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Kvantitativní průzkumy před konáním voleb1 a po něm a analýza hlasů na základě rozdílů 
mezi muži a ženami2 byly doplněny o kvalitativní průzkum, který proběhl ve všech členských 
státech ve skupině žen ve věku od 30 do 55 let. Cílem průzkumu je posoudit, jakým 
způsobem ženy vnímají své postavení ve svém státě, lépe porozumět tomu, jak vnímají EU 
z hlediska svých zkušeností s finanční, hospodářskou a sociální krizí, a lépe pochopit 
rozhodování žen při volbách, které proběhly v červnu roku 2009.

Úlohou kvalitativního výzkumu není podat reprezentativní zprávu o všech obyvatelích, na 
něž se zaměřuje, což jsou v tomto případě evropské ženy. Kvalitativní výzkum umožňuje 
provést hloubkovou analýzu vnímání a představ přesně vymezené části veřejnosti a 
porozumět myšlenkovým mechanismům spojeným s určitým tématem, a může tudíž v tomto 
směru posloužit jako nástroj k zavedení přesně zaměřených opatření. 

Provést všeobecnou analýzu informací získaných v průběhu skupinových diskuzí, které 
proběhly ve všech členských státech, je velmi obtížný a choulostivý úkol. Lze však vyvodit 
některé hlavní linie, které jsou všem státům společné, a následně přistoupit k přeskupení na 
geografickém základě, což nutí k jistému zobecnění, které systematicky nezohledňuje 
složitost názorů a uvažování účastnic výzkumu. Analýza zdaleka není dokonalá, její význam 
však spočívá v tom, že poukazuje na hlavní společné rysy států ve stejné skupině a určuje 
rozdíly mezi nimi, které jsou často naprosto zřetelné.  

Následující analýza vychází z analýzy na základě skupin států. Je členěna následujícím 
způsobem: 

I    – Přístupy, které sdílí všechny Evropanky
II  – Státy přijaté před rokem 2004: severoevropské a kontinentální země (DK, FI, SE, DE, AT, 

LU, NL, BE, FR)
III – Státy přijaté před rokem 2004: Spojené království a Irsko
IV – Státy přijaté před rokem 2004: jihoevropské země (EL, IT, PT, ES, včetně MT, CY)
V  – Státy přijaté po roce 2004: východoevropské země (BG, CZ, EE, HU, LV, LT, PL, RO, SK, SI)

                                               
1 Zprávy o standardním průzkumu Eurobarometru v roce 2008 (EB70) a 2009 (EB71).
2 Povolební průzkum v roce 2009 (EB71.3): předběžné výsledky: zaměření na rozdělení muži / ženy.
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I. Přístupy, které sdílí všechny Evropanky

Kvantitativní průzkumy poukázaly na skutečnost, že vztah žen k EU je odměřenější než 
vztah, který k EU chovají muži. Kvalitativní průzkum umožňuje toto zjištění více rozvést a 
lépe porozumět tomu, jakým způsobem se vytváří vztah žen k politice EU.

Obecně vzato z kvalitativního výzkumu vyplývá, že se evropské ženy shodují v následujících 
bodech: 

Oblast rovnosti mužů a žen:

 V jednotlivých zemích panují mnohdy velké rozdíly, avšak všechny ženy poukazují 
na skutečnost, že naprostá rovnost mezi muži a ženami není vždy realitou. V 
dokumentech je proklamována, skutečnost je však jiná. To platí pro všechny oblasti 
společnosti. 

 V každé skupině států jsme zaznamenali, že odpovědi ovlivňuje příslušné historické, 
kulturní, hospodářské a sociální dědictví.

Obecné vnímání EU:

 Představa o EU, která se může jevit jako paradoxní:

- Na jednu stranu je EU ženám vzdálená, její fungování spletité a její opatření těžko 
pochopitelná. 

- Na druhou stranu ji bez konkrétního důvodu považují za mocnou v oblasti vnější 
činnosti i co se týče dopadu na jejich každodenní život. Ženy spadající do této 
věkové kategorie samy sebe označují jako „generaci Evropy“. Část z nich v EU 
vyrostla a další část na EU řadu let čekala. 

