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В допълнение към пред- и следизборните количествени анкети1, както и към анализа 
на гласуването според пола2, във всяка държава-членка беше проведено качествено 
проучване сред група жени на възраст от 30 до 55 години. Целта му е да направи
оценка на начина, по който те възприемат положението на жените в тяхната страна, да 
постигне по-добро разбиране на представата им за ЕС и на начина, по който 
преживяват финансовата, икономическата и социалната криза, както и да даде по-
добра представа за изборното поведение на жените на изборите през юни 2009 г.

Качествената анкета няма претенциите да бъде представителна за населението, което 
изследва, в случая жените в Европа. Тя дава възможност да се анализират в дълбочина 
наблюденията, схващанията и представите на строго определена целева група, да се 
вникне в механизмите на мислене по даден въпрос и по този начин може да спомогне 
за предприемането на целенасочени действия в тази посока. 

Да се направи цялостно обобщение на информацията, получена от тези дискусионни 
групи, организирани във всяка държава-членка, е много трудна и деликатна задача. 
Можем обаче да разграничим няколко основни тенденции, общи за всички страни, и да 
ги прегрупираме по географски признак; това налага известна степен на обобщаване, 
което не отчита систематично сложността на изразените от участничките гледни точки
и съждения. Макар и далеч не съвършено, това обобщение има заслугата да извежда
някои общи черти, характерни за страните от една и съща група, и да установява 
разликите между тях, които понякога са много ясно изразени.

Обобщението по-долу взима предвид този анализ по групи от държави. То е 
структурирано по следния начин: 

I   - Общи нагласи за всички жени в Европа
II - Държави-членки преди 2004 г.: Скандинавските и континенталните страни (DK, 

FI, SE, DE, AT, LU, NL, BE, FR)
III - Държави-членки преди 2004 г.: Обединеното кралство и Ирландия
IV - Държави-членки преди 2004 г.: Страните от Южна Европа (EL, IT, PT, ES, 

                                               
1 Доклади „Стандартен Евробарометър“ от 2008 г. (EБ70) и 2009 г. (EБ71) 
2 Следизборно проучване 2009 (EБ71.3) Първи резултати: Фокус върху разпределението мъже/жени
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включително MT, CY)
V - Държави-членки след 2004 г.: Страните от Източна Европа (BG, CZ, EE, HU, LV, LT, 
PL, RO, SK, SI)



3

I. Общи нагласи за всички жени в Европа

Количествените анкети показаха, че връзката между жените и ЕС е по-далечна от тази, 
която свързва мъжете с ЕС. Настоящата качествена анкета дава възможност да се 
отиде отвъд тази констатация и да се разбере по-добре как се изгражда отношението на 
жените към политиката и ЕС.

Като цяло качествената анкета разкрива, че европейските жени са на едно и също 
мнение по следните въпроси: 

Контекст на равенството между мъже и жени:

 Макар и със силни нюанси между отделните страни в някои случаи, всички 
жени осъждат факта, че все още не съществува пълно равенство между мъже и 
жени. Въпреки че има текстове, които го провъзгласяват, реалността е различна. 
Това важи за всички сфери на обществото.

 Във всяка група страни се констатира, че отговорите са повлияни от 
историческото, културното, икономическото и социалното наследство.

Общо виждане за ЕС:

 Представа за ЕС, която може да изглежда парадоксална:

- От една страна, жените считат ЕС за отдалечен от хората, сложен по 
отношение на функционирането си и трудно разбираем по отношение на 
действията си. 

- От друга страна, без да знаят точно защо, те го възприемат като влиятелен, 
както във външната му дейност, така и по отношение на въздействието, 
което оказва върху ежедневието им. Жените от тази възрастова група се 
определят като „поколението на Европа“. Една част от тях са израснали с 
ЕС, а друга част с години са таяли надежда да бъдат част от него. 

Жените възприемат ЕС като даденост: от символична гледна точка, те са 
привързани към идеята за обширна зона на мир и взаимопомощ, положителен 
образ в контраст с една бюрократична реалност, която участничките оценяват 
като трудно достъпна. Те обаче подчертават основната му роля: те съзнават, че 
голяма част от националното законодателство по един или друг начин зависи от 
ЕС и че той играе първостепенна роля на уеднаквяване и регулиране.

