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ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ

Οι γυναίκες και η Ευρωπαϊκή Ένωση, σε συνέχεια των ευρωπαϊκών εκλογών του 
Ιουνίου του 2009

Κάλυψη: ΕΕ 27
Περίοδος ανάλυσης που πραγματοποιήθηκε από την TNS qual +: 8-15 Ιουνίου 2009

Με σκοπό τη συμπλήρωση των προεκλογικών και μετεκλογικών ποσοτικών ερευνών1, 
μεταξύ άλλων, και της ανάλυσης της ψήφου βάσει φύλου2, διενεργήθηκε σε κάθε κράτος 
μέλος ποιοτική έρευνα σε ομάδα γυναικών ηλικίας 30 έως 55 ετών. Σκοπός της ποιοτικής 
έρευνας ήταν να αξιολογηθεί ο τρόπος με τον οποίο αντιλαμβάνονται οι γυναίκες την 
κατάστασή τους στη χώρα τους, να κατανοηθεί καλύτερα η αντίληψή τους για την ΕΕ, ο 
τρόπος με τον οποίο βιώνουν τη χρηματοπιστωτική, οικονομική και κοινωνική κρίση και να 
κατανοηθεί καλύτερα η εκλογική συμπεριφορά των γυναικών στις εκλογές του Ιουνίου του 
2009.

Η ποιοτική έρευνα δεν προορίζεται να είναι αντιπροσωπευτική του πληθυσμού που εξετάζει,
δηλαδή, στην προκειμένη περίπτωση, των ευρωπαίων γυναικών. Επιτρέπει την εμβριθή 
ανάλυση των δηλώσεων, των αντιλήψεων και των ιδεών ενός πολύ συγκεκριμένου κοινού-
στόχου, και την κατανόηση των μηχανισμών σκέψης του σε ένα θέμα, και μπορεί επομένως 
να χρησιμεύσει για την υλοποίηση συγκεκριμένων δράσεων προς την κατεύθυνση του εν 
λόγω κοινού.

Η συνολική συγκεφαλαίωση των πληροφοριών που συλλέχθηκαν στο πλαίσιο των ομάδων 
συζητήσεων που πραγματοποιήθηκαν σε όλα τα κράτη μέλη είναι πολύ δύσκολη και λεπτή 
υπόθεση. Ωστόσο, μπορούμε να αναδείξουμε κάποιες γενικές κατευθύνσεις κοινές σε όλες 
τις χώρες και να προβούμε σε γεωγραφικές ομαδοποιήσεις οι οποίες οδηγούν σε μια 
γενίκευση που δεν απεικονίζει με συστηματικό τρόπο την πολυπλοκότητα των απόψεων και 
των συλλογισμών που εκφράζουν οι συμμετέχουσες στην έρευνα. Εντούτοις, παρά τις 
ατέλειές της, αυτή η συγκεφαλαίωση εμφανίζει το πλεονέκτημα ότι αναδεικνύει ορισμένα 
σημαντικά κοινά χαρακτηριστικά των χωρών της ίδιας ομάδας και προσδιορίζει τις διαφορές 
τους, οι οποίες είναι ενίοτε πολύ σαφείς.

                                               
1 Εκθέσεις Τακτικού Ευρωβαρομέτρου του 2008 (EB70) και του 2009 (EB71).
2 Μετεκλογική ανάλυση 2009 (EB71.3) Πρώτα αποτελέσματα: επικέντρωση στην κατανομή ανδρών / 
γυναικών.
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Η συγκεφαλαίωση που ακολουθεί λαμβάνει υπόψη αυτήν την ανάλυση ανά ομάδες χωρών.
Διαρθρώνεται ως ακολούθως: 

I   - Κοινές στάσεις όλων των ευρωπαίων γυναικών
II  - Χώρες προ του 2004: Χώρες της βόρειας και της ηπειρωτικής Ευρώπης (DK, FI, SE, 