Ženy považují EU za reálně přítomnou: ženy si udržují symbolickou představu 
rozsáhlé oblasti míru a vzájemné pomoci, což je pozitivní obraz, který je však 
v protikladu k byrokratické realitě, již účastnice výzkumu vnímají jako obtížně 
přístupnou. Vyzdvihují přitom zásadní úlohu, již EU sehrává: jsou si vědomy toho, že 
velká část vnitrostátních právních předpisů na EU závisí a že její prvořadá úloha 
spočívá v homogenizaci a regulaci.

Tento názor není zastoupen systematicky a postoje vůči EU se v každém státě někdy 
zcela zásadním způsobem liší.

 Jisté zklamání ve vztahu k EU:

EU je z velké části neznámá, přesto však přítomná, a může být i zdrojem zklamání.

- Z důvodu nedostatečně vybudovaného obrazu. V této i ve všech ostatních 
oblastech, jichž se dotkly otázky kladené v diskusních skupinách, se vina často 
přisuzuje sdělovacím prostředkům. Vytýkají se jim zejména následující 
skutečnosti:

o nedostatek pedagogického přístupu



3

o sklon upřednostňovat historky před zásadními tématy
o jejich představu o EU, která je příliš často negativní a postrádá konstruktivní 

přístup

- Z důvodu nedostatečné komunikace, která je příčinou vnímání EU jako vzdálené.
- Protože není vnímána jako ochránkyně krizí zatížené kupní síly.

Vnímání krize:

 V průběhu rozhovorů všechny ženy prohlásily, že se jich krize dotýká, nebo jsou 
jí přímo zasaženy. Jejich hodnocení situace se v závislosti na hospodářské situaci 
jednotlivých zemí zásadně liší: reakce žen na krizi se pohybují od nejasných obav až 
po pocit katastrofy.

 Dopady krize se projevují v rovině hospodářské a sociální, ale také psychologické. S 
tím souvisí významná oblast dotazů morální podstaty a krize důvěry ohledně 
politiky jako takové.

 Ze studie rovněž vyplývá, že v oblasti vnímání krize ženy ještě více než v oblasti 
vnímání EU s politováním poukazují na „neblahou“ roli sdělovacích prostředků.
Často si stěžují na vytváření „úzkostné“ atmosféry a na nedostatek informací o 
tom, kdo co dělá a kdo je za co zodpovědný. 

 Panuje názor, že EU za situaci není zodpovědná a též ten názor, že ani není nijak 
zvlášť způsobilá k tomu, aby nalezla a uplatnila strategii pro reakci na krize.
Ženy, které se zúčastnily skupinových diskuzí, znovu prohlašují, že z důvodu 
nedostatečného pedagogického přístupu jim úloha EU zůstává skryta. Vědí, že EU 
„něco dělá“, ale co přesně? Tyto Evropanky nejsou přesvědčeny o tom, že EU 
disponuje prostředky k tomu, aby mohla jednat. 

 Většina žen oproti tomu přisuzuje zásadní zodpovědnost za rozpoutání krize 
americkému bankovnímu systému. Velký díl zodpovědnosti za řešení krize je ale 
na druhou stranu připisován bankám a vnitrostátním institucím.  

 V souvislosti s touto situací jsme se nesetkali s pocitem rezignace, právě naopak, 
spíše s určitou vůlí k tomu, aby se věci daly do pohybu, aby na občanské úrovni 
došlo ke změně postoje. Účastnice průzkumu považují reakci ze strany institucí za 
neexistující, nedostatečnou nebo nevhodnou, a z toho důvodu očekávají, že se boje 
proti krizi ujme občanská společnost. Podle nich řešení krize souvisí i s každým 
jednotlivým občanem. Vyzývají je, aby zaujali více občansky orientovaný postoj a 
zodpovědnější přístup.

 V souvislosti s tím a v jednotlivých členských státech v různé míře se hlavní obavy
žen v EU týkají:

- nezaměstnanosti (z obecného hlediska je více znepokojuje situace budoucích 
generací než jejich vlastní),

- ztráty kupní síly a snížení životní úrovně. V zemích, které krize postihla 
v menší míře, se jedná o strach z budoucnosti; v zemích krizí zcela zasažených 
je to realita, která mnohdy působí úzkost.

