämästä. Vastaajat Kreikassa olivat eniten

eri mieltä siitä, sillä 67 prosenttia heistä tuntee, että heidän äänellään ei ole merkitystä heidän omassa maassaan.

Tavanomaisesti ihmiset ovat olleet tästä väittämästä enemmän samaa mieltä kuin siitä, että heidän äänellään on merkitystä

EU:ssa. Kuten alla olevasta kaaviosta käy ilmi, tämä ero kasvaa 15 prosenttiyksikköön, kun näitä kahta EU:n keskiarvoa verrataan

toisiinsa. Jäsenvaltioista 27:ssä tunne siitä, että ”äänelläni on merkitystä omassa maassani”, on voimakkaampi kuin tunne siitä,

että ”äänelläni on merkitystä EU:ssa”. Liettuassa molempiin kysymyksiin vastattiin yhtä paljon myöntävästi (31 %).

Maakohtaisista luvuista käy kuitenkin ilmi suurempia eroja. Ne ilmenevät selvimmin Tšekin tasavallassa, jossa on

35 prosenttiyksikön ero niiden vastaajien välillä, jotka uskovat heidän äänellään olevan merkitystä heidän omassa maassaan

(61 %) ja jotka uskovat samalla tavoin EU:n osalta (26 %). Huomattavia eroja on nähtävissä myös Viron ja Ranskan (molemmissa

24 prosenttiyksikköä), Yhdistyneen kuningaskunnan ja Suomen (molemmissa 21 prosenttiyksikköä), Itävallan (20

prosenttiyksikköä) ja Slovakian (19 prosenttiyksikköä) kohdalla.

Täydentävällä kysymyksellä tiedusteltiin, kokevatko kansalaiset, että heidän maansa äänellä on merkitystä EU:ssa.
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Vastaukset myötäilevät itse asiassa edeltävän kysymyksen vastauksia: Vastaajista 63 prosenttia tuntee, että heidän

maansa äänellä on merkitystä EU:ssa. Samalla tavoin kaikkien maiden vastaajat uskovat, että heidän maansa saa äänensä

paremmin kuuluviin EU:n tasolla kuin he itse yksittäisinä henkilöinä. Joissakin maissa, kuten erityisesti Baltian maissa,

mielipiteiden väliset erot ovat tässä asiassa huomattavia: Virossa ero on 39 prosenttiyksikköä, Liettuassa 30

prosenttiyksikköä ja Latviassa 29 prosenttiyksikköä. Lisäksi Ranskassa ja Latviassa ero on huomattavat 29

prosenttiyksikköä, Portugalissa 26 prosenttiyksikköä ja Maltalla 19 prosenttiyksikköä.

Matkalla oikeaan suuntaan hitaasti mutta varmasti

Taustamuuttujat osoittavat, että optimistinen näkemys EU:n tulevaisuudesta on tehnyt rohkaisevan paluun. Se oli

nähtävissä jo syksyllä 2017 tehdyssä Standard Eurobarometrissä6. Ensinnäkin kyseinen tutkimus osoittaa myönteisen

suuntauksen viime vuoden ajalta, sillä 57 prosenttia eurooppalaisista suhtautuu optimistisesti EU:n tulevaisuuteen (7

prosenttiyksikköä enemmän kuin syksyllä 2016), kun taas pessimistisesti tähän asiaan suhtautuvien osuus on vähentynyt

37 prosenttiin (-7 prosenttiyksikköä). Näiden tutkimustulosten mukaan kaikissa muissa paitsi kahdessa jäsenvaltiossa

suhtaudutaan optimistisesti tähän asiaan. Toiseksi lähes puolet eurooppalaisista pitää Euroopan unionin taloudellista

tilannetta hyvänä (48 %). Tätä mieltä on enemmistö vastaajista 23 maassa.

6 Euroopan komissio, Standard Eurobarometri 88, syksy 2017.
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Sama ilmiö on nähtävissä suunnassa, johon asiat ovat menossa kansallisella ja EU:n tasolla. Vuosi ennen Euroopan parlamentin

vaaleja tämä kyselytutkimus osoittaa, että ihmisten ajattelussa vaikuttaa tapahtuneen muutos vuoden 2014 jälkeen. Yhä

suurempi osuus vastaajista näyttää uskovan, että asiat ovat menossa takaisin raiteilleen: 35 prosenttia heistä ajattelee, että

asiat ovat menossa hyvään suuntaan heidän omassa maassaan ja 32 prosenttia katsoo asian olevan näin Euroopan unionin

osalta. Enemmistö vastaajista on kuitenkin sitä mieltä – tosin vähenevässä määrin verrattuna myönteisesti ajatteleviin – että

asiat ovat edelleen menossa huonoon suuntaan sekä heidän omassa maassaan (48 %) että Euroopan unionissa (42 %).

Kuten vuoden 2017 Parlametrissa, EU:n 28 jäsenvaltiota on asetettu järjestykseen sen suhteen, mitä mieltä niissä ollaan

”hyvästä suunnasta” heidän oman maansa ja EU:n osalta. Kuten alla olevasta kaaviosta käy ilmi, vastaajien ilmoittama kanta on

myönteisin molemmilla tasoilla 10 maassa. Nämä maat ovat EU:n keskitason yläpuolella. Sitä vastoin vastaajat katsovat

kahdeksassa maassa eurooppalaisten keskiarvoa useammin, että asiat ovat menossa huonoon suuntaan sekä heidän omassa

maassaan, että EU:ssa.
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Aivan kuten vuoden 2017 Parlametrissa, samat kaksi EU:n jäsenvaltiota sijaitsevat asteikon eri päissä. Asteikon oikeassa

yläreunassa sijoittuvassa Irlannissa saadut tulokset ovat korkeimpia väittämän ”asiat ovat menossa hyvään suuntaan” osalta

sekä kansallisella (74 %) että EU:n tasolla (62 %). Kreikan sijainti on säilynyt muuttumattomana asteikon vasemmassa

alareunassa, sillä Kreikassa vähemmän kuin yksi kymmenestä (9 %) vastaajasta uskoo, että ”asiat ovat menossa hyvään

suuntaan” heidän omassa maassaan, kun taas noin yksi kuudesta (15 %) vastaajasta uskoo näin EU:n kohdalla. On myös

mielenkiintoista huomata, että useassa maassa (Kroatiassa ja Sloveniassa, Baltian maista Liettuassa ja Latviassa sekä

Romaniassa ja Bulgariassa) kansalaiset uskovat EU:n keskiarvoa enemmän, että asiat EU:ssa ovat menossa hyvään suuntaan,

kun samaan aikaan heillä on päinvastainen näkemys oman maansa osalta.

Vastaajien käsitykset omasta maastaan ovat muuttuneet joskus huomattavasti vain puolessa vuodessa. Kuten alla olevasta

kaaviosta käy ilmi, esimerkiksi Virossa niiden vastaajien määrä, jotka uskovat, että ”asiat ovat menossa hyvään suuntaan” heidän

maassaan, on laskenut 34 prosenttiin (-11 prosenttiyksikköä). Toisaalta tällaisten vastaajien osuus kasvoi huomattavasti

Unkarissa (47 %, +13) ja Itävallassa (52 %, +8). Se liittyy mahdollisesti molemmissa maissa äskettäisiin vaaleihin tai hallituksen

muodostamiseen. Käsitys EU:n tilanteesta on saman suuntainen. Tällä tavoin vastanneiden osuus on laskenut huomattavasti

paitsi jälleen kerran Virossa (31 %, -9) myös Suomessa (34 %, -9) ja Luxemburgissa (32 %, -10) viimeisten kuuden kuukauden

aikana. Toisaalta Romanian kohdalla on nähtävissä EU:n suuntaan 14 prosenttiyksikön nousu (52 %). Maiden tilanteet voivat

varmasti auttaa jossain määrin kunkin kehityskulun ja sen seurausten ymmärtämisessä Euroopan näyttämöllä. Syksyllä 2017

tehdyn Standard Eurobarometri -tutkimuksen7 mukaan näkemykset kansantalouden tilanteesta ovat paljon vivahteikkaampia.

Keskimäärin 48 prosenttia vastaajista katsoo, että kansantalouden nykyinen tilanne on myönteinen, mutta tämän keskiarvon

taakse kätkeytyy hyvin suuria vaihteluja maiden välillä (tilannetta pitää hyvänä Kreikassa 2 prosenttia ja Saksassa ja

Alankomaissa 91 prosenttia vastaajista). Samalla tavoin vastaajien näkemys siitä, mihin suuntaan asiat ovat menossa EU:ssa ja

heidän omassa maassaan, auttaa ymmärtämään paremmin sitä, miten tärkeitä kansalliset tilanteet ovat kyselytutkimusten

tulosten tulkitsemisessa.

7 Euroopan komissio, Standard Eurobarometri 88, syksy 2017.
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Tähän liittyen näyttää siltä, että vastaajat kymmenessä jäsenvaltiossa ovat sitä mieltä, että asiat ovat itse asiassa paremmin

EU:n tasolla kuin kansallisella tasolla. Näistä jäsenvaltioista seitsemässä on itse asiassa EU:n korkein työttömyysaste (Kreikka,

Espanja ja Italia) tai keskiarvoa korkeampi työttömyysaste (Kroatia, Latvia, Liettua ja Slovakia)8. Tämän ryhmän kolme muuta

maata ovat Romania, Bulgaria ja Slovenia.

8 Eurostat, ”Euro area unemployment at 8.5%”, helmikuu 2018. http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/8782899/3-
04042018-BP-EN.pdf/15f41da1-720e-429b-be25-80f7b2fb22cd
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On olemassa muita tekijöitä, jotka voidaan ottaa huomioon sen tutkimiseksi, miksi enemmistö uskoo, että asiat eivät ole

menossa hyvään suuntaan. Yksi tällainen tekijä voivat olla ihmisten näkemykset heidän mahdollisuuksistaan tulevaisuudessa.

Kun vuoden 2017 joulukuussa kansalaisilta kysyttiin heidän näkemyksiään tulonjaon epätasaisuudesta9, suuri enemmistö

vastaajista (84 %) oli samaa mieltä siitä, että tuloerot heidän maassaan ovat liian suuret. Samaan aikaan kuitenkin 58 prosenttia

kansalaisista on sitä mieltä, että nykyään heidän maassaan on tasavertaiset mahdollisuudet menestyä elämässä, ja 46

prosenttia vastaajista sanoo, että tämä asia on kohentunut viimeisten 30 vuoden aikana. Maiden väliset erot ovat kuitenkin yhä

merkittäviä. Huolimatta siitä, että työttömyysaste on 28 jäsenvaltion EU:ssa alhaisimmillaan sitten vuoden 2008 syyskuun (7,1

% helmikuussa 201810), näkemyksistä paljastuu erilainen tarina monilla alueilla, sillä kriisin jälkeen ilmaantui uusia haasteita.

Työttömyysasteen ja muuttujan ”asiat ovat menossa hyvään suuntaan” välillä on huomattava negatiivinen korrelaatio sekä

vastaajan kotimaan että EU:n tasolla: mitä enemmän väestössä on työttömiä henkilöitä, sitä enemmän vastaajat ovat

tyytymättömiä siihen, mihin suuntaan asiat ovat menossa. Toisin sanoen tähän liittyen vähiten optimistissa maissa on tällä

hetkellä EU:n korkeimmat työttömyysasteet. Kuten tummemmalla sävyllä on esitetty, vuoden 2018 helmikuussa

työttömyysaste oli 20,8 prosenttia Kreikassa, jonka tulos on kaikista alhaisin, sillä maassa vain 9 prosenttia vastaajista katsoo,

9 Euroopan komissio, erityiseurobarometri 471 ”Oikeudenmukaisuus, epätasa-arvo ja sukupolvien välinen liikkuvuus”, joulukuu
2017.
10 Eurostat, ”Euro area unemployment at 8.5%”, helmikuu 2018. http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/8782899/3-
04042018-BP-EN.pdf/15f41da1-720e-429b-be25-80f7b2fb22cd
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että asiat ovat menossa hyvään suuntaan kansallisella tasolla, ja 15 prosenttia on tätä mieltä asioiden suunnasta EU:n tasolla.

Samalla tavoin espanjalaisista vastaajista yksi viidestä (20 %) katsoo, että asiat ovat menossa hyvään suuntaan Espanjassa, jossa

on EU:n toiseksi korkein työttömyysaste (16,1 %). Sama pätee Kroatiaan, jossa 19 prosenttia vastaajista katsoo, että asiat ovat

menossa hyvään suuntaan ja jossa työttömyysaste on 9,4 prosenttia, sekä Italiaan, jossa 22 prosenttia vastaajista katsoo, että

asiat ovat menossa hyvään suuntaan ja jossa työttömyysaste on 11 prosenttia.