Осъзнаването на този факт не се съчетава систематично с одобрение, а
нагласите по отношение на ЕC в някои случаи много отчетливо се различават 
между отделните страни.
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 Известно разочарование от ЕС:

До голяма степен непознат, но все пак присъстващ, ЕС може да разочарова.

- Заради своя негативен образ. В това отношение, както и по повод на всички 
обсъдени в дискусионните групи теми, медиите често се заклеймяват. Те са 
упреквани по-конкретно за:

o това, че нямат възпитателна функция
o склонността им да дават предимство на второстепенни въпроси за сметка 

на основните теми
o нерядко негативното им и недостатъчно конструктивно отношение

- Заради липсата на комуникация, която го отдалечава от хората
- Защото в очите на участничките не предпазва засегнатата от кризата 
покупателна способност.

Виждане за кризата:

 При интервютата всички жени посочиха, че са непряко или пряко 
засегнати от кризата. Оценката им за ситуацията се изменя очевидно в 
зависимост от икономическата ситуация в тяхната страна: реакциите им по 
отношение на кризата варират от смътно безпокойство до усещане за бедствие.

 Въздействието на кризата е икономическо и социално, но и психологическо. 
Към него се прибавя важен елемент на етичен проблем и криза на доверието в 
политиката като цяло.

 Проучването разкрива, че жените осъждат „пагубната“ роля на медиите, дори 
повече отколкото по отношение на виждането за ЕС. В много случаи се 
осъжда „пораждащата безпокойство“ атмосфера, както и липсата на 
информация за това кой какво върши и кой за какво е отговорен.

 ЕС не е считан за отговорен за ситуацията, нито пък се възприема като
особено способен да приложи стратегия за справяне с кризата. И тук 
участвалите в дискусионните групи жени посочват, че не познават ролята му 
заради липсата на възпитателна функция. Те знаят, че ЕС „прави нещо“, но 
какво точно? Жените в Европа не са сигурни, че ЕС разполага със средства да 
реагира. 

 За сметка на това повечето от тях посочват американската банкова система 
като носител на главната отговорност за избухването на кризата. Оттам 
насетне обаче на банките и националните институции се вменява голяма 
отговорност за управлението на кризата.
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 Спрямо тази ситуация не се изразява чувство за отстъпление, а напротив, 
определена воля за активизиране, за промяна на поведението на отделния 
гражданин. Тъй като определят реакцията на институциите като 
несъществуваща, недостатъчна или неподходяща, участничките очакват от 
гражданското общество да се заеме с борбата с кризата. Според тях решението 
зависи в еднаква степен и от отделния гражданин. Те искат той да демонстрира 
по-деен граждански дух и по-отговорно поведение.

 В това отношение, макар и в различна степен в отделните страни, главните 
опасения на жените в ЕС се отнасят до:

- безработицата (като цяло те се безпокоят повече за бъдещите поколения, 
отколкото за самите себе си),

- загубата на покупателна способност и снижаването на жизнения 
стандарт. В най-слабо засегнатите страни става дума за безпокойство за 
бъдещето, а в тези, в които кризата се е разразила с пълна сила – за 
понякога мъчителна реалност.

- стреса и общото притеснение, което се усеща в обществото заради 
несигурността, която тегне над бъдещето.

 В това отношение, те се обявяват в подкрепа на политика, която да обръща по-
голямо внимание на социалните, обществените и екологичните въпроси.

Интерес и информираност за политиката:

 Жените посочват, че се интересуват по-скоро от националната и местната 
политика, отколкото от европейската и международната, считани за далечни и 
сложни. 

 Макар и да са на мнение, че вече е по-лесно да се информират от преди, жените 
изразяват съжаление от факта, че им е трудно да се информират за ЕС като 
цяло и още повече за ежедневното му функциониране. Често по време на 
дискусиите те се учудват от собствената си липса на осведоменост по 
въпроса. И в тази област медиите отново са на подсъдимата скамейка.

