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Ud over de kvalitative undersøgelser før og efter valget1 og analysen af stemmefordelingen 
efter køn2 er der foretaget en kvalitativ undersøgelse i samtlige medlemsstater i en gruppe 
kvinder mellem 30 og 55 år. Formålet er at vurdere, hvordan de opfatter kvindens stilling i 
deres lande, og få en bedre forståelse af deres opfattelse af EU og deres oplevelse af den 
økonomiske, finansielle og sociale krise og større indsigt i kvindernes valgadfærd ved valget 
i juni 2009.

En kvalitativ undersøgelse skal ikke nødvendigvis være repræsentativ for den pågældende 
befolkning, i dette tilfælde europæiske kvinder. Den skal anvendes til en tilbundsgående 
analyse af en bestemt målgruppes oplevelser, opfattelser og forestillinger og bibringe en 
bedre forståelse af tankemekanismerne i forbindelse med et emne og kan således tjene som 
udgangspunkt for præcise tiltag rettet mod denne målgruppe. 

Det er meget vanskeligt og ømtåleligt at foretage en sammenfattende opgørelse af 
oplysningerne fra diskussionsgrupperne i de forskellige medlemsstater. Der kan ikke desto 
mindre uddrages nogle store linjer, som er fælles for alle lande, og opstilles geografiske 
grupperinger, som tvinger til en vis generalisering og ikke altid viser de mange aspekter i de 
synspunkter og begrundelser, deltagerne har givet udtryk for. Selv om denne sammenfatning 
langt fra er fuldkommen, udmærker den sig dog ved at betone visse generelle fællestræk for 
landene i samme gruppe og påvise deres forskelle, der sommetider er ret tydelige. 

Analysen efter landegruppe er indarbejdet i nedenstående sammenfatning. Den er opbygget 
på følgende måde: 

I - Holdninger, som er fælles for alle de europæiske kvinder
II - Medlemslande fra før 2004: de nordiske lande og lande på det europæiske fastland (DK, 

FI, SE, DE, AT, LU, NL, BE, FR)
III - Medlemslande fra før 2004: Det Forenede Kongerige og Irland
IV - Medlemslande fra før 2004: de sydeuropæiske lande (EL, IT, PT, ES, inkl. MT og CY)
V - Medlemslande fra efter 2004: de østeuropæiske lande (BG, CZ, EE, HU, LV, LT, PL, RO, SK, 
SI)

                                               
1 Rapporter normal EB-undersøgelse fra 2008 (EB70) og 2009 (EB71).
2 Undersøgelse efter valget 2009 (EB71.3) bruttoresultater: fokus på fordelingen mellem mænd og kvinder.
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I. Holdninger, som er fælles for alle de europæiske kvinder

De kvalitative undersøgelser har vist, at kvinder har et mere fjernt forhold til EU end mænd. 
Denne kvalitative undersøgelse går videre end denne kendsgerning og giver en bedre 
forståelse af, hvordan kvindernes forhold til politik og EU opbygges.

Generelt viser den kvalitative undersøgelse, at de europæiske kvinder er enige om følgende: 

Baggrund for ligestilling mellem mænd og kvinder:

 Selv om der kan konstateres til tider stærke nuanceforskelle mellem landene, påpeger 
alle kvinderne, at absolut ligestilling mellem mænd og kvinder stadig ikke findes. Den 
er anerkendt i eksisterende lovtekster, men virkeligheden er anderledes. Og det 
gælder på alle områder i samfundet. 

 I hver landegruppe bemærkes, at svarene er påvirket af den historiske, kulturelle, 
økonomiske og sociale arv.

Overordnet opfattelse af EU:

 Et syn på EU, som kan virke paradoksalt:

- På den ene side synes kvinderne, at EU føles fjern, har en kompleks 
funktionsmåde og er svær at overskue i sit virke. 