Korkein EU:n jäsenyyden kannatus vuosikymmeneen

EU:n jäsenyyttä kuvaava muuttuja on yksi niistä muuttujista, joka on kerännyt eurooppalaisilta vastaajilta vankimman

kannatuksen aikojen saatossa. Tulokset ovat nousseet edeltäneiden kuuden vuoden aikana huomattavasti, sillä nykyisin

keskimäärin 60 prosenttia kansalaisista uskoo, että heidän maansa jäsenyys EU:ssa on hyvä asia. Tämä on tämän kysymyksen

korkein tulos sen jälkeen, kun Euroopan parlamentti alkoi tehdä omia Eurobarometri-tutkimuksiaan vuonna 2007. Vastaajista

12 prosenttia uskoo, että EU-jäsenyys on huono asia, kun taas neljäsosan vastaajista (25 %) mielestä EU-jäsenyys ei ole hyvä

eikä huono asia.

Kehityskäyrästä on nähtävissä, että tämän muuttujan asteittainen nousu alkoi vuoden 2011 toukokuussa. Vuoden 2016

syksystä lähtien käyrä alkaa kuitenkin kohota huomattavasti. Vuoden 2016 kesäkuun brexit-kansanäänestyksellä oli varmasti

osansa siinä, että EU:hun alettiin jälleen suhtautua myönteisesti, vaikka brexitin vaikutusten luonne jääkin epäselväksi, kunnes

Yhdistynyt kuningaskunta varsinaisesti eroaa Euroopan unionista 29. maaliskuuta 2019.
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Enemmistö kansalaisista 26 maassa sanoo kannattavansa maansa jäsenyyttä EU:ssa. Kannatus vaihtelee Luxemburgin 85

prosentista Italian 39 prosenttiin. Tämä EU:lle myönteinen mielipide on nousussa 21 maassa. Kyproksella nousua on

tapahtunut jopa 17 prosenttiyksikköä (52 %). Huomattavaa nousua on nähtävissä myös Romaniassa (59 %, +11), Maltalla (74

%, +10) ja Tanskassa (76 %, +9).

Neutraali suhtautuminen on vallitseva Tšekin tasavallassa ja Kroatiassa (uusin EU:n jäsenvaltio). Tšekin tasavallassa 46

prosenttia ja Kroatiassa 49 prosenttia vastaajista ajattelee, että EU:n jäsenyys ei ole hyvä eikä huono asia. Sosioekonomiset

muuttujat näyttävät itse asiassa tukevan näitä tuloksia. Luvuista käy ilmi, että asukasta kohti mitattuna suuremman BKT:n

maiden kansalaiset näyttävät kannattavan yleisesti ottaen enemmän EU:n jäsenyyttä (esimerkiksi Luxemburg, Saksa ja

Alankomaat).
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Ikä, koulutus ja sen myötä ammatti ovat lisäksi määrittäviä tekijöitä tämän osalta. EU:n jäsenyyden kannatus on kaikista

silmiinpistävintä nuorten ja koulutetuimpien vastaajien keskuudessa. Kolme neljäsosaa johtajista (75 %) ja opiskelijoista (74 %)

katsoo, että jäsenyys EU:ssa on hyvä asia, kun taas virallisen koulutuksensa 15-vuotiaana tai aikaisemmin lopettaneista

vastaajista näin ajattelee 46 prosenttia. Myös työttömistä 46 prosenttia on tätä mieltä.

Lisäksi jäsenyydestä saadut tulokset osoittavat, että tietoisuus on lisääntynyt siitä, että EU:n jäsenyys on hyödyttänyt yksittäisiä

jäsenvaltioita. Ennätykselliset 67 prosenttia vastaajista ilmoittaa, että heidän maansa on kokonaisuutena hyötynyt EU:n

jäsenyydestä.

Tällä tavoin ajattelevien osuus on nousussa 25 jäsenvaltiossa, mikä on osaltaan vaikuttanut siihen, että tällä tavoin

ajattelevien kokonaisosuus on suurin vuoden 1983 jälkeen. Kuten seuraavasta kaaviosta käy ilmi, suurin osa vastaajista

uskoo heidän maansa hyötyneen EU:n jäsenyydestä Maltalla (93 %), Irlannissa (91 %) ja Liettuassa (90 %). Myös maissa,

joissa pienin osa kansalaisista uskoo maansa hyötyneen EU:n jäsenyydestä, eli Itävallassa (54 %), Yhdistyneessä

kuningaskunnassa (53 %) ja Italiassa (44 %), nämä luvut edustavat kuitenkin yhä enemmistön kantaa. Tältä osin

viimeisten kuuden kuukauden aikana tapahtunut tähän liittyvä kasvu11 on syytä panna merkille Kyproksella (56 %, +11),

Belgiassa (77 %, +11), Romaniassa (71 %, +10) ja Kreikassa (57 %, +9).

11 Verrattuna vuoden 2017 syys-toukokuussa toteutettuun Parlametriin.
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Euroopan parlamentin kuva ja rooli

Kuva Euroopan parlamentista pysyy vakaana: vaikka vastaajista moni suhtautuu tähän toimielimeen neutraalisti (43 %), 31

prosentilla vastaajista on siitä myönteinen näkemys ja 22 prosentilla kielteinen näkemys. Kansallisella tasolla on havaittavissa

vähäinen muutos (enintään +8/-7 prosenttiyksikköä vuoden 2017 syyskuun jälkeen myönteisten, neutraalien ja kielteisten

vastausten osalta).

Vastaavasti suurin osa vastaajista näyttäisi luottavan Euroopan parlamenttiin, kuten Euroopan komission Standard

Eurobarometri -tutkimuksessa osoitettiin. Syksyllä 2017 yhteensä 45 prosenttia vastaajista luotti Euroopan parlamenttiin, kun

taas 42 prosenttia ei luottanut siihen.

Tätä taustaa vasten eurooppalaiset kannattavat edelleen sitä, että Euroopan parlamentille annettaisiin tärkeämpi rooli

tulevaisuudessa. Vuosi ennen Euroopan parlamentin vaaleja 47 prosenttia vastaajista toivoisi, että Euroopan parlamentilla olisi

tärkeämpi rooli tulevaisuudessa. Enemmistö vastaajista on tätä mieltä 23 jäsenvaltiossa.
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Muut korrelaatiot vahvistavat nämä tulokset, jotka koskevat myös monia muita taustamuuttujia, kuten on aiemmin todettu.

Myös muilla sosioekonomisilla muuttujilla kuin ikäryhmällä on huomattava vaikutus kaikkiin muuttujiin, jotka liittyvät yleiseen

näkemykseen EU:sta ja, kuten tässä tapauksessa, Euroopan parlamentin roolista. Mitä koulutetumpia vastaajat ovat, sitä

tärkeämmän roolin he antaisivat Euroopan parlamentille tulevaisuudessa. He ovat myös tyytyväisempiä demokratian

toimivuuteen ja suhtautuvat yleisesti ottaen myönteisemmin EU:hun.
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LUKU 2: KÄRKIEHDOKKAAT, KAMPANJATEEMAT JA DEMOKRATIA

Vuoden 2014 Euroopan parlamentin vaalit olivat ensimmäinen kerta, kun eurooppalaiset äänestäjät saivat

mahdollisuuden osallistua välillisesti Euroopan komission puheenjohtajan valintaan. Tämä kärkiehdokasmenettely

on tarkoitus järjestää toisen kerran vuonna 2019. Kysyttäessä, saisiko tämä mahdollisuus heidät äänestämään

todennäköisemmin kuin nyt, 27 jäsenvaltion EU:n kansalaisista lähes puolet12 (49 %) totesi, että

kärkiehdokasmenettely lisäisi heidän äänestämisensä todennäköisyyttä.

Euroopan parlamentin asemaa vahvistettiin ratkaisevasti Lissabonin sopimuksella, jolla parlamentille annettiin valta valita

Euroopan komission puheenjohtaja sen sijaan, että parlamentti vain hyväksyisi yksinomaan Eurooppa-neuvoston nimittämän

ehdokkaan. Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 17 artiklan 7 kohdassa säädetään, että Eurooppa-neuvosto, ”joka ottaa

huomioon Euroopan parlamentin vaalit”, ehdottaa ”aiheellisten kuulemisten jälkeen” Euroopan parlamentille ehdokasta

Euroopan komission puheenjohtajaksi. Sen jälkeen Euroopan parlamentti valitsee tämän ehdokkaan jäsentensä enemmistöllä.

Näiden muutosten pohjalta kaikki keskeiset Euroopan tason poliittiset puolueet nimittivät kärkiehdokkaansa komission

puheenjohtajaksi. Euroopan parlamentti oli ilmaissut maaliskuussa 2014 antamassaan päätöslauselmassa13 odottavansa, että

huomioon otetaan ensimmäisenä suurimman osan parlamentin paikoista voittaneen Euroopan tason poliittisen puolueen

esittämä ehdokas komission puheenjohtajaksi, jotta varmistetaan ehdokkaan mahdollisuus saada tarvittava ehdottoman

enemmistön kannatus parlamentissa. Euroopan parlamentin ja sen poliittisten ryhmien selkeän ja yksiselitteisen kannan

perusteella vuoden 2014 Euroopan parlamentin vaalien tuloksena Jean-Claude Juncker nimitettiin ja valittiin Euroopan

komission puheenjohtajaksi.

Euroopan parlamentin jäsenet katsoivat 7. helmikuuta 2018 tehdyssä Euroopan parlamentin päätöksessä14, että vuoden 2014

kärkiehdokasmenettely oli osoittautunut menestykseksi, ja korostivat, että vuoden 2019 Euroopan parlamentin vaalit

tarjoaisivat tilaisuuden tämän toimintatavan vakiinnuttamiseksi. Euroopan parlamentti toisti myös vuonna 2014 esittämänsä

kannan, jonka mukaan se olisi valmis hylkäämään komission puheenjohtajan nimitysmenettelyssä kenet tahansa ehdokkaan,

jota ei ole nimitetty kärkiehdokkaaksi ennen Euroopan parlamentin vaaleja.

Euroopan parlamentti on käynyt viime kuukausina täysistunnoissa keskusteluja EU:n eri valtion- ja hallitusten päämiesten

kanssa Euroopan tulevaisuudesta ja tulevista Euroopan parlamentin vaaleista. Strasbourgissa huhtikuussa järjestetyn

täysistunnon aikana käydyssä tällaisessa keskustelussa Ranskan presidentti Emmanuel Macron ilmaisi yleisen tukensa

kärkiehdokasmenettelylle ja kehotti käymään aidosti eurooppalaista keskustelua kaikkialla EU:ssa eurooppalaisen

12 Tätä kysymystä ei esitetty Yhdistyneessä kuningaskunnassa.
13 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7-TA-2014-0249&language=FI
14 Euroopan parlamentin päätös Euroopan parlamentin ja Euroopan komission välisistä suhteista tehdyn puitesopimuksen
tarkistamisesta (2017/2233(ACI)): http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2014-
0249+0+DOC+XML+V0//FI
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suvereenisuuden ajatuksen puolustamiseksi15.

Kansalaisia muistutettiin tässä kyselytutkimuksessa siitä, että vuoden 2019 Euroopan parlamentin vaaleissa eurooppalaiset

voivat jälleen paitsi äänestää haluamaansa edustajaa Euroopan parlamenttiin myös osallistua Euroopan komission

puheenjohtajan valintamenettelyyn. Kysyttäessä, saisiko tämä mahdollisuus heidät äänestämään todennäköisemmin kuin nyt,

27 jäsenvaltion EU:n kansalaisista lähes puolet16 (49 %) totesi, että kärkiehdokasmenettely lisäisi heidän äänestämisensä

todennäköisyyttä. Vastaajista 43 prosenttia totesi, että se ei muuttaisi heidän äänestämisensä todennäköisyyttä, kun taas 8

prosenttia kansalaisista ei osannut sanoa, vaikuttaisiko tämä mahdollisuus heidän äänestämisensä todennäköisyyteen.

Yhdessätoista maassa vähintään puolet kansalaisista ilmoitti, että kärkiehdokasmenettely saisi heidät äänestämään

todennäköisemmin kuin nyt. Näiden maiden kärjessä on Unkari, jossa yhteensä 67 prosenttia vastaajista tuntee olevansa

motivoituneita tästä uudelleen tarjolla olevasta mahdollisuudesta. Unkarin jälkeen seuraavat Irlanti (60 % vastaajista) ja Itävalta

(59 % vastaajista). Asteikon alapäässä vain 30 prosenttia vastaajista Alankomaissa, 31 prosenttia vastaajista Virossa ja 35

prosenttia vastaajista Tanskassa katsovat kärkiehdokasmenettelyn lisäävän heidän äänestysinnokkuuttaan. Kun

tarkastelemme sosiodemografista jakaumaa, koulutetuimmat vastaajat vaikuttavat suhtautuvan yleisesti ottaen

myönteisimmin tähän ajatukseen. He uskovat muita useammin, että EU ja heidän maansa ovat taas oikeilla raiteilla, ja

ilmoittavat äänestävänsä todennäköisemmin, jos he tuntevat osallistuvansa kärkiehdokasmenettelyyn.