Европейски избори:

 Европейките на възраст между 30 и 55 години признават, че не познават 
европейските цели. Те имат усещането, че кампаниите са се основавали по-
скоро върху национални, отколкото върху европейски цели.

 Те твърдят, че вотът им е бил повлиян от местната ситуация, както и от начина, 
по който страната им е била засегната от кризата.

 Те отбелязват слабия ентусиазъм и неголямото значение, което отдават на тези 
избори.
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 По-голямата част от гласувалите заявяват, че са се явили пред урните по 
задължение, и посочват, че това им е коствало усилие. 

 Негласувалите обясняват това с незаинтересоваността си към изборите, с 
неинформираността си или с невъзможността си да пътуват, за да могат да се 
явят пред урните. 

 Те посочват, че са слабо запознати с резултатите от изборите. 



7

II. Държави-членки преди 2004 г.
Група 1: Скандинавските и континенталните страни

DK, FI, SE, DE, AT, LU, NL, BE, FR

Контекст на равенството между мъже и жени:

 Макар че в скандинавските и континенталните страни равенството е силно 
застъпено, все още не е постигната пълна равнопоставеност, както на 
политическо равнище, така и по отношение на заплащането и в семейството. 
Чувството за равенство е по-силно в скандинавските, отколкото в 
континенталните страни;

 Макар и да признават, че кризата не ги засяга пряко, участничките от тази група 
страни се опасяват, че в бъдеще кризата може да изложи на риск баланса, който 
са успели да постигнат между професионалния и личния си живот.

Общо виждане за ЕС:

 Жените от скандинавските и континенталните страни (с изключение на 
Австрия) имат по-положителна представа за европейските институции в 
сравнение с жените от Южна Европа. 

 Образът на ЕС е влошен, той се възприема като отдалечен от хората и 
неразбираем.

 Според жените от държавите-членки преди 2004 г., въздействието на ЕС често 
се свързва с аспекти като данъците, преместването на предприятия, 
определянето на размера на плодовете и т.н. В скандинавските страни обаче 
(Финландия, Швеция и Дания) често се споменава ролята на ЕС в областта на 
околната среда и борбата срещу изменението на климата. 

 Влиянието на ЕС се счита за ограничено поради трудното постигане на 
разбирателство между държавите-членки за някои решения. 

Виждане за кризата:

 В зависимост от въздействието на кризата върху тяхната страна, жените от 
скандинавските и континенталните страни изразяват различна степен на 
безпокойство.

 В Нидерландия, Дания, Финландия, Швеция и Германия участничките изразиха
сравнително ниска степен на безпокойство в сравнение с другите страни. 
Те осъждат драматизирането на кризата в медиите, увеличаването на разликата 
между бедни и богати, консуматорските нагласи и опасността от намаляване на 
покупателната способност. 
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 Участничките от Франция, Белгия и Люксембург считат, че кризата има 
негативни последици в техните страни. Всъщност те се безпокоят повече за 
страната си, отколкото за самите себе си. Те изтъкват съществуването на 
повишена чувствителност към увеличаването на разликата между бедни и 
богати, а във Франция – повишен риск от обедняване и драматизиране на 
ситуацията в медиите, което подхранва безпокойството.

За сметка на това те считат, че става въпрос за временна икономическа 
стагнация (цикличен аспект на икономическите кризи). 

 И накрая, австрийките считат, че ситуацията е много тревожна и изразяват 
чувство на безсилие, разочарование и усещане за несправедливост. 

Главни опасения:

 Главните опасения на жените в тези страни са:
- безработицата,
- образованието,
- семейството,
- социалните въпроси,
- околната среда.

Интерес и информираност за политиката:

 Интерес към политиката, която дава предимство на местното и регионалното 
равнище. 

 С изключение на Финландия и Нидерландия, участничките заявяват, че са по-
скоро зле информирани. 

Европейски избори:

 Защо/за кого да се гласува?

- по задължение
- по настояване на околните (семейство, колеги, приятели)
- заради партийни пристрастия
- заради програмата на кандидата (когато тя засяга социални проблеми и 

ежедневието).
- Във Франция: с цел упражняване на наказателен вот.