- På den anden side føler de - uden konkret at vide hvorfor - at EU er magtfuld, 
både i sit virke udadtil og i sin indflydelse på deres dagligdag. I denne 
aldersgruppe definerer de sig selv som "Europagenerationen". En del af dem er 
vokset op med EU, andre har næret forhåbninger herom i årevis. 

Kvinderne ser EU som en selvfølgelighed. På et symbolsk plan er de fængslet af 
projektet om et stort område med fred og samarbejde, et positivt billede, som står i 
kontrast til en bureaukratisk virkelighed, der opfattes som vanskeligt tilgængelig af 
deltagerne. De understreger dog EU's grundlæggende rolle, da de er bevidst om, at en 
stor del af de nationale love på den ene eller den anden måde afhænger af EU, som 
spiller en fremtrædende rolle i udjævningen af forskelle og fastsættelsen af regler.

Denne bevidstgørelse er ikke nødvendigvis ensbetydende med billigelse, og 
holdningerne til EU varierer af og til meget tydeligt fra land til land.

 En vis skuffelse over for EU:

Der hersker i stor udstrækning mangel på viden om EU, men alligevel er EU 
nærværende og kan virke skuffende.
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- På grund af sit manglende image. Som ved alle emner, der blev taget op i 
diskussionsgrupperne, får medierne ofte skylden i denne henseende. De dadles 
bl.a. for:

o deres manglende pædagogiske tilgang
o deres tilbøjelighed til at lægge mere vægt på anekdoter end på 

substansspørgsmål
o deres alt for ofte negative og lidet konstruktive synsvinkel

- På grund af manglende kommunikation, som får EU til at virke fjern
- Fordi EU ikke ses som beskytter af købekraften, der tynges af krisen.

Opfattelse af krisen:

 Under samtalerne erklærede alle kvinderne sig berørt eller direkte ramt af 
krisen. Deres vurdering af situationen varierer klart i forhold til deres lands 
økonomiske stilling. Deres reaktion på krisen spænder fra diffus bekymring til 
katastrofefornemmelse.

 Krisen har en økonomisk og social, men også psykologisk indvirkning. Dertil 
kommer et væsentligt element af moralske overvejelser og tillidskrise i forhold til 
politik i det hele taget.

 Denne undersøgelse viser med endnu større tydelighed end i forbindelse med 
opfattelsen af EU, at kvinderne beklager mediernes "ødelæggende" rolle. De 
fordømmer ofte den "angstfremkaldende" stemning og den manglende 
information om, hvem der gør hvad, og hvem der er ansvarlig for hvad. 

 EU betragtes ikke som ansvarlig for tingenes tilstand, men opfattes heller ikke 
som særlig egnet til at indføre en strategi til imødegåelse af krisen. Atter 
tilkendegiver de kvinder, som deltog i diskussionsgrupperne, at de har ringe viden om 
EU's rolle på grund af manglende pædagogisk tilgang. De ved, at EU "laver et eller 
andet", men hvad? Disse europæiske kvinder er ikke sikre på, at EU har midler til at 
handle. 

 Til gengæld udpeger de fleste det amerikanske banksystem som hovedansvarligt 
for udløsningen af krisen. Men derudover tillægges de nationale banker og 
institutioner et stort ansvar for håndteringen af krisen.  

 I denne forbindelse er det ikke en følelse af indadvendthed, der kommer til udtryk, 
men tværtimod en vis vilje til at rykke ved tingene, til at ændre borgernes adfærd. 
Da deltagerne synes, at det institutionelle svar enten ikke findes eller er 
utilstrækkeligt eller uegnet, forventer de, at civilsamfundet påtager sig at bekæmpe 
krisen. De mener, at løsningen også forudsætter inddragelse af borgerne. De ønsker, 
at borgerne udviser mere samfundssind og en mere ansvarlig adfærd.
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 I denne sammenhæng vedrører kvindernes største bekymringer, omend i forskellig 
grad afhængig af land:

- arbejdsløshed (de er som regel mere bekymrede for de kommende 
generationer end for sig selv)

- faldende købekraft og forringet levestandard; i lande, der er mindre hårdt ramt 
af krisen, hersker frygt for fremtiden, i de hårdest ramte lande er virkeligheden 
til tider foruroligende

- stress og kollektiv forstemthed i hele samfundet på grund af den uvished, der 
tynger fremtiden.