15 http://www.elysee.fr/declarations/article/european-parliament/
16 Tätä kysymystä ei esitetty Yhdistyneessä kuningaskunnassa.
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Kun tarkastelemme yleistä mielipidettä ennen vuoden 2014 Euroopan parlamentin vaaleja, huomaamme, että enemmistö

vastaajista (55 %) oli Euroopan parlamentin Eurobarometri-tutkimuksessa Vuosi ennen vuoden 2014 eurovaaleja sitä mieltä, että

välillinen osallistuminen Euroopan komission puheenjohtajan valintaan kannustaisi heitä äänestämään. Tämän menettelyn

vaikutus oli nähtävissä myös äänestämisen syissä, jotka osa vastaajista mainitsi, kun heitä haastateltiin vuoden 2014 Euroopan

parlamentin vaalien jälkeen17.

Sen vuoksi vastauksia, joissa vahvistetaan kärkiehdokasmenettelyn lisäävän äänestämisen todennäköisyyttä, on pohdittava

yhdessä sen kysymyksen kanssa, onko tämä menettely todellinen äänestämään kannustava tekijä. Vuoden 2017 Parlametri-

kyselytutkimuksessa haastatelluista vastaajista 14 prosenttia oli sitä mieltä, että ihmiset äänestävät Euroopan parlamentin

vaaleissa, koska ”he haluavat osallistua Euroopan komission seuraavan puheenjohtajan valintaan”, riippumatta siitä, miten

tärkeänä he pitivät äänestämistä. (Parlametri 2017). Kun sama kysymys esitettiin uudelleen huhtikuussa 2018, tällä tavoin

vastanneiden määrä kasvoi 3 prosenttiyksikköä yhteensä 17 prosenttiin 28 jäsenvaltion EU:n kansalaisista.

Molemmat tekijät yhdessä osoittavat, että kärkiehdokasmenettely on yleisesti ottaen säilynyt houkuttelevana tekijänä suurelle

määrälle eurooppalaisia, minkä lisäksi voimme myös havaita sellaisten kansalaisilta saatujen vastausten lisääntyneen, joissa

kärkiehdokkaita pidetään myönteisenä kannustimena äänestää Euroopan parlamentin vaaleissa.

17 Vuoden 2014 Euroopan parlamentin vaalien jälkeen toteutettu tutkimus
(http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/fi/20150201PVL00053/Vuoden-2014-Euroopan-parlamentin-vaalien-jälkeen-toteutettu-
tutkimus).
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Aidosti eurooppalaisen keskustelun tarve

Näyttää siltä, että itse menettelyyn suhtaudutaan jälleen myönteisesti ennen vuoden 2019 Euroopan parlamentin vaaleja,

mutta sen lisäksi kansalaiset ilmaisivat myös kantansa erilaisiin väittämiin, jotka luonnehtivat Euroopan komission

puheenjohtajan valintamenettelyä. Näistä väittämistä yksi sai selvästi eniten kannatusta koko Euroopan unionin alueella:

kansalaisista 70 prosenttia sanoi, että kärkiehdokasmenettelyssä on järkeä vain, jos siihen liittyy aito keskustelu Euroopan

asioista ja EU:n tulevaisuudesta. Tällä tuloksella kansalaiset tekevät selväksi sen, että pelkkää menettelyä itsessään ei pidetä

riittävänä. Kuten tämä kyselytutkimus yleisesti ottaen osoittaa, eurooppalaiset toivovat sisällöltään monipuolista poliittista

keskustelua hyvin erityisistä kysymyksistä, jotka vastaavat heidän odotuksiaan Euroopan tason toimista.

Asteikon yläpäässä tällaisen keskustelun kannatus on suurinta Kreikassa (87 %), Saksassa (80 %) ja Belgiassa (79 %), kun taas

asteikon toisessakin päässä 55 prosenttia Romanian, 58 prosenttia Latvian ja 59 prosenttia Viron ja Puolan kansalaisista vaatii,

että kärkiehdokasmenettelyn rinnalla olisi käytävä aidosti eurooppalaista keskustelua.

Viime vuosien Eurobarometri-tutkimuksissa onkin osoitettu, että EU:n kansalaiset ovat ymmärtäneet, että Euroopan unioni ei

vaikuta heidän elämäänsä vain osittain, vaan EU:n tasolla käsitellyt ja päätetyt merkittävät muutokset vaikuttavat heihin

suoraan hyvin konkreettisella tavalla. Kansalaisilla on yhä useammin tapana ilmaista vahvoja odotuksiaan, jotka kohdistuvat

yleisesti ottaen Euroopan unioniin ja erityisesti Euroopan parlamenttiin. Kansalaiset äänestävät kansallisissa vaaleissa

kansallisesta parlamentistaan, mutta he saattavat kuitenkin ajatella enemmän sitä, millaisen hallituksen he haluaisivat saada.

Sitä vastoin Euroopan parlamentin vaaleihin osallistumisessa ennen vuotta 2014 jäi melko epäselväksi, kenestä tulee Euroopan

unionin toimeenpanovallan käyttäjä komission muodostamisen myötä. Lissabonin sopimuksella aikaansaatu muutos oli siksi

enemmän kuin pelkkä oikeudellinen muutos. Se selkeytti kansalaisten käsitystä Euroopan komission puheenjohtajan

valintamenettelystä ja lisäsi tällä tavoin ymmärrystä avoimuuden, demokraattisuuden ja legitimiteetin tarpeesta.

Tämä käy selväksi, kun tarkastelemme seuraavaa kolmea väittämää: EU:n kansalaisista 63 prosenttia toteaa, että

kärkiehdokasmenettely tuo enemmän avoimuutta Euroopan komission puheenjohtajan valintaan. Ehdoton enemmistö

kansalaisista vastasi tähän väittämään myönteisesti 24 maassa, ja suhteellinen enemmistö vastaajista asettui tämän väittämän

taakse kaikissa kyselyyn osallistuneissa 27 jäsenvaltiossa. Joukon kärjessä ovat Portugali (74 %), Alankomaat (72 %), Kreikka ja

Ruotsi (molemmissa 71 %), kun taas asteikon toisessa päässä 46 prosenttia vastaajista Virossa on samaa mieltä tästä

väittämästä. Viron edellä ovat Latvia (48 %) ja Tšekin tasavalta (49 %).

Yli kuusi kymmenestä vastaajasta koko EU:n alueelta (61 %) on vakuuttuneita siitä, että tämä menettely tarkoittaa merkittävää

demokratian edistysaskelta EU:ssa. Tämä väittämä nauttii myös väestön enemmistön kannatusta EU:n 27 jäsenvaltiossa, ja

23 jäsenvaltiossa kansalaisten ehdoton enemmistö kannattaa tätä väittämää. Portugali (77 %), Ruotsi (75 %) ja Kreikka (68 %)

ovat tämän joukon kärjessä, kun taas toisessa päässä ovat Viro (41 %) ja Slovenia sekä Tšekin tasavalta (molemmissa 45 %).
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Tulos on samankaltainen tämän väittämien ryhmän kolmannen väittämän osalta, sillä 60 prosenttia kaikista eurooppalaisista

vastaajista on samaa mieltä väittämästä, jonka mukaan kärkiehdokasmenettely lisää Euroopan komission legitimiteettiä.

Kolme neljäsosaa Portugalin kansalaisista (75 %) ja 68 prosenttia Kreikan sekä 66 prosenttia Irlannin kansalaisista on samaa

mieltä tästä väittämästä, kun taas perää pitävät kolme Baltian maata, joissa kansalaisista 50 prosenttia Liettuassa (sama osuus

kuin Tšekin tasavallassa ja Suomessa), 39 prosenttia Virossa ja 35 prosenttia Latviassa on samaa mieltä tästä väittämästä.

Yksi usein kärkiehdokasmenettelyä vastaan esitetyistä väitteistä oli se, että menettely estää jäsenvaltioita käyttämästä

perinteistä oikeuttaan valita tehtävään paras ehdokas. Toisin kuin edellä käsitellyissä kolmessa väittämässä, vain 46 prosenttia

eurooppalaisista on samaa mieltä tästä väitteestä. Sitä kannatetaan eniten Unkarissa (60 %), Belgiassa (59 %) ja Alankomaissa

(58 %). Vain yksi neljäsosa vastaajista Bulgariassa, 30 prosenttia kansalaisista Virossa sekä 33 prosenttia vastaajista Slovakiassa

on samaa mieltä tästä väittämästä.

Vastaajille esitettiin myös seuraava väittämä kärkiehdokasmenettelystä: ”sillä ei ole todellista vaikutusta eikä se muuta asioita

paljonkaan”. Vain 45 prosenttia kyselyyn vastanneista eurooppalaisista on samaa mieltä tästä väittämästä. Eniten samaa mieltä

olevia on Belgiassa (58 %), Tšekin tasavallassa (55 %) ja Itävallassa (54 %). Ehdoton enemmistö vastaajista on samaa mieltä tästä

väittämästä vain viidessä maassa. Edellä todettu vahvistaa ne syyt, jotka korostuivat eurooppalaisten vastauksissa jo vuonna

2013 vuosi ennen vuoden 2014 Euroopan parlamentin vaaleja18: kansalaiset kannattivat EU:n kansalaisten mahdollisuutta

valita suoraan Euroopan komission puheenjohtaja pääasiassa siksi, että se auttaisi lisäämään Euroopan komission päätösten

legitimiteettiä eurooppalaisten silmissä ja vahvistaisi EU:n demokraattisuutta.

Vuoden 2013 tuloksiin verrattuna nykyiseen kyselytutkimukseen annetut vastaukset osoittavat, että EU:n demokraattisuuden

vahvistamisen ja menettelyn avoimuuden lisäämisen arvostus ei ole laskenut, vaan tilanne on pikemminkin päinvastainen.

EU:n kansalaisten keskuudessa ei ole enemmistöä, joka olisi sitä mieltä, että kärkiehdokasmenettely ei muuttaisi mitään.

Samaan aikaan kansalaiset esittävät kuitenkin vuosi ennen Euroopan parlamentin vaaleja selvän toimintapyynnön, jossa

kehotetaan keskustelemaan aiheista ja odotetaan, että kysymykset asetetaan etusijalle prosessiin ja menettelyyn nähden.

Mistä olisi keskusteltava? Kampanjateemat EU:n kansalaisten silmin

Tätä taustaa vasten EU:n kansalaisilta kysyttiin, mistä asioista he haluaisivat keskusteltavan Euroopan parlamentin vaalien

vaalikampanjan tärkeimpinä keskustelunaiheina. Seuraavassa kaaviossa esitetään kysymykset EU:n keskiarvon mukaisessa

järjestyksessä ja mainitaan kolme maata, joissa kyseessä oleva asia sai eniten kannatusta vastaajilta. EU:ssa keskimäärin 49

prosenttia eurooppalaisista toivoo eniten keskustelua terrorismin torjunnasta. Seuraavaksi suosituimpia aiheita ovat

nuorisotyöttömyyden torjuminen (48 %), maahanmuutto (45 %) ja talous ja kasvu (42 %). Toisen tason muodostavat noin

kolmasosan eurooppalaisista mainitsemat ilmastonmuutoksen torjuminen ja ympäristönsuojelu (35 %), ihmisoikeuksien ja

18 Euroopan parlamentin Eurobarometri-tutkimus ”Vuosi ennen vuoden 2014 eurovaaleja” (EB 79.5),
http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/fi/20150201PVL00058/Tutkimustuloksia-vuotta-ennen-europarlamenttivaaleja-2014
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demokratian edistäminen (32 %) sekä EU:n kansalaisten sosiaaliturva (myös 32 % vastaajista).

Alle kolmasosa EU:n kansalaisista toivoo, että kampanjan keskustelunaiheina olisivat turvallisuus- ja puolustuspolitiikka (29 %),

EU:n toimintatapa tulevaisuudessa (27 %), kuluttajansuoja ja elintarvikkeiden turvallisuus (27 %) tai EU:n ulkorajojen

turvaaminen (26 %). Luettelon viimeisenä on henkilötietojen suojaaminen, josta 20 prosenttia EU:n kansalaisista toivoo

keskusteltavan tulevan vaalikampanjan aikana.
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Erilaisista Eurooppa-asioista kiteytyy kaksi merkittävää teemaa: eurooppalaiset toivovat keskustelua yhtäältä turvallisuudesta

sen laajemmassa merkityksessä, johon kuuluvat joidenkin mielestä myös esimerkiksi ulkorajojen turvaaminen tai

maahanmuutto, ja toisaalta henkilökohtaiseen vaurauteen ja hyvinvointiin liittyvistä aiheista. Nämä kaksi teemaa voidaan

jakaa ensimmäisessä vaiheessa viiteen aiheeseen, jotka kiinnostavat eniten koko EU:n alueen kansalaisia. Vastaajat mainitsivat

turvallisuuden alalta terrorismin torjunnan vaalikampanjan tärkeimmäksi aiheeksi Ranskassa (60 %), Suomessa (58 %), Tšekin

tasavallassa (55 %), Luxemburgissa (54 % yhdessä nuorisotyöttömyyden torjunnan kanssa), Belgiassa (49 %), Irlannissa (48 %)

ja Puolassa (45 %).