DE, AT, LU, NL, BE, FR)
III - Χώρες προ του 2004: Ηνωμένο Βασίλειο και Ιρλανδία
IV - Χώρες προ του 2004: Χώρες της νότιας Ευρώπης (EL, IT, PT, ES, συμπεριλαμβανομένων 

MT, CY)
V  - Χώρες μετά το 2004: Χώρες της ανατολικής Ευρώπης (BG, CZ, EE, HU, LV, LT, PL, 

RO, SK, SI)
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I. Κοινές στάσεις όλων των ευρωπαίων γυναικών

Οι ποσοτικές έρευνες κατέδειξαν ότι η σύνδεση των γυναικών με την ΕΕ είναι πιο απόμακρη
από ό,τι η σύνδεση των ανδρών με την ΕΕ. Η παρούσα ποιοτική έρευνα επιτρέπει να 
προχωρήσουμε πέρα από τη διαπίστωση αυτή και να κατανοήσουμε καλύτερα πώς 
οικοδομείται η σχέση των γυναικών με την πολιτική και την ΕΕ.

Γενικά, η ποιοτική έρευνα δείχνει ότι οι ευρωπαίες γυναίκες συμφωνούν στα ακόλουθα 
σημεία: 

Πλαίσιο ισότητας ανδρών/γυναικών:

 Παρότι υπάρχουν συχνά σημαντικές διαφοροποιήσεις μεταξύ των χωρών, όλες οι 
γυναίκες καταγγέλλουν ότι η απόλυτη ισότητα ανδρών/γυναικών εξακολουθεί να μην 
υφίσταται. Υπάρχουν τα κείμενα που τη διακηρύσσουν, αλλά η πραγματικότητα είναι 
διαφορετική. Και τούτο ισχύει σε όλους τους τομείς της κοινωνίας.

 Σε κάθε ομάδα χωρών, διαπιστώνουμε ότι οι απαντήσεις επηρεάζονται από την 
ιστορική, πολιτισμική, οικονομική και κοινωνική κληρονομιά.

Γενική αντίληψη για την ΕΕ:

 Μια θεώρηση της ΕΕ η οποία μπορεί να φαίνεται παράδοξη:

- αφενός, οι γυναίκες θεωρούν την ΕΕ απόμακρη, τη λειτουργία της περίπλοκη και 
τη δράση της δυσνόητη·

- αφετέρου, χωρίς να γνωρίζουν συγκεκριμένα το γιατί, νιώθουν την ΕΕ ισχυρή, 
τόσο στην εξωτερική δράση της όσο και στον αντίκτυπο που έχει στην 
καθημερινή ζωή τους. Στη συγκεκριμένη ηλικιακή κατηγορία, οι γυναίκες 
αυτοπροσδιορίζονται ως η «γενιά της Ευρώπης». Άλλες μεγάλωσαν με την ΕΕ 
και άλλες την ανέμεναν επί χρόνια.

Οι γυναίκες θεωρούν την ΕΕ αυτονόητη: σε συμβολικό επίπεδο, πιστεύουν στο 
σχέδιο μιας ευρείας περιοχής ειρήνης και αλληλοβοήθειας, μια εικόνα θετική, η 
οποία βρίσκεται σε αντίθεση με τη γραφειοκρατική πραγματικότητα, η οποία 
θεωρείται δυσπρόσιτη από τις συμμετέχουσες στην έρευνα. Οι γυναίκες 
υπογραμμίζουν, ωστόσο, τον θεμελιώδη ρόλο της: γνωρίζουν ότι μεγάλο ποσοστό 
των εθνικών νόμων εξαρτώνται με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο από την ΕΕ και ότι 
η ΕΕ διαδραματίζει πρωτεύοντα ρόλο στον τομέα της εναρμόνισης και της 
ρύθμισης.

Αυτή η επίγνωση δεν συνδυάζεται συστηματικά με αποδοχή της ΕΕ, και οι στάσεις 
απέναντι στην ΕΕ διαφέρουν ενίοτε με πολύ σαφή τρόπο μεταξύ των χωρών.
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 Ένα αίσθημα απογοήτευσης απέναντι στην ΕΕ:

Παρότι άγνωστη σε μεγάλο βαθμό, η ΕΕ είναι παρούσα και μπορεί να απογοητεύει.