 I samme forbindelse foretrækker de en politisk aktion, som lægger mere vægt på 
sociale, samfundsmæssige og miljøorienterede aspekter. 

Interesse for og oplysning om politik:

 Kvinderne erklærer, at de interesserer sig mere for national- og lokalpolitik end for 
europæisk og international politik, som føles fjern og kompleks. 

 Selv om kvinderne bemærker, at det er lettere at følge med i dag end tidligere, 
beklager de, at de har svært ved at holde sig orienteret om EU generelt og i 
særdeleshed om EU's virksomhed i det daglige. Under diskussionen er de ofte 
selv overrasket over deres manglende viden på området. Her sidder medierne 
igen på anklagebænken.

Valget til Europa-Parlamentet:

 De europæiske kvinder mellem 30 og 55 år tilstår, at de ikke ved ret meget om de 
europæiske problemstillinger. De har indtryk af, at kampagnerne gik mere på 
nationale end på europæiske problemstillinger.

 De hævder, at deres stemme var påvirket af lokale forhold og af, hvor hårdt deres land 
er ramt af krisen.

 De anfører, at de ikke udviste særlig stor begejstring for dette valg eller tillagde det 
særlig stor betydning.

 De fleste af de kvinder, der havde stemt, siger, at de begav sig til valgurnerne af 
pligt, og hævder, at det krævede overvindelse. 

 De kvinder, der ikke havde stemt, henviser dels til deres ligegyldighed over for 
valget, dels til den manglende information og dels til, at det var umuligt for dem at 
komme hen til valgstederne. 

 De udtaler, at de ikke ved ret meget om valgresultaterne. 
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II. Medlemslande fra før 2004
Gruppe 1: de nordiske lande og lande på det europæiske fastland

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

Baggrund for ligestilling mellem mænd og kvinder:

 Selv om der er udbredt ligestilling i de nordiske lande og i landene på det europæiske 
fastland, er der ikke altid opnået jævnbyrdighed hverken på politisk, lønmæssigt eller 
familiemæssigt plan. Følelsen af ligestilling er imidlertid stærkere i de nordiske lande 
og i landene på det europæiske fastland.

 Deltagerne i denne gruppe lande erkender ganske vist, at krisen ikke rammer dem 
direkte, men de frygter, at krisen fremover vil true den balance, det er lykkedes dem 
at opnå mellem arbejdsliv og privatliv.

Overordnet opfattelse af EU:

 Kvinderne fra de nordiske lande og landene på det europæiske fastland (med Østrig 
som en markant undtagelse) har et forholdsvis mere positivt syn på de europæiske 
institutioner end kvinderne fra de sydlige lande. 

 EU lider under et forringet image, afstandsfølelse og manglende forståelse.

 Kvinderne i medlemsstaterne fra før 2004 mener, at EU's indflydelse tit forbindes 
med skatter, virksomhedsflytninger, størrelsessortering af frugt osv. Men i de 
nordiske lande (Finland, Sverige og Danmark) nævnes ofte også EU's rolle i 
miljøspørgsmål og bekæmpelse af klimaforandringer. 

 EU's magt opfattes som begrænset, navnlig fordi medlemsstaterne har svært ved at nå 
til enighed om en række beslutninger. 

Opfattelse af krisen:

 Kvinderne i de nordiske lande og landene på det europæiske fastland udtrykker 
forskellige grader af bekymring afhængig af, hvor alvorlige følger krisen har i deres 
land.