- stresu a společného neklidu, jež pociťuje celá společnost kvůli nejistotě, která 
panuje ohledně budoucnosti.
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 V souvislosti s tím dávají účastnice přednost politickým opatřením, která více 
zohledňují sociální, společenská a ekologická témata. 

Zájem o politiku a informovanost:

 Ženy prohlašují, že o místní a vnitrostátní politiku mají větší zájem než o politiku 
na evropské a mezinárodní úrovni, kterou považují za vzdálenou a složitou. 

 Shodují se na tom, že v současné době je přístup k informacím jednodušší než dříve, 
zároveň si však stěžují na obtíže, s nimiž se setkávají při získávání informací o EU 
obecně, které se ještě prohlubují, jedná–li se o informace o každodenním 
fungování EU. V průběhu diskuzí se ženy samy často podivovaly nad vlastním 
nedostatkem znalostí v této oblasti. Za hlavního viníka v tomto ohledu opět 
označují sdělovací prostředky.

Volby do Evropského parlamentu:

 Evropanky ve věku od 30 do 55 let se často přiznávají k tomu, že se v evropských 
záležitostech nevyznají. Mají pocit, že volební kampaně byly více založeny na 
vnitrostátních tématech, než na otázkách evropských.

 Prohlašují, že při výběru kandidáta, jemuž dají hlas, je ovlivnila situace v blízkém 
okolí a míra, v níž jejich zemi zasáhla krize.

 Uvádějí, že k těmto volbám přistupovaly jen s malým nadšením a připisovaly jim 
malý význam.

 Většina žen, které se zúčastnily voleb, prohlašuje, že se k volebním urnám dostavily 
z povinnosti a potvrzují, že je to stálo určité úsilí. 

 Ženy, které se voleb nezúčastnily, jako důvod uvádějí nezájem o volby, nedostatek 
informací nebo nemožnost dopravit se na volební místa. 

 Tvrdí, že o výsledcích voleb vědí velmi málo. 
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II. Státy přijaté před rokem 2004
Skupina 1 : severoevropské a kontinentální země

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

Oblast rovnosti mužů a žen:

 V severoevropských a kontinentálních zemích je míra rovnosti mezi muži a ženami 
značná, ve všech případech jí však v rovině politické a platové není dosaženo 
v takové míře jako v rovině rodinné. Pocit rovnosti je nicméně v zemích 
severoevropských silnější než v zemích kontinentálních;

 I když účastnice výzkumu z této skupiny států uznávají, že se jich krize přímo 
nedotýká, obávají se, aby krize v budoucnosti neohrozila rovnováhu mezi životem 
profesním a soukromým, jíž se jim v minulosti podařilo dosáhnout.

Obecné vnímání EU:

 Ženy v severoevropských a kontinentálních zemích (s výraznou výjimkou Rakouska) 
mají v porovnání s ženami z jihoevropských zemí o evropských institucích relativně 
pozitivnější představu. 

 Obraz EU je poškozený; EU je vnímána jako vzdálená a nesrozumitelná.

 Ženy, které pocházejí ze států přijatých před rokem 2004, se domnívají, že dopad EU 
je často spojován s otázkami, jako jsou daně, vysídlování, třídění ovoce, atd. 
V severoevropských zemích (ve Finsku, Švédsku a Dánsku) se nicméně pravidelně 
zmiňuje úloha EU v oblasti životního prostředí a boje proti změně klimatu. 

 Moc EU je vnímána jako omezená, zejména z toho důvodu, že je obtížné, aby 
všechny členské státy v určitých rozhodnutích nalezly společnou řeč. 

Vnímání krize:

 Co se týče dopadu krize na jejich zemi, ženy ze severoevropských a kontinentálních 
zemí projevují různou míru obav.

 Účastnice výzkumu v Nizozemsku, Dánsku, Finsku, Švédsku a Německu 
v porovnání s účastnicemi z jiných států dávaly najevo relativně nízkou míru 
obav. Stěžují si na dramatizaci krize ve sdělovacích prostředcích, na rozdíly v 
bohatství, konzumní styl života a na riziko, které přináší snížení kupní síly. 