Terrorismi onkin ollut viime vuosina merkittävä huolenaihe, joka on hallinnut julkista keskustelua koko EU:n alueella.

Edeltäneisiin vuosiin verrattuna EU:n alueilla nykyisin tehtävien iskujen pieni määrä ei tarkoita sitä, että uhka olisi hävinnyt.

Ranskassa Carcassonnessa ja Trèbesissä äskettäin 23. maaliskuuta 2018 tehdyt terrori-iskut osoittivat, että EU:n vahvoille

toimille terrorismin torjumiseksi on jatkuva tarve – minkä lisäksi ne selittävät sen, miksi Ranska on 60 prosentin osuudella

kansalaisistaan niiden maiden kärjessä, jotka toivovat tämän asian saavan eniten huomiota vaalikampanjan aikana.

Maahanmuutto on tärkeimpien vaalikampanjan aiheiden joukossa sijalla kolme. Viiden maan kansalaiset nimesivät tämän

kysymyksen tärkeimmäksi eurooppalaisen keskustelun aiheeksi. Näiden maiden kärjessä on Italia, jossa 66 prosenttia

vastaajista pitää maahanmuuttoa tärkeimpänä vaalikampanjan aiheena. Lähelle Italiaa sijoittautuvat Malta (65 %) ja
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Unkari (62 %). Myös Saksassa 50 prosenttia ja Virossa 46 prosenttia kansalaisista katsoo, että maahanmuutto on tärkein

keskustelunaihe ennen vuoden 2019 vaaleja.

Henkilökohtaista vaurautta ja hyvinvointia koskevien kysymysten osalta nuorisotyöttömyyden torjuminen sai korkeimmat

yksittäiset maakohtaiset kokonaistulokset tärkeimpänä keskustelunaiheena: Kyproksella 77 prosenttia vastaajista toivoo

keskustelua tästä aiheesta. Kyproksen perässä tulevat Kroatia (68 %) ja Espanja (63 %). Portugali (61 %), Slovenia (55 %),

Itävalta (47 % yhdessä ilmastonmuutoksen torjumisen ja ympäristönsuojelun ja ulkorajojen turvaamisen kanssa) ja

Slovakia (40 %) täydentävät joukon maita, joissa nuorisotyöttömyyden torjuntaa pidetään tulevan vaalikampanjan

tärkeimpänä keskustelunaiheena.

”Talous ja kasvu” on toinen kulmakivi, josta kansalaiset toivovat kampanjateemaa vaurauteen ja hyvinvointiin liittyen.

Kreikassa 81 prosenttia vastaajista toivoo tämän aiheen saavan eniten huomiota julkisessa keskustelussa. Kreikan jälkeen

tulevat Liettua (60 %), Latvia (59 %), Bulgaria (59 %) ja Romania (52 %).

Viimeisenä muttei vähäisimpänä asiana ilmastonmuutoksen torjumista ja ympäristönsuojelua pidetään yhä tärkeämpinä

aiheina useissa maissa. Näiden maiden kärjessä ovat Alankomaat ja Ruotsi, joissa kummassakin 66 prosenttia kansalaisista

on kiinnostunut eniten tätä aihetta koskevista keskusteluista. Myös Tanskassa 56 prosenttia vastaajista mainitsi

ilmastonmuutoksen ja ympäristön tärkeimmäksi keskustelunaiheeksi.

Turvallisuus kaikkine näkökohtineen, maahanmuutto sekä vauraus ja hyvinvointi ovat olleet jo pitkään EU:n kansalaisten

tärkeimpiä huolenaiheita, joten ei ole yllätys, että nämä kysymykset ovat myös niiden asioiden kärjessä, joista toivotaan

keskustelua Euroopan parlamentin vaalien vaalikampanjan aikana. On kuitenkin mielenkiintoista panna merkille tiettyjä

ajan kuluessa tapahtuneita muutoksia.

Euroopan parlamentin vuoden 2014 vaalien jälkeen tehdyssä kyselytutkimuksessa työttömyys, talouskasvu ja

maahanmuutto olivat kolme useimmin mainittua syytä, joiden vuoksi kansalaiset sanoivat äänestäneensä näissä vaaleissa.

Toisaalta on merkille pantavaa, että terrorismi oli vähiten mainittu aihe. Vain 7 prosenttia EU:n kansalaisista mainitsi sen

yhdeksi niistä syistä, miksi he äänestivät näissä vaaleissa.

Vuoden 2017 Parlametri-kyselytutkimuksessa19 kansalaiset pyysivät pääasiassa lisäämään köyhyyden ja sosiaalisen

syrjäytymisen torjuntaa koskevia EU:n toimia. Niiden kanssa tasaväkisesti kilpailivat terrorismin torjuntaa koskevat toimet.

Nuorisotyöttömyyden torjunta oli keskimäärin kolmanneksi eniten mainittu asia. Nämä kolme suosituinta aihetta myös

määrittävät laajasti EU:n kansalaisten toistuvasti ilmaisemia huolenaiheita: he haluavat asua paikassa, jossa taataan heidän

mahdollisuutensa ja suojellaan heidän vapauttaan terroriuhilta. Myös muuttoliikekysymykset ja ”uudet tavat elvyttää

taloutta ja kasvua” esiintyvät tämän kyselytutkimuksen kampanjateemojen luettelossa.

19 Parlametri 2017: Enemmän sananvaltaa (PE 608.741),
http://www.europarl.europa.eu/pdf/eurobarometre/2017/parlemetre/EB88_SP_Parlemeter_2017_FI_WEB_20170110.pdf
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Tämä tärkeysjärjestys voidaan yhdistää yleiseen ja meneillään olevaan Euroopan unionin kehitykseen myös toisella

tavalla: kansalaisilta kysytään säännöllisesti myös heidän näkemyksiään ja odotuksiaan Euroopan unionin toimista.

Kysyttäessä, ovatko nykyiset EU:n toimet liiallisia, sopivia vai riittämättömiä, 59 prosenttia koko EU:n kansalaisista sanoo,

että EU:n toimet työttömyyden torjumiseksi ovat riittämättömiä. Kansalaisista 58 prosenttia katsoo, että EU:n toimet

muuttoliikkeen osalta ovat riittämättömiä, ja 57 prosenttia uskoo, että EU ei tee tarpeeksi veropetosten tai terrorismin

torjumiseksi. Enemmistö EU:n kansalaisista uskoo myös, että Euroopan unionin toimet ovat tällä hetkellä riittämättömiä

ympäristönsuojelun (51 %), ulkorajojen suojelun (50 %), terveyden ja sosiaaliturvan (48 %), demokratian ja rauhan

edistämisen maailmassa (45 %) sekä turvallisuus- ja puolustuspolitiikan (43 %) osalta.
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Kun tarkastelemme kansalaisten odotuksia tulevia EU:n toimia kohtaan näillä samoilla politiikan aloilla, järjestys on pitkälti

sama kuin kampanjan tärkeimpien keskustelunaiheiden osalta: 77 prosenttia eurooppalaisista toivoo EU:n puuttuvan nykyistä

enemmän terrorismin torjuntaan, jonka jälkeen seuraavat työttömyys (76 %), ympäristönsuojelu (75 %), veropetosten torjunta

(74 %), demokratian ja rauhan edistäminen maailmassa (73 %) ja maahanmuutto (72 %).

Kun tarkastelemme vaalikampanjan tärkeimpien keskustelunaiheiden luetteloa yhdessä Euroopan parlamentin ensisijaisten

poliittisten kysymysten luettelon ja EU:n toimia koskevan näkemyksen kanssa, esille nousee ajan mittaan melko samanlaisena

pysyvä ”suuri kuva Euroopan tilanteesta”, joka heijastuu samalla tavoin riippumatta siitä, mistä näkökulmasta sitä

tarkastelemme. Yksi kampanjateemojen luettelosta puuttuva mutta temaattisesti ja tunneperäisesti molempiin turvallisuutta

ja vaurautta koskeviin narratiiveihin sopiva asia on veropetosten torjunta. Tässä on kyse oikeudenmukaisuusnäkökulmasta ja

selvästä odotuksesta siitä, että tämän olisi oltava asia, johon Euroopan unionin olisi puututtava. Tilannekuva ei ole kuitenkaan

täysin sama jokaisessa jäsenvaltiossa. Vaikka esiin nousee selvä valikoima tärkeimpiä kysymyksiä, niiden valikoima vaihtelee

maittain.
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Mistä demokratiassa on kyse

Kyselytutkimuksessa tarkasteltiin lähemmin kansalaisten tyytyväisyyttä demokratian toimivuuteen heidän maassaan ja EU:ssa.

Alla olevassa kaaviossa vertaillaan ”tyytyväisyyttä demokratian toimivuuteen” sekä EU:ssa että vastaajien kotimaassa vuodesta

2007 alkaen. Useita yksityiskohtia on syytä tarkastella tarkemmin: Ensinnäkin huomionarvoista on, että tyytyväisyyden ja

tyytymättömyyden kehitystä osoittavat käyrät kehittyvät pitkälti rinnakkain EU:n ja yksittäisten maiden osalta. Samaan aikaan

voidaan panna merkille, että tyytyväisyys laski rahoitus- ja talouskriisin aikana. Merkittävä tyytyväisyyden lasku on selvästi

huomattavissa vuodesta 2009 alkaen – jälleen kerran sekä EU:n tasolla että paikallisesti. Sitä vastoin tyytymättömyys

demokratian toimivuuteen sekä EU:ssa että vastaajien kotimaassa nousee. Vuoden 2011 puolivälistä alkaen tilanne tasoittuu

ja muuttuu vakaammaksi, joskin jääden alhaisemmalle tasolle kuin ennen kriisiä. Vuodesta 2017 alkaen demokratian

toimivuuteen EU:ssa tyytyväisten vastaajien määrä on vihdoin suurempi kuin siihen tyytymättömien määrä.

Tämän Eurobarometri-tutkimuksen vastaukset osoittavat, että enemmistö vastaajista on yhä tyytyväisiä demokratian

toimivuuteen EU:ssa (46 % eli +3 prosenttiyksikköä maaliskuun 2017 jälkeen). Toisaalta 42 prosenttia EU:n kansalaisista ei ole

tyytyväisiä demokratian toimivuuteen EU:ssa. Heidän osuutensa on laskenut viisi prosenttiyksikköä maaliskuun 2017 jälkeen.

Yhteensä 16 maassa ehdoton enemmistö kansalaisista ilmoitti olevansa tyytyväisiä demokratian toimivuuteen EU:ssa. Näiden

maiden kärjessä ovat Irlanti (74 %), Tanska (70 %) ja Luxemburg (62 %). Tähän kysymykseen annettujen vastausten tulokset

ylittivät EU:n keskiarvon yhteensä 19 maassa. Yhdistynyt kuningaskunta, Kypros, Espanja (kaikissa 38 %) ja Kreikka (29 %) ovat

tämän asteikon toisessa päässä olevia maita, joissa pienin määrä kansalaisista on tyytyväisiä demokratian toimivuuteen EU:ssa.
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Kun tarkastelemme jakaumaa maantieteellisestä näkökulmasta, voimme panna merkille, että tyytyväisyys on suurinta

pääasiassa Keski-, Itä- ja Pohjois-Euroopan maissa, kun taas tyytyväisyys on huomattavasti vähäisempää suuressa osassa Etelä-

ja Länsi-Euroopan maita. Tässä pohjoisen/idän ja etelän/lännen välisessä jakolinjassa on huomionarvoista se, että EU:n viidestä

suurimmasta jäsenvaltiosta neljässä – eli Yhdistyneessä kuningaskunnassa, Ranskassa, Espanjassa ja Italiassa – tyytyväisyys

demokratian toimivuuteen EU:ssa on huomattavasti EU:n keskiarvoa vähäisempää. Yhtä mielenkiintoista on myös huomata,

että Portugali ja Irlanti tekevät merkittävän poikkeuksen tähän maantieteelliseen jakaumaan. Nämä molemmat maat ovat

hyötyneet EU:n ohjaamista tukitoimista talouskriisin aikana ja sen jälkeen.
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Kun tarkastelemme vastauksia kysymykseen siitä, ovatko kansalaiset kaiken kaikkiaan tyytyväisiä vai tyytymättömiä

demokratian toimivuuteen omassa maassaan, tyytyväisyyden taso on keskimäärin ja yleisesti ottaen korkeampi. EU:ssa

keskimäärin 55 prosenttia kansalaisista ilmoittaa olevansa tyytyväisiä demokratian toimivuuteen maassaan. Tämä on 9

prosenttiyksikköä enemmän kuin samassa kysymyksessä EU:hun liittyen. Luku on pysynyt tilastollisesti vakaana verrattuna

tuloksiin maaliskuussa 2017, jolloin 54 prosenttia kansalaisista vastasi olevansa tyytyväisiä. Keskimäärin 42 prosenttia

vastaajista EU:ssa ilmoittaa olevansa tyytymättömiä demokratian toimivuuteen maassaan, mikä tarkoittaa hienoista 2

prosenttiyksikön laskua maaliskuusta 2017.
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Yleisesti ottaen 18 maassa ehdoton enemmistö kansalaisista on tyytyväisiä demokratian toimivuuteen maassaan. Näiden

maiden kärjessä ovat Tanska (91 %), Luxemburg (85 %) ja Alankomaat (82 %). Kymmenessä maassa enemmistö vastaajista ei

ole tyytyväisiä demokratian toimivuuteen maassaan. Kuten EU:n demokratian toimivuuden osalta, kansalaiset ovat vähiten

tyytyväisiä maansa demokratian toimivuuteen Kreikassa (28 %), jonka jälkeen tulevat Romania (32 %) ja Slovakia (35 %).