 I Nederlandene, Danmark, Finland, Sverige og Tyskland giver deltagerne udtryk for 
en forholdsvis lav grad af bekymring i sammenligning med de øvrige lande. De 
beklager mediernes dramatisering af krisen, velstandskløften, forbrugsræset og den 
fare, som er forbundet med forringet købekraft. 

 De franske, belgiske og luxembourgske deltagere finder, at krisen har negative 
følgevirkninger i deres lande. Faktisk siger de, at de er mere bekymrede for deres 
land end for sig selv. De nævner større følsomhed over for velstandskløften og i 
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Frankrig større risiko for forarmelse samt mediernes dramatisering af situationen, som 
puster til ængstelsen.

Til gengæld mener de, der er tale om en midlertidig økonomisk stagnation 
(konjunkturaspektet ved økonomiske kriser). 

 Endelig finder de østrigske kvinder, at situationen er meget foruroligende, og giver 
udtryk for en følelse af frustration, skuffelse og uretfærdighed. 

Største bekymringer:

 Kvindernes største bekymringer i disse lande gælder:
- arbejdsløshed
- uddannelse
- familien
- sociale spørgsmål
- miljøet.

Interesse for og oplysning om politik:

 Interessen for politik er fortrinsvis rettet mod lokal- og regionalpolitik. 

 Med Finland og Nederlandene som markante undtagelser siger deltagerne, at de ikke 
særlig velinformerede. 

Valget til Europa-Parlamentet:

 Hvorfor stemme/hvem skal jeg stemme på?

- af pligt
- tilskyndet af omgangskredsen (familie, kolleger, venner)
- af partipolitisk loyalitet
- på en kandidats program (når det går på sociale emner og dagligliv)
- i Frankrig: for at straffe politikerne.

 Særlige forhold:

 I Frankrig, Nederlandene og Østrig har kvinderne tendens til i højere grad at 
stemme af partipolitisk loyalitet end af politisk overbevisning. 

 I Tyskland, Sverige, Finland, Danmark, Belgien og Luxembourg er kvinderne 
mere interesserede i nærpolitik (social-, familie-, miljø-). De har tendens til 
snarere at stemme af politisk overbevisning end af partipolitisk loyalitet. 
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III. Medlemslande fra før 2004
Gruppe 2: Det Forenede Kongerige og Irland

Baggrund for ligestilling mellem mænd og kvinder:

 I Det Forenende Kongerige er ligestilling mellem mænd og kvinder lige så 
fremskreden som i de nordiske lande og i landene på det europæiske fastland. 
Derimod påpeger nogle kvinder, at kernefamiliens opløsning fremmer kriminalitet og 
svækker det sociale netværk, især under påvirkning af krisen. 

 I Irland beklager kvinderne, at deres land halter bagefter, når det gælder ligestilling 
mellem mænd og kvinder, både med hensyn til politisk repræsentation og ligeløn. 

Overordnet opfattelse af EU:

 Størstedelen af de britiske deltagere ser negativt på EU. De kritiserer især EU's 
bureaukrati og træghed. 

 De irske kvinder finder, at EU's politik ligger fjernt fra deres problemer. Som de 
britiske kvinder mærker de kun ringe indflydelse fra EU i deres dagligdag. 

 Som i de nordiske lande og i landene på det europæiske fastland lider EU her under et 
forringet image, afstandsfølelse og manglende forståelse.

 Kvinderne i medlemsstaterne fra før 2004 mener, at EU's indflydelse tit forbindes 
med skatter, virksomhedsflytninger, størrelsessortering af frugt osv. 

 EU's magt opfattes som begrænset, navnlig fordi medlemsstaterne har svært ved at nå 
til enighed om en række beslutninger. 

Opfattelse af krisen:

 I begge disse lande opfatter kvinderne situationen som dramatisk. Krisen har gjort en 
brat ende på de ret gunstige økonomiske forhold, og det har rystet dem stærkt og 
fremkaldt mange bekymringer. 