 Francouzské, belgické a lucemburské účastnice výzkumu se domnívají, že na jejich 
zemi má krize negativní dopad. Prohlašují, že ve skutečnosti mají více obav o svoji 
zemi než o sebe. Uvádějí, že silně vnímají rozdíly v bohatství, a ženy ve Francii 
spatřují velké nebezpečí v prohlubování chudoby a v dramatizaci situace a vyvolávání 
obav ze strany sdělovacích prostředků.

Na druhou stranu jsou toho názoru, že se jedná o přechodnou stagnaci hospodářství 
(cyklický charakter hospodářských krizí). 
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 Rakušanky se domnívají, že situace je velmi znepokojivá a v souvislosti s ní uvádějí 
pocity frustrace, zklamání a nespravedlnosti. 

Hlavní obavy:

 Hlavní obavy žen v této skupině států se týkají:
- nezaměstnanosti,
- vzdělání,
- rodiny,
- sociálních otázek,
- životního prostředí.

Zájem o politiku a informovanost:

 Zájem o politiku, který upřednostňuje politiku na místní a regionální úrovni. 

 S výjimkou Finska a Nizozemska účastnice výzkumu uvádějí, že jejich informovanost 
je spíše špatná. 

Volby do Evropského parlamentu:

 Koho volit a z jakého důvodu?

- z povinnosti
- z důvodu podnětu ze strany okolí (rodina, kolegové, přátelé)
- z důvodu věrnosti své straně
- z důvodu volebního programu konkrétního kandidáta (pokud se dotýká 

sociálních témat a každodenního života)
- ve Francii: z důvodu vyjádření protestního hlasu.

 Konkrétně:

 Francie, Nizozemsko a Rakousko: Ženy mají sklon účastnit se voleb spíše 
z důvodu věrnosti své straně než kvůli svému politickému přesvědčení. 

 Německo, Švédsko, Finsko, Dánsko, Belgie a Lucembursko: V těchto zemích 
se ženy více zajímají o politiku ve svém blízkém okolí (politika sociální, rodinná a 
životního prostředí). Ženy mají sklon účastnit se voleb spíše z důvodu svého 
politického přesvědčení než z důvodu věrnosti své straně. 
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III. Státy přijaté před rokem 2004
Skupina 2 : Spojené království a Irsko

Oblast rovnosti mužů a žen:

 Ve Spojeném království bylo stejně jako v severoevropských a kontinentálních 
zemích dosaženo formální rovnosti mezi muži a ženami. Některé z žen si oproti tomu 
udávají, že dochází k rozpadu rodinného kruhu, což podporuje delikvenci a oslabuje 
sociální strukturu, obzvláště v souvislosti s krizí. 

 V Irsku ženy s politováním poukazují na zaostalost své země v oblasti rovnosti mužů 
a žen, co se týče politického zastoupení a platového ohodnocení. 

Obecné vnímání EU:

 Většina britských účastnic výzkumu má o EU negativní představu. Kriticky se staví 
především k její byrokracii a těžkopádnosti. 

 Irské ženy hodnotí evropskou politiku jako vzdálenou od jejich problémů. Stejně jako 
britské účastnice výzkumu i ony jen v malé míře pociťují dopad EU na svůj 
každodenní život.

 Stejně jako v severoevropských a kontinentálních zemích i v této skupině je obraz EU 
poškozený a EU je vnímána jako vzdálená a nesrozumitelná.

 Ženy, které pocházejí ze států přijatých před rokem 2004, se domnívají, že dopad EU 
je často spojován s otázkami, jako jsou daně, vysídlování, třídění ovoce, atd. 

 Moc EU je vnímána jako omezená, zejména z toho důvodu, že je obtížné, aby 
všechny členské státy v určitých rozhodnutích nalezly společnou řeč. 

Vnímání krize :

 V těchto dvou zemích ženy vnímají situaci dramaticky. Krize násilně ukončila 
převážně dobrou hospodářskou situaci, což je skutečnost, která jimi otřásla a vzbuzuje 
řadu obav. 

 U většiny z nich je vážné zhoršení situace, které je jejich každodenní realitou, 
zdrojem ostré kritiky nemírnosti významných činitelů z finančního odvětví, s čímž 
souvisí krize důvěry.