Jos tarkastelemme jälleen kerran maantieteellisesti sitä, miten demokratian toimivuuteen ollaan tyytyväisiä eri EU:n

jäsenvaltioissa, jakolinja on pikemminkin pohjoisen ja etelän välillä. Kansalliseen demokratiaan ollaan tyytyväisimpiä

Pohjoismaissa, kun taas Etelä- ja Kaakkois-Euroopassa tyytyväisyys demokratian toimivuuteen yksittäisissä maissa on

vähäisempää (Portugali ja Malta tekevät tässä asiassa poikkeuksen muista maista).
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Lisäksi on mielenkiintoista panna merkille, että vastaajat ovat 12:ssa EU:n jäsenvaltiossa tyytyväisempiä demokratian

toimivuuteen EU:ssa kuin omassa maassaan. Tämä ero on suurin Liettuassa, Romaniassa ja Bulgariassa, kun taas Alankomaissa,

Itävallassa ja Ruotsissa kansalaiset ovat pääasiassa tyytyväisempiä demokratian toimivuuteen omassa maassaan kuin EU:ssa.
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Vaikka Eurobarometrin tulokset tyytyväisyydestä demokratiaan tarjoavat jossain määrin rauhoittavan kuvan tilanteesta

erityisesti, kun kehitystä tarkastellaan hyvin pitkällä aikavälillä, on kuitenkin olemassa myös toinen mahdollinen näkökohta,

joka voidaan nostaa esille yhdistelemällä eri aineistoja. Tieteelliset tutkimukset viittaavat siihen, että kansalaisista voi tulla

nopeasti tyytymättömiä demokratiaan, jos heidän taloudelliset odotuksensa eivät täyty. Tästä mallista puhutaan yleisesti

retrospektiivisenä taloudellisena äänestämisenä. Kansalaisilla on suuret odotukset taloudellisesta vauraudesta, ja nämä

odotukset heijastuvat vahvasti äänestyspäätöksiin. Taloudellisesti vaikeina aikoina äänestäjät usein rankaisevat virkaatekeviä

ja siirtyvät kannattamaan oppositiopuolueita tai uusia poliittisia yrittäjiä. Tämä vaikutus tunnetaan ja sitä on kuvailtu sekä

”vanhojen demokratioiden” että nousevien demokratioiden osalta.

Kun vertailemme tämän olettamuksen pohjalta Eurobarometrin vastauksia ”tyytyväinen demokratian toimivuuteen EU:ssa /

omassa maassa” ja ”asiat ovat menossa hyvään suuntaan EU:ssa / omassa maassa”, esille nousee kaksi selvää rinnakkaista

suuntausta. Tyytyväisyys demokratian toimivuuteen sekä EU:ssa että kansallisella tasolla on ollut viime aikoina samalla tavoin

nousujohteista kuin vastaukset siihen, ovatko asiat menossa hyvään suuntaan eurooppalaisella ja kansallisella tasolla.

Tunne demokratian toimivuudesta vaikuttaa olevan yhteydessä kussakin maassa ja EU:ssa vallitsevaan taloudelliseen ja

poliittiseen tilanteeseen. Näiden neljän käyrän lasku edellä olevassa kaaviossa talous- ja rahoituskriisin jälkeen sekä niiden

myöhempi nousu voivat olla myös yksi tätä teoriaa tukeva merkki.
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Kun tarkastelemme näitä kahta kysymystä yhdessä, voimme havaita, että eurooppalaiset ovat sitoutuneita demokratiaan sekä

EU:n että oman maansa tasolla, mutta henkilökohtaiseen taloudelliseen menestykseen liittyvillä vaikeuksilla on suora vaikutus

heidän näkemyksiinsä. Tämä käy ilmi vieläkin selvemmin, kun otetaan huomioon tiedot maiden BKT:stä asukasta kohti ja niissä

nykyisin vallitsevasta työttömyysasteesta. Tämän asian havainnollistamiseksi voimme tarkastella seuraavaa neljää maata:

Irlannin ja Alankomaiden kansalaiset ilmoittavat olevansa erittäin tyytyväisiä demokratian toimivuuteen sekä EU:ssa että

omassa maassaan. Samaan aikaan he uskovat yhtä vahvasti, että ”asiat ovat menossa hyvään suuntaan” jälleen kerran sekä

EU:ssa että heidän omassa maassaan. Tämä korreloi erittäin korkean asukasta kohti lasketun BKT:n ja hyvin matalan

työttömyysasteen kanssa. Sekä Espanjassa että Kreikassa on puolestaan suhteellisen korkea työttömyysaste (ja vielä korkeampi

nuorisotyöttömyysaste) ja suhteellisesti matalampi BKT. Nämä tiedot korreloivat sen kanssa, että Espanjassa ja Kreikassa ollaan

huomattavasti tyytymättömämpiä demokratian toimivuuteen, minkä lisäksi väittämä ”asiat ovat menossa hyvään suuntaan”

saa myös vähän kannatusta.

Olen tyytyväinen
demokratian toimivuuteen

Asiat ovat menossa
hyvään suuntaan

BKT
asukasta kohti

PPP 2017*

Työttömyysaste
vuonna 2018**

omassa
maassani

EU:ssa omassa
maassani

EU:ssa
Irlanti 80 % 74 % 74 % 62 % 60 729 € 6 %
Alankomaat 82 % 51 % 59 % 41 % 44 801 € 3,9 %
Espanja 37 % 38 % 20 % 26 % 31 915 € 16,1 %
Kreikka 28 % 29 % 9 % 15 % 23 224 € 20,8 %

* Kansainvälinen valuuttarahasto (IMF), World Economic Outlook Database. Bruttokansantuote asukasta kohti käypinä hintoina.
Ostovoimapariteetti (PPP) kansainvälisinä dollareina.
** Eurostatin tietokanta. Yhdenmukaistettu työttömyysaste sukupuolen mukaan eriteltynä (tunnus: teilm020).
http://ec.europa.eu/eurostat/web/products-datasets/-/teilm020 (haettu 11.5.2018)
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Asenteet uusia puolueita kohtaan

Kuten edellä on jo mainittu, useassa EU-maassa on noussut viime vuosien aikana esiin huomattava joukko uusia puolueita,

joista monet ovat menestyneet protestoimalla perinteisiä poliittisia puolueita vastaan. Tämä on ilmennyt vuoden 2014

Euroopan parlamentin vaaleissa ja niiden seurauksena parlamentin kokoonpanossa ja työnteossa, mutta se on myös

vaikuttanut toisinaan suuressa määrin yksittäisten jäsenvaltioiden poliittiseen ympäristöön.

EU:n jäsenvaltioissa syntyi vuosina 2013–2018 yli 70 uutta puoluetta. Joissakin tapauksissa niiden menestys liittyi suoraan

lähestyviin parlamenttivaaleihin. Tässä yhteydessä on syytä muistaa, että kuudessa EU:n jäsenvaltiossa (Virossa, Suomessa,

Latviassa, Luxemburgissa, Sloveniassa ja Ruotsissa) järjestetään kansalliset vaalit ennen vuoden 2019 Euroopan parlamentin

vaaleja.

Vuoden 2013 jälkeen yhteensä 43 uutta puoluetta/liittoumaa on voittanut paikkoja parlamenttivaaleissa. Suurin määrä uusia

puolueita on noussut kansalliseen parlamenttiin Italiassa, Latviassa, Sloveniassa ja Slovakiassa. Näiden uusien puolueiden

osalta voidaan mainita erityisen korkea tulos Ranskassa, jossa LREM sai 308 paikkaa Ranskan kansalliskokouksessa, Podemos-

koalition 71 paikkaa Espanjassa ja Movimento Cinque Stellen 222 paikkaa Italiassa. Kriisin jälkeen protestipuolueet- ja liikkeet
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ovat saaneet jalansijaa sekä maissa, joihin demokratia vaikuttaa olevan vahvasti juurtunut, että maissa, joiden historia

edustuksellisen demokratian maina on lyhyempi.

Uudet puolueet (2013–2018), joilla on paikkoja kansallisessa

parlamentissa

2013 2014 2015 2016 2017 2018
Puolueet yhteensä

jäsenvaltiossa

BE 0

BG 2 1 3

CZ 1 1

DK 1 1

DE 0

EE 1 1

IE 2 2

EL 1 1

ES 1 1 2

FR 1 1

HR 2 2

IT 3 1 4

CY 1 1 2

LV 2 1 1 4

LT 1 1

LU 0

HU 1 1

MT 0

NL 1 1 2

AT 1 1

PL 2 2

PT 0

RO 1 1 1 3

SI 1 1 1 1 4

SK 1 1 1 1 4

FI 1 1

SE 0

UK 0

Yhteensä 2 9 11 9 9 3 43
Lähde: Yleisen mielipiteen seurantayksikkö
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EU:n jäsenvaltioiden viimeaikaisten poliittisten tapahtumien ja tulevien Euroopan parlamentin vaalien pohjalta kansalaisia

pyydettiin ottamaan kantaa väittämiin, jotka koskivat uusien poliittisten puolueiden ja liikkeiden nousua. Enemmistö

eurooppalaisista suhtautuu yleisesti ottaen melko myönteisesti siihen, että uudet poliittiset puolueet ja liikkeet ovat

menestyneet vaaleissa protestoimalla perinteistä poliittista johtoa vastaan. Kansalaisista 38 prosenttia katsoo, että

protestipuolueet uhkaavat demokratiaa, kun taas puolet vastaajista koko EU:ssa ei katso, että tällaiset puolueet tai liikkeet

olisivat uhka demokratialle.

Tähän liittyen voidaan viitata Pew Research Centerin äskettäiseen tutkimukseen20, jossa viitattiin siihen, että kansalaisten

sitoutumista edustukselliseen demokratiaan maailmanlaajuisesti ja Euroopan unionissa ei voida pitää itsestäänselvyytenä.

Tämän tutkimuslaitoksen kyselytutkimukseen osallistuneessa kymmenessä EU:n jäsenvaltiossa21 37 prosenttia kansalaisista

luokiteltiin ”sitoutuneiksi demokraateiksi” eli henkilöiksi, jotka kannattavat järjestelmää, jossa valitut edustajat hallitsevat, ja

jotka eivät kannata asiantuntijoiden, vahvan johtajan tai asevoimien valtaa. Vastaajista 42 prosenttia totesi, että

edustuksellinen demokratia on hyvä asia, mutta he voisivat kannattaa myös jotakin toista edellä mainittua hallitusmuotoa.

Lisäksi 10 prosenttia vastaajista ei kannattaisi edustuksellista demokratiaa, vaan he kannattaisivat sen sijaan ainakin yhtä

epädemokraattista hallitusmuotoa.

20 Pew Research Center, lokakuu 2017, ”Globally, Broad Support for Representative and Direct Democracy”, http://www.pew-
global.org/2017/10/16/globally-broad-support-for-representative-and-direct-democracy/
21 Alankomaat, Espanja, Italia, Kreikka, Puola, Ranska, Ruotsi, Saksa, Unkari ja Yhdistynyt kuningaskunta.
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Toisaalta seitsemän kymmenestä kansalaisesta on yhtä mieltä hyvin selvästä väittämästä, jonka mukaan se, että vain vastustaa

jotakin, ei paranna mitään. Tämä voidaan tulkita rajoituksena kansalaisten mielestä hyväksyttävälle poliittiselle aktivismille:

pelkkää asioiden vastustamista vain periaatteen vuoksi ilman uskottavien vaihtoehtojen tarjoamista ei nähdä houkuttelevana

poliittisena vastatarjouksena.

Tätä selkeästi yleistä tunnetta tukee seuraavan väittämän saama vahva kannatus: koko EU:n kansalaisista 56 prosenttia on

samaa mieltä siitä, että ”tarvitsemme todellista muutosta, ja sitä nämä puolueet ja liikkeet voivat saada aikaan”, kun taas

ainoastaan 32 prosenttia vastaajista on eri mieltä tästä väittämästä. Viimeisenä vaan ei vähäisimpänä 53 prosenttia koko EU:n

kansalaisista uskoo, että uudet poliittiset puolueet ja liikkeet voivat löytää uusia ratkaisuja paremmin, kun taas ainoastaan 34

prosenttia vastaajista ei usko uusien liikkeiden kykenevän tähän.