 For de flestes vedkommende afstedkommer den alvorlige forværring, som de oplever 
i hverdagen, stærk kritik af udskejelserne blandt finansverdenens aktører, og i 
kølvandet opstår en tillidskrise.

 Deres største bekymring er arbejdsløshed, både for dem selv og for medlemmerne af 
deres familie. 

Interesse for og oplysning om politik:
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 I modsætning til Det Forenede Kongerige, hvor kvinderne giver udtryk for enten at 
være meget interesserede i politik (af pligt snarere end af overbevisning) eller slet 
ikke interesserede, oplyser de irske kvinder, at de er forholdsvis eller ikke særlig 
interesserede i politik. 

Valget til Europa-Parlamentet:

 Hvorfor stemme/hvem skal jeg stemme på?

- For at straffe politikerne og dermed påvirke den nationale politik.
- I Irland nævnes traditionens og familiens indflydelse på valgadfærden. I Det 

Forenede Kongerige nævnes ligeledes omgangskredsens rolle. 
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IV. Medlemslande fra før 2004
Gruppe 3: de sydeuropæiske lande, inkl. MT og CY

EL, IT, PT, ES, inkl. MT og CY

Baggrund for ligestilling mellem mænd og kvinder:

Ligestilling mellem mænd og kvinder er endnu sværere at opnå i EU's sydlige lande, fordi de 
er hårdt ramt af krisen. 

 Det sydlige EU er generelt længere tilbage med hensyn til ligestilling mellem 
kønnene end det nordlige (med Cypern som en markant undtagelse), men spørgsmålet 
trænger sig mere og mere på. I denne sammenhæng er Italien og Spanien længst 
fremme. Lovgivningerne har ændret sig meget, navnlig i Spanien, og 
ligestillingspraksis vinder større og større udbredelse i Italien. 

 Kernefamiliens betydning i deres liv nævnes, bl.a. på Cypern og Malta.

Overordnet opfattelse af EU:

 I disse lande, som jo er hårdt ramt af krisen, er følelserne over for EU ambivalente. På 
grund af den manglende information og problemerne med at forstå EU's rolle er 
reaktionerne til tider negative, til tider positive, til tider neutrale. 

 Ud over de aspekter, de har tilfælles med de nordlige medlemsstater fra før 2004 
nævnt ovenfor (et uklart, komplekst og forringet billede af EU), understreger flertallet 
af deltagerne fra de sydlige lande dog EU's positive rolle som regulerende 
myndighed. Rollen opfattes generelt som beskyttende og stabiliserende, mens EU's 
virke fortsat er  at svær at indkredse nærmere. 

 Deltagerne ønsker, at EU gør mere på det socialpolitiske område, bl.a. til gavn for 
familielivet (vuggestuer, skoler m.v.).

Opfattelse af krisen:

 Kvinderne i Sydeuropa giver udtryk for forskellige grader af bekymring afhængig af,
hvor alvorlige følger krisen har i deres land.

 Krisen har negative følgevirkninger, men kun ringe indvirkning på dagligdagen, 
mener deltagerne i diskussionsgrupperne på Cypern, Malta og i Italien. De erklærer 
sig bekymrede, men egentlig kun let ramt af krisen (eller slet ikke ramt). Dog 
bekymrer de cypriotiske kvinder sig for turismens fremtid. Derimod fremhæver 
deltagerne i Italien og på Malta en overordnet utryghed, som hænger direkte sammen 
med immigrationen. 
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 I Spanien, Grækenland og Portugal betragtes situationen ifølge deltagerne som 
yderst foruroligende. Visse lande var allerede hårdt ramt før krisen. I 
respondenternes øjne forekommer situationen at være alarmerende eller ude af 
kontrol. Kvinderne giver udtryk for en følelse af skuffelse, frustration og 
uretfærdighed. Deres bekymring, endog angst, for den tiltagende arbejdsløshed 
fremgår tydeligt af diskussionerne. Ud over den økonomiske utryghed føler man sig 
utryg i samfundet.