 По-конкретно:

 Франция, Нидерландия и Австрия: Жените имат склонност да гласуват 
по-скоро по партийни пристрастия, отколкото по политически убеждения. 
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 Германия, Швеция, Финландия, Дания, Белгия и Люксембург: В тези 
страни жените се интересуват повече от политиката на сближаване
(социална политика, семейство, околна среда). Те са склонни да гласуват по-
скоро по политически убеждения, отколкото по партийни пристрастия. 

III. Държави-членки преди 2004 г.
Група 2: Обединеното кралство и Ирландия

Контекст на равенството между мъже и жени:

 В Обединеното кралство формалното равенство между мъжете и жените е 
постигнато в същата степен, както в скандинавските и континенталните страни. 
За сметка на това някои жени осъждат разпадането на семейството, което 
благоприятства престъпността и отслабва социалната тъкан, особено под 
влияние на кризата. 

 В Ирландия жените изразяват разочарование от изоставането на страната си в 
областта на равенството между мъжете и жените, както на равнище 
политическо представителство, така и на равнище заплащане. 

Общо виждане за ЕС:

 Мнозинството от британските участнички имат негативна представа за ЕС. По-
конкретно те критикуват бюрократизма и тромавостта му. 

 Ирландките от своя страна считат, че европейската политика е отдалечена от 
техните тревоги. Както британките, те слабо усещат нейното въздействие върху 
ежедневието им. 

 Както в скандинавските и континенталните страни, и тук образът на ЕС е  
влошен, той се възприема като отдалечен от хората и неразбираем.
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 Според жените от държавите-членки преди 2004 г., въздействието на ЕС често 
се свързва с аспекти като данъците, преместването на предприятия, 
определянето на размера на плодовете и т.н.

 Влиянието на ЕС се счита за ограничено поради трудното постигане на 
разбирателство между държавите-членки за някои решения. 

Виждане за кризата:

 В тези две страни жените определят ситуацията като драматична. Кризата рязко 
е сложила край на едно по-скоро добро икономическо положение, което ги е 
разтърсило силно и буди голямо безпокойство. 

 Според мнозинството от тях това сериозно влошаване на положението, на което 
ежедневно са свидетели, налага сериозни критики срещу злоупотребите на 
участниците във финансовия сектор и е съпроводено от криза на доверието.

 Главното им опасение е свързано с безработицата, както по отношение на 
самите тях, така и на членовете на семейството им. 

Интерес и информираност за политиката:

 Докато в Обединеното кралство жените заявяват, че или се интересуват много 
от политика (по-скоро по задължение, отколкото по убеждение), или изобщо не 
се интересуват, ирландските участнички като цяло заявяват, че се интересуват 
средно или слабо от политика.

Европейски избори:

 Защо/за кого да се гласува?

- За да се упражни наказателен вот, който да повлияе върху националната 
политика.

- В Ирландия се изтъква влиянието на традицията и на семейството върху 
поведението. В Обединеното кралство се изтъква и ролята на околните. 
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IV. Държави-членки преди 2004 г.
Група 3: Страните от Южна Европа, включително MT и CY

EL, IT, PT, ES, включително MT и CY

Контекст на равенството между мъже и жени:

Равенство между мъжете и жените в южните държави-членки на ЕС се постига още по-
трудно, откакто кризата ги е засегнала с пълна сила. 

 Като цяло Югът на ЕС (с изключение на Кипър) е по-изостанал от Севера по 
въпросите на равенството между половете; тези въпроси обаче имат 
тенденцията да се налагат все повече на дневен ред. В това отношение Италия и 
Испания са най-напред. Законодателствата са се развили до голяма степен, 
особено в Испания, а в Италия егалитарните практики стават повсеместни. 
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 Отбелязва се и значението на семейството в живота на жените, особено в Кипър 
и Малта.

Общо виждане за ЕС:

 В силно засегнатите от кризата страни настроенията по отношение на ЕС са 
смесени. Заради липсата на информация и трудностите при разбирането на 
ролята на ЕС, реакциите са понякога отрицателни, понякога положителни, 
понякога неутрални. 