Vastauksista piirtyy yleisesti ottaen kuva siitä, että kansalaiset kaipaavat maassaan ”todellista muutosta” ja myös sellaisia

toimijoita, jotka voivat täyttää nämä odotukset. Uusia puolueita ja liikkeitä ei nähdä yleisesti ottaen uhkana demokratialle,

mutta niiden yleistä hyväksyntää vaikuttavat rajoittavan kansalaisten selvät odotukset siitä, että näiden puolueiden ja

liikkeiden olisi esitettävä ratkaisuja ja ehdotuksia pelkän vallitsevan tilanteen vastustamisen sijaan. Tämän määrittävän tekijän

perusteella enemmistö EU:n kansalaisista uskoo, että uudet poliittiset puolueet ja liikkeet voivat löytää uusia ratkaisuja

paremmin kuin perinteiset poliittiset puolueet.

Kun tarkastelemme erikseen tuloksia näiden neljän eri väittämän osalta, voimme havaita melko mielenkiintoisia eroja

yksittäisten maiden välillä.
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Vain kahdessa jäsenvaltiossa eli Ruotsissa ja Saksassa ehdoton enemmistö kansalaisista pitää uusia puolueita uhkana

demokratialle. Ehdoton enemmistö 17:n EU:n jäsenvaltion kansalaisista ei taas katso asian olevan näin. Kreikassa jopa 68

prosenttia vastaajista ei pidä tätä ilmiötä uhkana. Muita maita, joissa yli 60 prosenttia vastaajista on tätä mieltä, ovat Tšekin

tasavalta (64 %), Tanska (63 %), Latvia ja Espanja (molemmissa 62 %) ja Alankomaat (61 %).

Äskettäisten vaalien perusteella on mielenkiintoista tarkastella Italian ja Ranskan tilannetta. Italiassa vain 34 prosenttia

vastaajista pitää uusia poliittisia liikkeitä ja puolueita uhkana demokratialle, kun taas 55 prosenttia kansalaisista ei näe tällaista

vaaraa. Ranskassa 47 prosenttia kansalaisista ei koe näitä puolueita ja liikkeitä uhkaavina, kun taas noin neljä kymmenestä

vastaajasta on samaa mieltä väitetystä uhasta (39 %).

Se, että seitsemän kymmenestä eurooppalaisesta odottaa uusilta puolueilta rakentavuutta pelkän vallitsevan tilanteen

vastustamisen sijaan, näkyy myös maantieteellisessä jakaumassa. Vain Maltalla tästä väittämästä samaa mieltä olevien osuus

ei muodostanut ehdotonta enemmistöä, sillä 46 prosenttia maan kansalaisista oli yhtä mieltä väittämästä. Kaikki muut EU:n

jäsenvaltiot ovat 50 prosentin kynnysarvon yläpuolella. Kärjessä ovat Alankomaat (87 %), Saksa (85 %) ja Ruotsi (81 %).
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Tämän väittämän osalta saatiin myös useita mielenkiintoisia tuloksia. Vain seitsemässä EU:n 28 jäsenvaltiosta vähemmän kuin

ehdoton enemmistö kansalaisista on samaa mieltä väittämästä, jonka mukaan uudet poliittiset puolueet ja liikkeet voivat

löytää uusia ratkaisuja paremmin. Tämän väittämän osalta viimeisenä on Ranska, jossa vain 36 prosenttia kansalaisista on

samaa mieltä väittämästä. Yhdistynyt kuningaskunta, Alankomaat, Tanska, Kypros, Saksa ja Luxemburg täydentävät luettelon

maista, joissa enemmistö ei ole samaa mieltä edellä mainitusta väittämästä. Asteikon toista päätä johtaa Kroatia, jossa 68

prosenttia kansalaisista on samaa mieltä väittämästä. Sen jälkeen tulevat Unkarin ja Tšekin tasavallan (molemmissa 67 %),

Italian ja Liettuan (molemmissa 65 %) ja Espanjan ja Puolan (molemmissa 64 %) kaltaiset maat, joista kunkin tulos voidaan

mahdollisesti selittää eri tavoin.

Viimeisenä vaan ei vähäisimpänä neljännen väittämän tarkastelu paljastaa samanlaisen jakauman. Kun kansalaisilta kysyttiin,

ovatko he samaa vai eri mieltä väittämästä ”tarvitsemme todellista muutosta, ja sitä nämä puolueet ja liikkeet voivat saada

aikaan”, samaa mieltä oltiin vähiten Alankomaiden (38 %), Ruotsin (39 %), Luxemburgin ja Saksan (molemmissa 44 %) kaltaisissa

maissa. Eniten samaa mieltä tästä väittämästä oltiin Kroatiassa (72 %) ja Italiassa (71 %), joiden jälkeen tulevat Espanja (69 %)

ja Tšekin tasavalta ja Latvia (68 %).
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LUKU 3: EUROOPPALAISTEN ASENTEET EUROOPAN PARLAMENTIN VAALEISSA
ÄÄNESTÄMISTÄ KOHTAAN

Tässä luvussa tarkastelemme kansalaisten näkemyksiä äänestämisestä ja suhtautumista äänestämiseen sekä

yleisellä tasolla että erityisesti Euroopan parlamentin vaaleissa. Kun analysoimme kansalaisten tietämystä vaalien

ajankohdasta ja kansalaisten osoittamaa kiinnostusta näitä vaaleja kohtaan, esille nousee merkittäviä eroja maiden

ja sosiodemografisten ryhmien välillä.

Kun tarkastelemme mahdollisia syitä sille, miksi ihmiset äänestävät tai ovat äänestämättä Euroopan parlamentin vaaleissa,

esille nousee laaja joukko mahdollisia motivoivia tekijöitä. Niiden perusteella voidaan päätellä, että eriytetty ja hyvin

kohdennettu lähestymistapa viestinnässä ja tiedottamisessa sekä teknisiin seikkoihin kiinnitettävä huomio ovat keskeisiä

äänestyskäyttäytymisen myönteisen käsittelyn kannalta.

Äänestäminen on helppoa

Vastaajia pyydettiin arvioimaan asteikolla 1–10, kuinka helppoa tai vaikeaa heidän mielestään äänestäminen on kansallisissa

vaaleissa ja Euroopan parlamentin vaaleissa. Tulokset osoittavat, että kansalaisten suuren enemmistön mielestä äänestäminen

on helppoa: tämä ei vaikuta olevan kiistanalainen kysymys sen enempää kansallisten vaalien kuin Euroopan parlamentin

vaalienkaan osalta.

Vaikka kansallisia vaaleja pidetään intuitiivisesti tutumpina ja siten ”helpompina” (72 prosenttia22 vastaajista ilmoitti, että

kansallisissa vaaleissa äänestäminen on helppoa), suurin osa eurooppalaisista katsoo myös, että Euroopan parlamentin

vaaleissa on helppo äänestää (62 %)23.

22 Yhdistyneen kuningaskunnan tulosta ei ole huomioitu EU:n keskiarvossa (kysymystä ei esitetty Yhdistyneessä
kuningaskunnassa).
23 Yhdistyneen kuningaskunnan tulosta ei ole huomioitu EU:n keskiarvossa (kysymystä ei esitetty Yhdistyneessä
kuningaskunnassa).
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Jäsenvaltioissa on kuitenkin merkillepantavia eroja siinä, miten vaikeana ”äänen antamista” pidetään. Tulokset vaihtelevat

Tanskan 90 prosentista, Maltan 86 prosentista ja Ruotsin 74 prosentista vastaajia, joiden mielestä äänestäminen Euroopan

parlamentin vaaleissa on helppoa, Belgian 49 prosenttiin, Italian 50 prosenttiin ja Slovakian ja Kroatian 53 prosenttiin

vastaajista.
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Sama kirjava kuva toistuu myös ”kansallisten vaalien” osalta saaduissa tuloksissa: tulokset vaihtelevat Tanskan 90 prosentista,

Ruotsin 88 prosentista ja Maltan 87 prosentista Belgian 53 prosenttiin sekä Slovakian ja Kroatian 58 prosenttiin.

Joidenkin jäsenvaltioiden tulosten tarkasteleminen on mielenkiintoista: mitä syitä on Belgian suhteellisen alhaiselle

myönteisten vastausten osuudelle sekä kansallisten että Euroopan parlamentin vaalien osalta? Yksi selitys sille voi olla

Belgian perustuslaillinen rakenne ja siitä mahdollisesti aiheutuva monimutkaisuus äänestäjien päätöksenteon kannalta.

Myös Ranskan ja Tšekin tasavallan tulokset on syytä mainita: näissä maissa kansalaisten näkemykset kansallisissa ja

Euroopan parlamentin vaaleissa äänestämisestä poikkeavat eniten toisistaan. Ranskassa 70 prosenttia ja Tšekin

tasavallassa 72 prosenttia vastaajista katsoo, että äänestäminen kansallisissa vaaleissa on helppoa, kun taas ainoastaan 54

prosenttia vastaajista Ranskassa ja 56 prosenttia vastaajista Tšekin tasavallassa on samaa mieltä Euroopan parlamentin

vaalien osalta.

Sosiodemografiset analyysit paljastavat, että äänestäminen on erityisen helppoa niiden vastaajien mielestä, jotka ovat

suhteellisen suuressa määrin kiinnostuneita politiikasta ja Euroopan asioista. Sitä vastoin äänestämistä pitävät

vaikeampana ihmiset, jotka eivät ole niin korkeasti koulutettuja, sekä vielä opiskelevat nuoret.

Äänestäminen vaikuttaa olevan monimutkaisempaa myös niistä kansalaisista, joilla on säännöllisesti vaikeuksia laskujensa

maksamisessa ja jotka uskovat, että asiat ovat menossa huonoon suuntaan sekä heidän kotimaassaan että EU:ssa.
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Äänestäminen on tärkeää

Havainnot ovat hyvin erilaisia, kun kysytään äänestämisen vaikeuden sijasta sitä, miten tärkeää eri vaaleissa äänestäminen

on kansalaisten mielestä.

Kuten edeltävässä kysymyksessä, myös tässä tapauksessa vastaajia pyydettiin arvioimaan asteikolla 1–10, onko heidän

mielestään äänestäminen tärkeää kansallisissa vaaleissa ja Euroopan parlamentin vaaleissa.

Siinä missä 68 prosenttia24 eurooppalaisista toteaa, että äänestäminen kansallisissa vaaleissa on erittäin tärkeää (tulokset

8, 9 ja 10), vain 49 prosenttia25 on samaa mieltä Euroopan parlamentin vaalien osalta. Vaikka jälkimmäinen tulos vaikuttaa

alhaiselta verrattuna kansallisissa vaaleissa äänestämisen tärkeyteen, siinä voi olla merkittävästi parantamisen varaa, sillä

Euroopan parlamentin vaaleihin on vielä vuosi aikaa.

24 Yhdistyneen kuningaskunnan tulosta ei ole huomioitu EU:n keskiarvossa (kysymystä ei esitetty Yhdistyneessä
kuningaskunnassa).
25 Yhdistyneen kuningaskunnan tulosta ei ole huomioitu EU:n keskiarvossa (kysymystä ei esitetty Yhdistyneessä
kuningaskunnassa).
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Enemmistö kansalaisista pitää kansallisissa vaaleissa äänestämistä tärkeänä kaikissa jäsenvaltioissa, vaikka erot ovat selviä.

Ruotsi, Ranska, Alankomaat ja Malta ovat maita, joissa vähintään 85 prosenttia vastaajista pitää kansallisissa vaaleissa

äänestämistä erittäin tärkeänä. Slovakiassa, Kroatiassa, Belgiassa ja Puolassa tämä enemmistö taas on paljon pienempi

(enintään 55 %). Slovakia on ainoa maa, jossa alle puolet kansalaisista (45 %) on samaa mieltä siitä, että äänestäminen

kansallisissa vaaleissa on ”erittäin tärkeää”.

Näiden kirjavien vastausten perusteella taustalla on erilaisia syitä sille, miksi vaalit tuntuvat tärkeämmiltä tai vähemmän

tärkeiltä. Syiden arvioinnissa olisi otettava huomioon myös kansallinen poliittinen tilanne.

Mielipiteiden kirjo eri puolilla EU:ta on vielä suurempi, kun vastaajia pyydetään arvioimaan Euroopan parlamentin vaalien

tärkeyttä.

Ehdoton enemmistö kansalaisista 12 maassa on sitä mieltä, että äänestäminen Euroopan parlamentin vaaleissa on erittäin

tärkeää, kun taas 25 jäsenvaltiossa vähintään neljäsosa vastaajista pitää näitä vaaleja ”melko tärkeinä”. Samaan aikaan 14

maassa vähintään 20 prosenttia vastaajista katsoo, että tällaisilla vaaleilla ei ole juuri merkitystä.
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Nämä havainnot vaikuttavat vahvistavan Tšekin tasavallan (jossa 24 % pitää näitä vaaleja ”erittäin tärkeinä”) ja Slovakian

(28 %) kansalaisten erityisen alhaisen osallistumisasteen Euroopan parlamentin vaaleihin: näissä kahdessa maassa

äänestysprosentti oli erittäin alhainen jo vuoden 2014 Euroopan parlamentin vaaleissa (18,2 prosenttia Tšekin tasavallassa

ja 13,05 prosenttia Slovakiassa).