Interesse for og oplysning om politik:

 Kvinderne i det sydlige EU har tendens til at prioritere nære og socialpolitiske 
spørgsmål. De lægger ikke skjul på deres skuffelse over den politiske verden (bortset 
fra Portugal, hvor respondenterne har mere delte meninger), men det er ikke 
ensbetydende med, at de ikke interesserer sig for politik i almindelighed. Det skal 
bemærkes, at deltagerne i Grækenland tilkendegiver en mangel på tillid til de 
politiske ledere, og det er netop grunden til, at de føler afstand til politik generelt. 
Igen understreger de deres problemer med at holde sig orienteret og beklager både 
oplysningernes manglende kvalitet og pålidelighed.   

Valget til Europa-Parlamentet:

  Deltagerne fandt valgdebatten ret uinteressant og ofte uden europarelevant indhold. 
De deltagere, som ikke havde stemt, lagde især vægt på, at de ikke opfattede valget 
som vigtigt eller formålstjenligt, og derfor havde besluttet ikke at stemme.  

 Hvorfor stemme/hvem skal jeg stemme på?
- De allerfleste erklærer, at de valgte at stemme af partipolitisk loyalitet 

(undtagen i Italien og på Malta). 
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V. Medlemslande fra efter 2004:
de østeuropæiske lande

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

Baggrund for ligestilling mellem mænd og kvinder:

 Der tales i de østeuropæiske lande om en principiel ligestilling, som de ofte har 
erhvervet før de øvrige medlemsstater, men som holder mindre og mindre stik i 
realiteten. 

 Forholdene er meget forskellige fra land til land. Estland og Letland ligger f.eks. 
meget tæt på de nordiske landes ligestillingsholdninger. Omvendt er det rumænske 
samfund meget lidt ligestillingsminded, og det går ofte først ud over kvinderne. I de 
øvrige lande nævnes den manglende ligestilling bl.a. i økonomisk henseende. 

 Der ser ud til at foreligge et ønske om, at EU spiller en mere fremtrædende rolle i 
ligestillingsspørgsmålet. 

 I flere lande (Polen, Ungarn og i mindre omfang Slovenien) klager deltagerne over en 
alvorlig mangel på sociale hjælpestrukturer (vuggestuer, barselsorlov o.l.).

Overordnet opfattelse af EU:

 Som i andre lande kan der konstateres en tvedelt opfattelse af EU. Kvinderne i EU's 
østlige lande udtrykker store forhåbninger, men samtidig tvivl. 

- Positive punkter: Temaer som fri bevægelighed og solidaritet inden for EU går 
igen i de fleste udtalelser.

I deres øjne fremmer EU fremskridt og udvikling, de økonomiske muligheder, 
udviklingen af infrastrukturer og adgangen til teknologi. 

- Negative punkter: I lyset af det forringede image (afstand, bureaukratisk træghed) 
og tilbagegangen i visse sociale sikringsordninger i Den Tjekkiske Republik og i 
mindre grad i Polen nævnes indgrebet i den nationale suverænitet. Endelig 
kritiseres den fælles landbrugspolitik ret kraftigt i Rumænien og Slovakiet.    

Kvinderne i denne gruppe lande erklærer, at de egentlig ikke ved noget om EU's 
indflydelse. De ved ofte, at de midler, deres land modtager, stammer fra EU, men 
de kender ikke de nærmere betingelser herfor.

Opfattelse af krisen:



13/14

 Kvinderne i EU's østlige lande giver udtryk for forskellige grader af bekymring 
afhængig af, hvor alvorlige følger krisen har i deres land. 