 Наред с посочените по-горе аспекти, които са общи с държавите от Севера, 
членки на ЕС преди 2004 г. (неясен, сложен и влошен образ на ЕС), 
мнозинството от участничките от южноевропейските страни подчертават и 
положителната регулаторна роля на ЕС. Като цяло ЕС се счита за предпазващ и 
стабилизиращ фактор, но е трудно да се определи намесата му. 

 Участничките искат ЕС да полага повече усилия в областта на социалната 
политика, особено в полза на семейното равновесие (детски ясли, училища и 
т.н.).

Виждане за кризата:

 В зависимост от въздействието на кризата върху страната им, жените от 
южноевропейските страни изразяват различна степен на безпокойство.

 Кризата има негативни последици, но оказва слабо въздействие върху 
ежедневието на участничките в дискусионните групи в Кипър, Малта и Италия. 
Те заявяват, че се безпокоят, но в действителност са слабо (или дори никак) 
засегнати от кризата. В Кипър обаче се тревожат за бъдещето на туризма. За 
сметка на това в Италия и Малта участничките акцентират върху общата 
несигурност, която е пряко свързана с имиграцията. 

 В Испания, Гърция и Португалия участничките определят положението като
много обезпокоително. Някои страни вече бяха силно засегнати още преди 
кризата. Според анкетираните ситуацията, в зависимост от случая, е тревожна 
или извън контрол. Жените изразяват чувство на разочарование, безсилие и 
усещане за несправедливост. В дискусиите проличават опасенията и страховете 
им от повишаването на безработицата. Към икономическата несигурност се 
прибавя чувство на несигурност в обществото.

Интерес и информираност за политиката:

 Жените от южните държави-членки на ЕС са склонни да отдават предимство на 
проблемите на сближаването и социалната политика. Те не скриват 
разочарованието си от политическия свят (с изключение на Португалия, където 
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анкетираните са разделени в оценките си), но това не означава, че като цяло не 
се интересуват от политика. Следва да се отбележи, че в Гърция участничките 
показват липса на доверие в политическите ръководители и именно по тази 
причина заявяват, че странят от политиката като цяло. И тук те подчертават, че 
им е трудно да се информират, и изразяват съжаление от недоброто качество и 
достоверност на информацията.

Европейски избори:

 Участничките оцениха предизборния дебат като предизвикващ слаб интерес, 
често лишен от европейско измерение. Негласувалите наблегнаха изрично на 
факта, че не са разбрали нито целта, нито ползата от изборите, което е 
мотивирало и решението им да се въздържат.

 Защо/за кого да се гласува?
- Голямото мнозинство от жените посочват, че са решили да гласуват по 

партийни пристрастия (с изключение на Италия и Малта). 
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V. Държави-членки след 2004 г.:
Страните от Източна Европа

BG, CZ, EE, HU, LV, LT, PL, RO, SK, SI

Контекст на равенството между мъже и жени:

 В страните от Източна Европа се говори за принципно равенство, нерядко 
придобито преди останалите държави-членки, което обаче все по-малко се 
потвърждава в реалността. 

 Положението в отделните страни се различава значително: Естония и Латвия 
например са много близо до егалитарното поведение в скандинавските страни. 
За сметка на това в Румъния има значително социално неравенство и жените 
често първи търпят последиците от него. В останалите страни се изтъква 
съществуването на неравенство, особено в икономическо отношение. 

 Изглежда се настоява за по-значителна роля на ЕС в областта на равенството 
между мъжете и жените. 

 В няколко страни (Полша, Унгария и в по-малка степен Словения)
участничките осъдиха сериозния недостиг на помощни социални структури 
(детска ясла, отпуск по майчинство и т.н.).

Общо виждане за ЕС:

 Както и в останалите страни, и тук е налице двойствена представа за ЕС: жените 
от източните държави-членки на ЕС имат много надежди, но и много съмнения. 

- Положителни аспекти: Наред с други въпроси, в по-голямата част от 
изказванията се изтъкват свободното движение и междуобщностната 
солидарност.

За тях ЕС е фактор на напредъка и развитието, на икономическите 
възможности, на развитието на инфраструктурата и на достъпа до 
технологии. 