Sitä vastoin Tanska (77 %), Malta (66 %) ja Alankomaat (66 %) ovat maita, joissa kansalaiset pitävät Euroopan parlamentin

vaaleissa äänestämistä tärkeimpänä. Tämä muuttuja ei kuitenkaan kuvasta suoraan todellista osallistumista Euroopan

parlamentin vaaleihin, sillä vuoden 2014 äänestysprosentti oli melko erilainen näissä maissa: 56,32 prosenttia Tanskassa,

74,80 prosenttia Maltalla ja 37,32 prosenttia Alankomaissa.

Äänestämisen tärkeys ei vastaa aina äänestysaktiivisuutta

Voisi olla houkuttelevaa yhdistää suoraan toisiinsa se, miten tärkeinä kansalaiset pitävät kansallisia vaaleja, ja se, millainen

on kansalaisten äänestyskäyttäytyminen ja lopullinen äänestysprosentti. Vaikka tämä vaikuttaa houkuttelevalta

arviointinäkökulmalta, on pidettävä mielessä, että abstraktit arvioinnit eivät johda aina suoriin toimenpiteisiin. Tämä on

erityisen totta tilanteissa, joissa toimenpiteet eivät ole ajallisesti lähellä alustavan arvioinnin tekemistä. Samaa

varovaisuusperiaatetta on noudatettava myös muunnettaessa äänestäjien äänestysaikomuksia todelliseksi

äänestämiseksi. Voimme verrata esimerkiksi kaksien äskettäisten kansallisten vaalien (Italiassa ja Unkarissa) keskenään

samankaltaista äänestysaktiivisuutta ja tuloksia, joita saatiin väittämästä ”äänestäminen kansallisissa vaaleissa on erittäin

tärkeää”. Italiassa 4. maaliskuuta järjestettyjen parlamenttivaalien äänestysprosentti oli 72,93; Unkarissa puolestaan 70,22

prosenttia kansalaisista kävi vaaliuurnilla 8. huhtikuuta. Vaikka äänestäjien määrä näissä vaaleissa oli samankaltainen,

kyselytutkimuksessa kerätty aineisto osoittaa kuitenkin, että näissä kahdessa maassa suhtauduttiin melko eri tavoin

väittämään ”äänestäminen kansallisissa vaaleissa on tärkeää”: Italiassa vain 58 prosenttia vastaajista totesi äänestämisen

olevan ”erittäin tärkeää”, kun taas Unkarissa tällä tavoin vastanneita oli 71 prosenttia kansalaisista.
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Tämän eron mahdollisten syiden osalta voidaan olettaa, että Unkarin tuloksiin vaikutti jossain määrin Unkarin

parlamenttivaalien ajoitus, sillä vaalit järjestettiin tutkimuksen kenttätyön aikana. Tämän lisäksi vaikutusta on ”tärkeyden”

käsitteen eri konnotaatiolla ja myös henkilökohtaisella asenteella tällaisia kysymyksiä kohtaan, joissa pyydetään melko

subjektiivisia vastauksia.

Äänestystodennäköisyys seuraavissa Euroopan parlamentin vaaleissa

Edellä esitettyjen perustelujen mukaisesti myös äänestämisen todennäköisyyttä tulevissa Euroopan parlamentin vaaleissa

mittaavan seuraavan kysymyksen vastauksiin olisi suhtauduttava tarvittavalla varovaisuudella.

Vaikka tulokset saattavat hyvinkin ennakoida kansallisia suuntauksia ja antaa yleiskuvan siitä, millainen tilanne eri puolilla

EU:ta vallitsee, vuosi ennen varsinaisia vaaleja ilmoitetut äänestysaikeet voivat kuitenkin olla kaukana lopullisesta ja

todellisesta äänestyskäyttäytymisestä. Samaan aikaan on syytä mainita, että tässä kyselytutkimuksessa ilmaistu

äänestystodennäköisyys vuonna 2019 on korkeampi kuin vastaavissa kyselytutkimuksissa, jotka tehtiin vain muutama

kuukausi ennen vuoden 2014 Euroopan parlamentin vaaleja.

Tämä olisi sovitettavissa yhteen sen yleisen tilanteen kanssa, joka on nähtävissä paitsi tämän kyselytutkimuksen tuloksissa

myös yleisesti ottaen siinä, miten yleinen mielipide Euroopan unionista ja Euroopan parlamentista on kehittynyt kahden viime

vuoden aikana. Yleinen suunta kohti myönteisempää näkemystä EU:sta sopii yhteen sen kanssa, että kiinnostus EU:n

politiikkoja kohtaan on lisääntynyt ja että niillä katsotaan olevan hyvä vaikutus ihmisten elämään ja – vastaavasti – että

mahdollisesti myös kiinnostus Euroopan parlamentin vaaleja kohtaan on lisääntynyt.
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Vastaajia pyydettiin jälleen kerran esittämään mielipiteensä asteikolla 1–10, jossa 1 tarkoittaa, ettei äänestäminen ole lainkaan

todennäköistä, ja 10 tarkoittaa, että äänestäminen on ”erittäin todennäköistä”. Huhtikuussa 2018 EU:ssa keskimäärin 31

prosenttia kansalaisista ilmoitti, että he äänestävät erittäin todennäköisesti (tulos 10) seuraavissa Euroopan parlamentin

vaaleissa.

Ei ole yllättävää, että tulokset jäsenvaltioissa vaihtelevat suuresti EU:n keskiarvon molemmin puolin. Korkeimman tuloksen

saaneen Tanskan (jossa 62 prosenttia kansalaisista äänestää erittäin todennäköisesti) ja alhaisimman tuloksen saaneen Tšekin

tasavallan (13 %) välinen ero on 49 prosenttiyksikköä.

Sosiodemografisten asenteiden osalta voidaan todeta, että vanhemmat sukupolvet ja korkeammin koulutetut kansalaiset

ilmoittavat todennäköisemmin äänestävänsä seuraavissa Euroopan parlamentin vaaleissa. Lisäksi mitä enemmän

kiinnostuneita politiikasta vastaajat sanovat olevansa, sitä todennäköisemmin he sanovat äänestävänsä seuraavissa vaaleissa.

Koska tavoitteena on asettaa äänestyskäyttäytymistä koskevat kokonaistulokset oikeaan asiayhteyteen vuoden 2019 Euroopan

parlamentin vaaleja ajatellen, on ratkaisevan tärkeää pitää mielessä seuraavat keskeiset poliittiset tapahtumat sekä

kansalaisten aiemmat asenteet äänestämistä kohtaan.

Seuraavissa taulukoissa esitetään asiaankuuluvat tiedot molemmista edellä mainituista asioista: niissä pidetään yhtäältä

silmällä tulevia kansallisia vaaleja, jotka voivat vaikuttaa tuleviin äänestyskäyttäytymisen suuntauksiin Euroopan parlamentin

vaaleissa, ja palautetaan toisaalta mieliin äskettäisten kansallisten vaalien ja Euroopan parlamentin vaalien äänestysprosentit.
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Kansalliset vaalit ja kansanäänestykset ennen/jälkeen vuoden 2019
europarlamenttivaaleja.

SI Parlamenttivaalit: 3. kesäkuuta 2018

SE Parlamenttivaalit: 9. syyskuuta 2018

IE Presidentinvaalit: marraskuussa 2018 (pvm vahvistettava)

LV Parlamenttivaalit: 6. lokakuuta 2018

LU Parlamenttivaalit: 14. lokakuuta 2018

EE Parlamenttivaalit: 3. maaliskuuta 2019

SK Presidentinvaalit: maaliskuussa 2019

FI Parlamenttivaalit: 14. huhtikuuta 2019

LT Presidentinvaalit: toukokuussa 2019 (pvm vahvistettava)

BE Parlamenttivaalit: 26. toukokuuta 2019

DK Parlamenttivaalit: 17. kesäkuuta 2019

EL Parlamenttivaalit: 20. lokakuuta 2019

PT Parlamenttivaalit: lokakuussa 2019 (pvm vahvistettava)

PL Parlamenttivaalit: marraskuussa 2019 (pvm vahvistettava)

RO Presidentinvaalit: marras- tai joulukuussa 2019 (pvm vahvistettava)

HR Presidentinvaalit: joulukuussa 2019 / tammikuussa 2020 (pvm vahvistettava)

Lähde: Yleisen mielipiteen seurantayksikkö
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Äänestysprosentti eurovaaleissa 2014 ja äskettäisissä kansallisissa vaaleissa

Eurovaalien 2014 äänestysprosentti Kansallisten vaalien äänestysprosentti

Päivämäärä % Päivämäärä %

BE 14. toukokuuta 89,64 14. toukokuuta 89,68

BG 14. toukokuuta 35,84 17. maaliskuuta 54,07

CZ 14. toukokuuta 18,20 17. lokakuuta 60,84

DK 14. toukokuuta 56,32 15. kesäkuuta 85,89

DE 14. toukokuuta 48,10 17. syyskuuta 76,20

EE 14. toukokuuta 36,52 15. maaliskuuta 64,20

IE 14. toukokuuta 52,44 16. helmikuuta 65,10

EL 14. toukokuuta 59,97 15. syyskuuta 56,16

ES 14. toukokuuta 43,81 16. kesäkuuta 69,84

FR 14. toukokuuta 42,43

kesäkuussa 2017 48,70 ja

(1. ja 2. kierros) 42,64

HR 14. toukokuuta 25,24 16. syyskuuta 54,35

IT 14. toukokuuta 57,22 18. maaliskuuta 72,93

CY 14. toukokuuta 43,97 16. toukokuuta 66,74

LV 14. toukokuuta 30,24 14. lokakuuta 58,85

LT 14. toukokuuta 47,35

lokakuussa 2016 50,64 ja

(1. ja 2. kierros) 37,99

LU 14. toukokuuta 85,55 13. lokakuuta 91,40

HU 14. toukokuuta 28,97 18. huhtikuuta 70,22

MT 14. toukokuuta 74,80 17. kesäkuuta 92,10

NL 14. toukokuuta 37,32 17. maaliskuuta 81,40

AT 14. toukokuuta 45,39 17. lokakuuta 80,00

PL 14. toukokuuta 23,83 15. lokakuuta 50,92

PT 14. toukokuuta 33,67 15. lokakuuta 55,84

RO 14. toukokuuta 32,44 16. joulukuuta 39,78

SI 14. toukokuuta 24,55 14. heinäkuuta 51,73

SK 14. toukokuuta 13,05 16. maaliskuuta 59,82

FI 14. toukokuuta 39,10 15. huhtikuuta 70,10

SE 14. toukokuuta 51,07 14. syyskuuta 85,81

UK 14. toukokuuta 35,60 17. kesäkuuta 68,70
Lähde: Yleisen mielipiteen seurantayksikkö
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Tietämys seuraavien Euroopan parlamentin vaalien ajankohdasta

Edellä esitellyt havainnot ovat valaisseet sitä, millainen merkitys Euroopan parlamentin vaaleilla on kansalaisten silmissä.

Vaikka eurooppalaiset pitävät Euroopan parlamentin vaaleja vähemmän tärkeinä kuin kansallisia vaaleja, muut tiedot

osoittavat, että tietämys seuraavista vuoden 2019 Euroopan parlamentin vaaleista ja kiinnostus niitä kohtaan ovat jo nousussa.

Vuosi ennen vaaleja lähes kolmannes (32 %) vastaajista tiesi Euroopan parlamentin vaalien ajankohdan: lähes joka viides

vastaaja (19 %) vastasi täsmällisesti ”toukokuussa 2019”, ja 13 prosenttia vastaajista tiesi, että vaalit järjestetään ensi vuonna.

Nämä tulokset ovat linjassa aiempien suuntausten kanssa: vuosi ennen vuoden 2014 Euroopan parlamentin vaaleja 34

prosenttia eurooppalaisista26 tiesi niiden ajankohdan, kun taas 20 prosenttia vastasi väärin ja 46 prosenttia ei tiennyt tuolloin

vaalien ajankohtaa.

Kuten aina, EU:n keskiarvon taakse kätkeytyy kansallisia eroja, jotka ovat jopa 36 prosenttiyksikköä Ranskan (17 %) ja Latvian

(23 %) sekä Unkarin (53 %) ja Belgian (52 %) välillä.

26 Yhdistyneen kuningaskunnan tulosta ei ole huomioitu EU:n keskiarvossa (kysymystä ei esitetty Yhdistyneessä
kuningaskunnassa).
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Kiinnostus vuoden 2019 Euroopan parlamentin vaaleja kohtaan

Tämä kiinnostus on erityisen suurta Alankomaissa (70 %), jonka jälkeen tulevat Irlanti (62 %), Malta (61 %), Itävalta ja Saksa

(molemmissa 60 %). Joissakin jäsenvaltioissa kiinnostus on kuitenkin yhä vähäistä, kuten Slovakiassa ja Tšekin tasavallassa,

joissa molemmissa oli pienimmät äänestysprosentit vuoden 2014 Euroopan parlamentin vaaleissa. Yleisesti ottaen EU:n tasolla

kiinnostuksensa seuraavia Euroopan parlamentin vaaleja kohtaan ilmoittavat kansalaiset27 ovat korkeimmin koulutettuja ja

myös paremmassa taloudellisessa tilanteessa olevia henkilöitä. He ovat yleisesti ottaen kiinnostuneita Euroopan asioista,

uskovat äänellänsä olevan merkitystä ja ilmoittavat äänestävänsä todennäköisesti seuraavissa Euroopan parlamentin vaaleissa.