 Jejich hlavní obavy se týkají nezaměstnanosti, ať už vlastní nebo u členů jejich 
rodiny. 

Zájem o politiku a informovanost:

 Co se týče Spojeného království, ženy buď prohlašují, že je politika velmi zajímá 
(spíše z důvodu povinnosti než z důvodu přesvědčení), nebo o ni nemají žádný zájem; 
co se týče účastnic výzkumu z Irska, ty prohlašují, že je politika zajímá průměrně až 
málo. 

Volby do Evropského parlamentu:
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 Koho volit a z jakého důvodu?

- Z důvodu vyjádření protestního hlasu, a ovlivnit tak vnitrostátní politiku.
- V Irsku je v souvislosti s chováním připomínán vliv tradice a rodiny. Ve 

Spojeném království se rovněž objevuje vliv vlastního okolí. 
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IV. Státy přijaté před rokem 2004
Skupina 3 : Jihoevropské země včetně MT, CY

EL, IT, PT, ES, včetně MT a CY

Oblast rovnosti mužů a žen :

Dosažení rovnosti mezi muži a ženami je v zemích na jihu EU o to složitější, že jsou tyto 
země v plné míře postiženy krizí. 

 Obecně vzato jih Evropy v otázkách rovnosti mužů a žen za severními zeměmi 
zaostává (s výjimkou Kypru), toto téma se však čím dál častěji prosazuje ve veřejných 
diskuzích. V této oblasti nejvíce vede Itálie a Španělsko. Právní předpisy prošly 
značným vývojem, zejména ve Španělsku, a v Itálii se rozšiřují přístupy zohledňující 
rovnější postavení žen a mužů. 

 Ženy připomínají význam rodinného kruhu ve svém životě, a to zejména na Kypru a 
na Maltě.

Obecné vnímání EU :

 Státy v této skupině jsou silně postiženy krizí, přesto je jejich vztah k EU dvojznačný. 
Nedostatečná informovanost a obtíže s pochopením úlohy EU způsobuje, že reakce 
jsou někdy negativní, někdy pozitivní a v některých případech neutrální. 

 Výše jsme zmiňovali prvky, které severoevropské země přijaté před rokem 2004 sdílí 
se státy této skupiny (poškozená pověst, vzdálenost a nesrozumitelnost), nicméně 
účastnice výzkumu z jihoevropských zemí zdůrazňují, že EU hraje pozitivní regulační 
roli. Její funkce je všeobecně vnímána jako ochranná a stabilizující, avšak zásahy EU 
nadále zůstávají obtížně rozlišitelné. 

 Účastnice výzkumu si přejí, aby EU byla aktivnější v oblasti sociální politiky, 
především ve prospěch rodinné rovnováhy (jesle, školy, atd.).

Vnímání krize :

 Co se týče dopadu krize na jejich zemi, ženy ze jihoevropských zemí projevují různou 
míru obav.

 Krize přináší negativní důsledky, avšak účastnice výzkumu v diskusních skupinách 
na Kypru, Maltě a v Itálii se domnívají, že na jejich každodenní život má jen velmi 
malý dopad. Tvrdí, že jsou znepokojeny, avšak ve skutečnosti je krize zasáhla velmi 
málo (nebo vůbec). Nicméně na Kypru jsou obavy o budoucnost cestovního ruchu. 
Účastnice výzkumu v Itálii a na Maltě naopak kladou důraz na všeobecnou nejistotu, 
která přímo souvisí s přistěhovalectvím. 

 Ve Španělsku, Řecku a Portugalsku je situace z pohledu účastnic výzkumu 
považována za velmi znepokojivou. Některé země byly silně postiženy ještě před 
začátkem krize. V některých případech je dle dotázaných žen situace alarmující nebo 
se vymkla kontrole. Účastnice uvádějí pocity zklamání, frustrace a nespravedlnosti. 
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Z diskuzí vyplynuly jejich obavy a strach, které jsou zapříčiněny nárůstem 
nezaměstnanosti. Hospodářskou nejistotu začíná doprovázet pocit nejistoty ve 
společnosti.