 Situationen betragtes som yderst foruroligende af deltagerne i Estland, Slovenien, 
Ungarn, Slovakiet, Bulgarien, Polen og Den Tjekkiske Republik. I alle disse lande 
gælder den største frygt arbejdsløshed og - mere overordnet - forringede 
samfundsforhold på grund af krisen. Mediernes negative rolle fordømmes lige så 
skarpt, om ikke skarpere, som i de øvrige lande. Endelig pointerer deltagerne i visse 
lande (især Bulgarien og Slovenien), at den enkelte borger selv bør spille en aktiv 
rolle i håndteringen af krisen.

 Derimod opfattes situationen som katastrofal i Rumænien, Litauen og Letland. I 
disse tre lande, som er hårdest ramt af krisen, er fornemmelsen af, at det værste er i 
vente, meget udpræget, især hvad angår arbejdsløshed. I Litauen og Letland opleves 
krisen ligefrem som et drama med en udgang, der er mere uvis end nogensinde. Dertil 
kommer en stærk moralsk krise. I Rumænien afdækkes en foruroligende fornemmelse 
af, at de fattigste lande, i første række deres eget, kommer til at betale for krisen.

Interesse for og oplysning om politik:

 Kvinderne i EU's østlige lande har en meget forskellig interesse for politik, 
spændende fra forkastelse til svag interesse, interesse og stærk begejstring, som fører 
til følelsesladede diskussioner. 

 De siger, de savner informationer om politik i det hele taget, herunder om EU. Men 
de udviser globalt mere interesse for EU end kvinderne i medlemslandene fra før 
2004. 

 Særlige forhold: 

 I Slovenien, Slovakiet, Letland, Bulgarien og Ungarn siger kvinderne med 
hensyn til interessen, at de var mere engageret i politik tidligere. I dag føler de sig 
skuffet eller ikke særlig interesseret. 

 I Polen, Ungarn, Estland og Rumænien er de interesseret i politik, men finder 
skandalerne, mediernes rolle og korruptionen beklagelige. 

Valget til Europa-Parlamentet:

 Kampagnen anses for uinteressant, bortset fra i Rumænien og Slovakiet.  

 Kvinderne i EU's østlige lande har ikke samme opfattelse af det formålstjenlige ved at 
stemme. 

- I Litauen og Letland opfattes det som formålsløst at stemme.
- I Rumænien, Polen, Estland, Slovenien og Bulgarien opfattes det som 

formålstjenligt at stemme.
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- I Ungarn og Slovakiet har deltagerne i diskussionsgrupperne delte meninger 
om det formålstjenlige ved at stemme.

- I Den Tjekkiske Republik betragtes valget til Europa-Parlamentet som 
underordnet i forhold til de nationale valg. 

 Hvorfor stemme/hvem skal jeg stemme på?
- I de forskellige lande stemte man først og fremmest enten for at støtte et 

politisk parti eller for at støtte en kandidat. 

 Deres reaktion på resultaterne
- Slovenien, Polen og Bulgarien: ligegyldighed
- Ungarn: bekymring over de yderliggående partiers fremgang
- Litauen: utilfredshed
- Estland og Letland: tilfredshed
- Slovakiet: følelse af håb og skepsis

EMNEBLAD

Respondenternes holdninger blev analyseret i forbindelse med gruppediskussioner af en 
times varighed. Grupperne var sammensat på grundlag af følgende kriterier: 
- grupper på 6-11 deltagere (16 for Belgien, dvs. 2 sproggrupper a 8 personer) efter den

klassiske metode ved kvalitative undersøgelser
- alder fra 30 til 55 år
- med en vis interesse for politik, men ikke som aktiv eller medlem af et parti
- ligelig repræsentation af kvinder, som havde stemt og ikke havde stemt ved valget til 
Europa-Parlamentet
- som repræsenterer middelklassesamfundslag og med forskellig beskæftigelse

For flere oplysninger:

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