Kun tarkastelemme mahdollista tarvetta tarjota äänestäjille enemmän tietoa vaaleista, on mielenkiintoista huomata, että

Euroopan parlamentin vaalien ajankohdan tietämisen ja kiinnostuneisuuden välillä ei ole vahvaa korrelaatiota27 Kun

tarkastelemme tarkemmin jäsenvaltioita, joissa kiinnostus Euroopan parlamentin vaaleja kohtaan on suurinta, voimme panna

merkille, että näiden maiden kansalaisten tietämys vaalien ajankohdasta on huomattavasti vähäisempi.

27 Korrelaatiokerroin kansallisella tasolla: 0,16.

Kun kansalaisilta kysytään kiinnostuksesta seuraavia Euroopan parlamentin vaaleja kohtaan, tulos on huomattavan

myönteinen. Vaikka vain joka kolmas vastaaja osaa kertoa seuraavien Euroopan parlamentin vaalien ajankohdan,

joka toinen vastaaja ilmoittaa olevansa kiinnostunut tulevista vaaleista.
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Kiinnostus seuraavia eurovaaleja
kohtaan

Oikea tieto seuraavien
eurovaalien ajankohdasta

Alankomaat 70 % 27 %

Irlanti 62 % 32 %

Malta 61 % 51 %

Itävalta 60 % 47 %

Saksa 60 % 29 %

Kiinnostuksessa seuraavia Euroopan parlamentin vaaleja kohtaan on eroja paitsi jäsenvaltioiden myös sosiodemografisten

ryhmien kesken: miehet vaikuttavat olevan naisia kiinnostuneempia ja vastaavasti kiinnostus on suurempaa 25-vuotiaiden ja

sitä vanhempien kansalaisten, itsenäisten ammatinharjoittajien, johtajien ja muiden toimihenkilöiden sekä vähintään 20-

vuotiaiksi asti opiskelleiden kansalaisten keskuudessa. Kiinnostus seuraavia Euroopan parlamentin vaaleja kohtaan on myös

yleisempää sellaisten vastaajien keskuudessa, jotka ovat tyytyväisiä demokratian toimivuuteen omassa maassaan ja EU:ssa.

Nämä havainnot vaikuttavat vahvistavan sen, että yleinen kiinnostus vaaleja kohtaan liittyy suoraan vastaajien koulutustasoon,

mutta myös siihen, miten tyytyväisiä he ovat demokratian toimivuuteen sekä omassa maassaan että EU:ssa.

Kun yleinen keskustelu Euroopan parlamentin vaaleista lisääntyy ja erilaiset vaalikampanjat käynnistyvät tulevina kuukausina,

keskustelunaiheiden merkityksellisyys vaikuttaa ratkaisevalla tavalla kansalaisten kiinnostukseen vaaleja kohtaan. Tässä

vaiheessa olisi pidettävä mielessä, että kansallisen tilanteen lisäksi kansalaisten ilmoittamiin ensisijaisiin aiheisiin vaikuttavat

demografiset, sosiaaliset ja taloudelliset tekijät.

Syyt äänestää Euroopan parlamentin vaaleissa

Kun kansalaisilta kysyttiin tärkeimpiä syitä äänestää Euroopan parlamentin vaaleissa, suurin yksittäinen määrä vastaajia totesi

aiempien kyselytutkimusten tavoin, että ”se on heidän kansalaisvelvollisuutensa” (47 %). Kolmannes eurooppalaista uskoo

myös, että, ”he voivat muuttaa asioita äänestämällä europarlamenttivaaleissa” (33 %), ja 31 prosenttia vastaajista sanoo, että

”he äänestävät vaaleissa järjestelmällisesti”.

Äänestämisen ”eurooppalaisten syiden” kategoriaan kuuluu lisäksi kaksi muuta myönteistä vastausta: kansalaiset uskovat, että

ihmiset äänestävät Euroopan parlamentin vaaleissa, koska ”he tuntevat itsensä eurooppalaisiksi” (30 %) ja koska ”he tahtovat

tukea EU:ta” (29 %).

Samaan aikaan kansalaiset näkevät myös Euroopan parlamentin vaalit tilaisuutena ilmaista yleinen ”tyytymättömyytensä” (26

%), ”tyytymättömyytensä Euroopan unioniin” (21 %) tai ”tyytymättömyytensä [maansa] hallitukseen” (17 %), kun taas 22

prosenttia kansalaisista sanoo, että ihmiset äänestävät, koska ”he tahtovat tukea [maansa] hallitusta” (22 %).
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Viimeisimpänä mutta ei vähäisimpänä 17 prosenttia vastaajista ilmoittaa, että ”he tahtovat osallistua seuraavan Euroopan

komission puheenjohtajan valintaan”. Kuten edeltävässä luvussa on käyty läpi, tämä tulos antaa pohjan olettamukselle siitä,

että eurooppalaiset ovat alkaneet tuntea paremmin Euroopan komission puheenjohtajan valintamenettelyn Lissabonin

sopimuksen voimaantulon jälkeen, ja he saattavat tuntea osallistuvansa enemmän tähän menettelyyn.

Mielenkiintoista on vertailla vuoden 2014 Euroopan parlamentin vaalien jälkeen tehdyssä Eurobarometrissä esiin tulleita syitä,

joiden vuoksi ihmiset sanoivat äänestäneensä edeltäneissä Euroopan parlamentin vaaleissa28. Kyseisessä tutkimuksessa

keskimäärin vain 5 prosenttia äänestäjistä valitsi vuonna 2014 vaihtoehdon ”halusitte vaikuttaa Euroopan komission

puheenjohtajan valintaan” äänestämisen syitä koskeneeseen kysymykseen, jossa sai ilmoittaa enintään kolme vastausta.

Vuonna 2014 – kuten myös nykyisin – suosituimmat vastaukset olivat ”äänestää aina” ja ”se on kansalaisvelvollisuus”. Sitä

vastoin huomattavasti harvempi vastaaja mainitsi vuonna 2014 syyksi tunteen siitä, että äänestämällä voi saada aikaan

muutoksia (12 % valitsi vaihtoehdon ”voi saada aikaan muutoksia äänestämällä europarlamenttivaaleissa”). Nykyisessä

kyselytutkimuksessa 33 prosenttia eurooppalaisista uskoo, että ”he voivat muuttaa asioita äänestämällä

europarlamenttivaaleissa”.

28 http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/fi/20150201PVL00053/Vuoden-2014-Euroopan-parlamentin-vaalien-jälkeen-
toteutettu-tutkimus
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Ryhmittelemällä kaikki äänestämisen motiivit uudelleen kolmeen pääluokkaan voidaan havaita, ettei yleinen tärkeysjärjestys

ole muuttunut vuoden 2014 jälkeen: Kansalaissyyt mainittiin useimmin kaikissa jäsenvaltioissa. Niiden jälkeen tulevat

eurooppalaiset syyt ja lopuksi kansalliset äänestämisen syyt.

Alla olevassa kaaviossa esitetään sellaisten vastaajien koottu määrä, jotka mainitsevat vähintään yhden kerran jonkin näistä

kolmesta erityyppisestä syystä. Kunkin janan vieressä olevissa ympyröissä ilmoitetaan maat, joissa nämä uudelleen ryhmitellyt

motiivit ovat saaneet yhteensä eniten kannatusta.

Kun tarkastelemme vastauksia ikä- sekä yhteiskunta- ja ammattiryhmittäin, voimme tehdä joitakin mainitsemisen arvoisia

havaintoja.

”Se on heidän kansalaisvelvollisuutensa” on yleisesti ottaen eniten kannatusta kaikissa ikä- sekä yhteiskunta- ja

ammattiryhmissä saava vastaus. Yleisesti ottaen kotona olevat henkilöt mainitsevat useimmin tämän syyn.

Johtajilla, opiskelijoilla ja nuorilla on taipumus mainita usein myös, että ”he voivat muuttaa asioita äänestämällä

europarlamenttivaaleissa”. Kansalaiset, jotka ovat vaikeimmassa taloudellisessa tilanteessa ja ilmoittavat, että heillä on

säännöllisesti ongelmia maksaa laskunsa, toteavat usein, että ihmiset äänestävät, koska ”he tahtovat ilmaista

tyytymättömyytensä”.

Yksityiskohtaiset erot jäsenvaltioittain esitetään seuraavassa taulukossa. Kun tarkastelemme aineistoa, on tärkeää pitää

mielessä, että äänestäminen on pakollista seuraavissa neljässä EU:n jäsenvaltiossa: Belgia, Luxemburg, Kypros ja Kreikka
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Syyt olla äänestämättä Euroopan parlamentin vaaleissa

Äänestämisen syiden jälkeen kyselytutkimukseen osallistuneita henkilöitä pyydettiin kertomaan tärkeimmät syyt sille, miksi

ihmiset eivät heidän mielestään äänestä Euroopan parlamentin vaaleissa.

Suuri enemmistö vastaajista katsoo, että ihmiset eivät äänestä, koska ”he eivät usko äänensä muuttavan mitään” (60 %).

Vastaajista 48 prosenttia katsoo, että ihmiset eivät äänestä Euroopan parlamentin vaaleissa, koska ”he eivät luota poliittiseen

järjestelmään”. Sen jälkeen yleisin vastaus on ”he eivät ole kiinnostuneet politiikasta tai yleisesti ottaen vaaleista” (43 %).

Tiedon puute on myös keskeinen huomioon otettava tekijä, sillä 34 prosenttia kansalaisista uskoo, että ihmiset saattavat jättää

äänestämättä, koska ”he eivät tiedä tarpeeksi Euroopan parlamentin roolista”, kun taas 22 prosenttia kansalaisista katsoo, että

”he eivät mielestään tiedä tarpeeksi hyvin, millaisia näkemyksiä eri poliittisilla puolueilla on Euroopan asioista”.

Nämä kaksi viimeksi mainittua syytä olisi liitettävä kansalaisten selvästi ilmaisemaan toiveeseen siitä, että

kärkiehdokasmenettelyn rinnalla olisi käytävä aitoa keskustelua Euroopan unionin asioista, jotta menettelyssä olisi järkeä.
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Kansalaisten kiinnostus Euroopan unionia ja sen toimintapolitiikkoja kohtaan on viime aikoina selvästi lisääntynyt, ja se on yhtä

merkittävällä tavalla yhteydessä siihen, että kansalaiset odottavat, että heille tiedotetaan asioista.

Mitä eurooppalaisiin syihin tulee, 32 prosenttia vastaajista pitää Euroopan parlamentin toimia riittämättömänä (”Euroopan

parlamentti ei heidän mielestään käsittele heidänlaistensa ihmisten ongelmia riittävästi”), kun taas 17 prosenttia uskoo, että

mahdolliset äänestämättä jättävät henkilöt ”vastustavat Eurooppaa, EU:ta, Euroopan rakentamista”.

Myös teknisillä ja henkilökohtaisilla syillä on huomattava rooli, sillä 15 prosenttia vastaajista uskoo, että ihmiset eivät ehkä

äänestä, koska ”heillä ei ole aikaa tai heillä on jotain tärkeämpää tekemistä”, kun taas 12 prosenttia uskoo, että ”he eivät tiedä,

missä tai kuinka äänestää”.

Kun tarkastelemme vuoden 2014 Euroopan parlamentin vaalien jälkeen toteutettua tutkimusta, on syytä palauttaa mieliin, että

äänestämättä jättäneiden heti vaalien jälkeen ilmoittamia tärkeimpiä syitä äänestämättä jättämiselle olivat ”luottamuksen

puute tai tyytymättömyys politiikkaan yleensä” ja ”ei ole ylipäänsä kiinnostunut politiikasta”, minkä jälkeen seurasi uskomus

siitä, että ”äänellä ei ole vaikutusta tai ääni ei muuta mitään”.

Kun ryhmittelemme jälleen kerran uudelleen yksittäiset äänestämättä jättämisen syyt edellä olevalla tavalla, voimme havaita,

että vuoden 2014 tavoin EU:hun kohdistuviin varauksiin liittyvät äänestämättä jättämisen syyt eivät olleet useimmin

mainittujen syiden joukossa. Kumulatiiviset tulokset osoittavat, että 43 prosenttia vastaajista mainitsi vähintään kerran neljän

mahdollisen vastauksen joukossa ”eurooppalaisen syyn”, kun taas noin kaksi kertaa niin moni (85 %) mainitsi vähintään kerran

”kansalaismotiivin”.

Yksityiskohtaiset kansalliset syyt äänestämättä jättämiselle Euroopan parlamentin vaaleissa esitetään seuraavassa taulukossa.
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