Zájem o politiku a informovanost :

 Ženy v zemích na jihu EU mají sklony upřednostňovat témata ze svého blízkého okolí 
a ze sociální politiky. Neskrývají své zklamání ve vztahu k politickému světu (s 
výjimkou Portugalska, kde se odpovědi dotázaných ve větší míře rozcházejí), což 
však neznamená, že z obecného hlediska se o politiku nezajímají. Za povšimnutí stojí 
skutečnost, že účastnice výzkumu z Řecka projevují nedostatek důvěry k politickým 
zástupcům a právě z toho důvodu uvádí, že je jim politika obecně vzdálena. Opět 
zdůrazňují potíže při získávání informací a s politováním poukazují na nedostatečnou 
kvalitu a věrohodnost informací.   

Volby do Evropského parlamentu :

  Účastnice výzkumu hodnotily volební kampaně jako málo zajímavé a zbavené 
celoevropského významu. Ty, které se voleb nezúčastnily, především trvaly na 
skutečnosti, že ve volbách nespatřovaly žádný užitek ani smysl, což bylo příčinou 
jejich neúčasti.  

 Koho volit a z jakého důvodu?
- Velká většina prohlašuje, že k účasti ve volbách je vedla věrnost své straně (s 

výjimkou Itálie a Malty). 
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V. Státy přijaté po roce 2004:
Východoevropské země

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

Oblast rovnosti mužů a žen :

 Ve východoevropských zemích se hovoří o rovnosti, jíž bylo v zásadě dosaženo dříve 
než v ostatních členských zemích, která se ale ve skutcích projevuje stále méně. 

 Vnitrostátní situace jednotlivých zemí se značně liší: například Estonsko a Lotyšsko 
jsou velmi blízké přístupu zohledňujícímu rovnější postavení žen a mužů 
uplatňovanému v severoevropských zemích. Naopak Rumunsko ze sociálního 
hlediska ve velké míře uplatňuje nerovný přístup, což často na prvním místě zasahuje 
ženy. V ostatních zemích je nerovnost často připomínána, zejména ve svých 
ekonomických projevech. 

 Zdá se, že v oblasti rovnosti mužů a žen se ženy chtějí dovolávat významnější úlohy 
EU. 

 V několika zemích (Polsko, Maďarsko a v menší míře Slovinsko) si účastnice 
výzkumu stěžují na zásadní nedostatky v podpůrných strukturách sociální povahy 
(jesle, mateřská dovolená, atd.).

Obecné vnímání EU :

 Stejně jako v ostatních zemích jsme narazili na dvojí vnímání EU: ženy ze zemí na 
východě EU vyjadřují velké naděje a zároveň řadu pochybností. 

- Pozitivní aspekty: Ve většině výpovědí se mezi dalšími tématy opakovaně 
objevuje volný pohyb a solidarita v rámci společenství.

Z pohledu účastnic výzkumu přináší EU pokrok a rozvoj, hospodářské příležitosti, 
rozvoj infrastruktur a přístup k technologiím. 

- Negativní aspekty: Poškozený obraz EU (odtažitost, byrokratická těžkopádnost) a 
ztráta určité sociální jistoty. V České republice a v menší míře v Polsku je 
zmiňováno ohrožení suverenity státu. V Rumunsku a na Slovensku se objevuje 
relativně ostrá kritika ohledně společné zemědělské politiky.    

Ženy spadající do této skupiny států prohlašují, že ve skutečnosti neví, jaký dopad 
má EU: často jsou si vědomy toho, že jejich zemi poskytuje finanční prostředky,
neznají však přesné podrobnosti.

Vnímání krize :

 Co se týče dopadu krize na jejich zemi, ženy ze zemí na východu EU vyjadřují různou 
míru obav.

 Účastnice výzkumu v Estonsku, Slovinsku, Maďarsku, na Slovensku, v Bulharsku, 
Polsku a v České republice považují situaci za velmi znepokojivou. Ve všech 
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zemích panují největší obavy z nezaměstnanosti a obecněji vzato ze zhoršení sociální 
situace, které krize přinese. Negativní role sdělovacích prostředků je vnímána stejně, 
nebo je v porovnání s ostatními zeměmi kritizována ještě více. V některých zemích 
(především v Bulharsku a ve Slovinsku) účastnice výzkumu trvaly na tom, že se 
každý občan musí krizi postavit sám za sebe.