- Отрицателни аспекти: Влошеният му образ (отдалеченост от хората, 
бюрократична тежест), както и загубата на социална сигурност. В Чешката 
република и в по-малка степен в Полша се изтъква посегателството над 
националния суверенитет. И накрая, в Румъния и Словакия се отправят 
сравнително остри критики по отношение на ОСП.

Жените от тази група страни признават, че не са реално запознати с 
въздействието на ЕС: в много случаи те знаят, че ЕС отпуска средства на 
тяхната страна, но не са запознати с конкретните условия.
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Виждане за кризата:

 В зависимост от въздействието на кризата върху страната им, жените от 
източните държави-членки на ЕС изразяват различна степен на безпокойство.

 Ситуацията се оценява като много обезпокоителна от участничките в 
Естония, Словения, Унгария, Словакия, България, Полша и Чешката република. 
Във всички тези страни най-осезаемият страх е този от безработицата, а по-
общо – от влошаване на социалната ситуация вследствие на кризата.
Негативната роля на медиите се заклеймява също толкова, ако не и в по-голяма 
степен, в сравнение с участничките от другите страни. И накрая, в някои страни 
(по-конкретно България и Словения) участничките наблегнаха на ролята, която 
всеки гражданин трябва да изиграе за справяне с кризата.

 За сметка на това в Румъния, Латвия и Литва ситуацията се определя като 
катастрофална. В тези три най-тежко засегнати от кризата страни се налага 
впечатлението, че най-лошото тепърва предстои, особено по отношение на 
безработицата. В Латвия и Литва кризата се изживява като истинска драма, 
изходът от която е неясен повече от всякога. Към нея се прибавя и тежка етична 
криза. В Румъния е налице тревожното усещане, че най-бедните страни, начело 
с тяхната, ще платят цената на кризата.

Интерес и информираност за политиката:

 Интересът към политиката на жените от източната част на ЕС е много 
разнообразен: той варира от отхвърляне през слаб и по-силен интерес до 
искрено вълнение, предизвикващо разпалени дебати. 

 Те заявяват, че им липсва информация за политиката като цяло, включително за 
ЕС. Те обаче като цяло показват по-голям интерес към ЕС в сравнение с жените 
от държавите-членки преди 2004 г. 

 По-конкретно: 

 Словения, Словакия, Латвия, България и Унгария: По отношение на 
интереса, жените от тези страни посочват, че по-рано са обръщали по-
голямо внимание на политиката. Днес те заявяват, че са разочаровани или
дори слабо заинтересовани.

 Полша, Унгария, Естония и Румъния: Жените там се интересуват от 
политика, но осъждат скандалите, ролята на медиите и корупцията. 

Европейски избори:
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 Кампанията се оценява като безинтересна с изключение на Румъния и 
Словакия.

 Жените от източната част на ЕС не възприемат ползата от своя вот по един и 
същи начин: 

- Литва, Латвия: Вотът се оценява като безполезен.
- Румъния, Полша, Естония, Словения, България: Вотът се оценява като 

полезен.
- Унгария и Словакия: Участничките в дискусионните групи в тези две 

страни са разделени в оценката си за ползата от вота.
- Чешка република: Европейският вот се счита за второстепенен в 

сравнение с националните избори. 

 Защо/за кого да се гласува?
- В отделните страни изборът е направен преди всичко или за да се 

подкрепи дадена политическа партия, или за да се подкрепи даден 
кандидат.

 Реакциите им по отношение на резултатите:
- Словения, Полша, България: безразличие
- Унгария: безпокойство от възхода на екстремистките партии
- Литва: неудовлетвореност
- Естония, Латвия: удовлетвореност
- Словакия: чувство на надежда и скептицизъм

ТЕХНИЧЕСКО ДОСИЕ

Нагласите на анкетираните бяха анализирани по време на двучасови групови 
дискусии. Групите бяха съставени на базата на следните критерии: 
- групи от 6 до 11 участнички (16 в Белгия, тоест две езикови групи от 8 души), 

според класическия метод на качествените анкети
- Жени на възраст от 30 до 55 години
- С известен интерес към политиката, но без да участват дейно в нея или да са 
активисти
- Равно представяне на гласували и негласували на европейските избори
- Представляващи средните слоеве на обществото, с разнообразни професии
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