 V Rumunsku, Litvě a Lotyšsku je situace vnímána dokonce jako katastrofální. V 
těchto třech zemích, které krize postihla nejvíce, je zejména ve vztahu 
k nezaměstnanosti silně zastoupen názor, že to nejhorší ještě přijde. Prožívání krize v 
Litvě a Lotyšsku je skutečným dramatem, a východisko z něj je více než kdy dříve 
nejisté. K tomu se přidává vážná morální krize. V Rumunsku se začíná objevovat 
děsivý názor, že účet za krizi na prvním místě zaplatí ti nejchudší.

Zájem o politiku a informovanost:

 Zájem žen v zemích na východě EU o politiku se velmi různí: pohybuje se od 
odmítnutí přes slabý zájem a zájem až po silné emoce, které jsou zdrojem bouřlivých 
diskuzí. 

 Ženy tvrdí, že v oblasti politiky všeobecně panuje nedostatek informací, a to včetně 
informací o EU. Obecně vzato se u nich objevuje větší zájem o EU než u žen ze zemí 
přijatých před rokem 2004. 

 Konkrétně: 

 Slovinsko, Slovensko, Lotyšsko, Bulharsko a Maďarsko: Co se týče zájmu, 
účastnice výzkumu uvádí, že v minulosti byly do politiky zapojeny více. Nyní 
prohlašují, že jsou jí zklamány nebo se o ni zajímají málo. 

 Polsko, Maďarsko, Estonsko a Rumunsko: Ženy se o politiku zajímají, 
odsuzují však skandály, úlohu sdělovacích prostředků a korupci. 

Volby do Evropského parlamentu :

 S výjimkou Rumunska a Slovenska je volební kampaň hodnocena jako zajímavá.  

 Účastnice výzkumu na východě EU se k užitečnosti svého hlasu ve volbách staví 
různě:  

- Litva, Lotyšsko: Hlas ve volbách je považován za neužitečný.
- Rumunsko, Polsko, Estonsko, Slovinsko, Bulharsko: Hlas ve volbách je 

považován za užitečný.
- Maďarsko a Slovensko: účastnice diskusních skupin se v těchto dvou zemích 

v názorech na užitečnost svého hlasu ve volbách rozcházejí.
- Česká republika: Hlas ve volbách do Evropského parlamentu je ve vztahu 

k vnitrostátním volbám považován za druhotný. 

 Koho volit a z jakého důvodu ?
- V jednotlivých zemích vycházelo rozhodování o udělení hlasu především 

z podpory konkrétní politické strany nebo konkrétního kandidáta. 

 Reakce na výsledky voleb:
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- Slovinsko, Polsko, Bulharsko: lhostejnost
- Maďarsko: znepokojení z důvodu vzestupu extremistických stran
- Litva: nespokojenost
- Estonsko, Lotyšsko: spokojenost
- Slovensko: nadějné a skeptické pocity

TECHNICKÉ ÚDAJE

Názory dotázaných byly analyzovány v průběhu skupinových diskuzí o délce dvou hodin. 
Složení skupin bylo vytvořeno na základě následujících kritérií: 
- skupiny o celkovém počtu od 6 do 11 účastnic (v Belgii 16, z toho 2 jazykové skupiny 

po 8 osobách), v souladu s klasickou metodou kvalitativních výzkumů
- věk účastnic od 30 do 55 let
- účastnice projevovaly jistý zájem o politiku, ale ne aktivní nebo militantní formou
- rovnoměrné zastoupení osob, které se zúčastnily voleb do Evropského parlamentu a 
těch, které se jich nezúčastnily
- zastoupení průměrných vrstev společnosti a různých zaměstnání

Podrobnější informace:

Jacques Nancy +32 2 284 24 85
Steffen Schneider +32 2 283 28 52

Elise Defourny +32 2 284 11 23
Jonas Trifot +32 2 284 06 45

Andrew Clarke +32 2 284 12 16
Nathalie Lefèvre+32 2 284 12 26