- λόγω έλλειψης θετικής εικόνας. Στον τομέα αυτόν, όπως και στο σύνολο των 
θεμάτων που εξετάσθηκαν στο πλαίσιο των ομάδων συζήτησης, τα μέσα 
ενημέρωσης επικρίνονται συχνά. Συγκεκριμένα, τους προσάπτεται:

o η έλλειψη εκπαιδευτικού χαρακτήρα της ενημέρωσής τους
o η τάση τους να δίνουν έμφαση σε επιφανειακές ιστορίες και όχι σε θέματα 

ουσίας
o η πολύ συχνά αρνητική και ελάχιστα εποικοδομητική θεώρησή τους

- λόγω έλλειψης επικοινωνίας, η οποία την καθιστά απόμακρη
- επειδή δεν προστατεύει την αγοραστική δύναμη, η οποία πλήττεται από την 

κρίση.

Αντίληψη της κρίσης:

 Κατά τη διάρκεια των συνεντεύξεων, όλες οι γυναίκες ανέφεραν ότι η κρίση τις 
αφορά ή ότι πλήττονται άμεσα από αυτήν. Η εκτίμησή τους για την κατάσταση 
διαφέρει σαφώς ανάλογα με την οικονομική κατάσταση της χώρας τους: οι 
αντιδράσεις τους απέναντι στην κρίση κυμαίνονται από τη διάχυτη ανησυχία έως το 
αίσθημα καταστροφής.

 Ο αντίκτυπος της κρίσης είναι οικονομικός και κοινωνικός, αλλά και ψυχολογικός. 
Σε αυτόν προστίθεται ένα σημαντικό στοιχείο ηθικού προβληματισμού και κρίσης 
εμπιστοσύνης απέναντι στην πολιτική γενικότερα.

 Ακόμη περισσότερο από ό,τι για την αντίληψη για την ΕΕ, η παρούσα έρευνα 
ανέδειξε ότι οι γυναίκες αποδοκιμάζουν τον «επιζήμιο» ρόλο των μέσων 
ενημέρωσης. Καταγγέλλουν συχνά ένα κλίμα «δημιουργίας άγχους» καθώς και 
την έλλειψη ενημέρωσης σχετικά με το ποιος κάνει τι, ποιος είναι υπεύθυνος για τι.

 Η ΕΕ δεν θεωρείται υπεύθυνη για την τρέχουσα κατάσταση, αλλά δεν θεωρείται 
επίσης ιδιαίτερα ικανή να θεσπίσει μια στρατηγική απόκρισης στην κρίση. Και 
πάλι, οι γυναίκες που συμμετείχαν στις ομάδες συζήτησης ανέφεραν ότι δεν 
γνωρίζουν καλά τον ρόλο της ΕΕ λόγω έλλειψης εκπαίδευσης. Γνωρίζουν ότι η ΕΕ 
«κάνει κάτι», αλλά τι; Οι ερωτηθείσες Ευρωπαίες δεν είναι βέβαιες ότι η ΕΕ διαθέτει 
τα μέσα για να ενεργήσει.

 Αντιθέτως, οι περισσότερες ερωτηθείσες προσδιορίζουν το αμερικανικό τραπεζικό 
σύστημα ως κύριο υπεύθυνο για την πρόκληση της κρίσης. Όμως, πέραν τούτου, 
μεγάλη ευθύνη για τη διαχείριση της κρίσης καταλογίζεται στις εθνικές 
τράπεζες και τα εθνικά θεσμικά όργανα.
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 Ενόψει της κατάστασης αυτής, δεν εκδηλώνουν ένα αίσθημα αναδίπλωσης, αλλά 
αντιθέτως μια βούληση ανακίνησης των πραγμάτων, αλλαγής συμπεριφοράς σε 
επίπεδο πολιτών. Επειδή θεωρούν την απόκριση των θεσμικών οργάνων ανύπαρκτη, 
ανεπαρκή ή ακατάλληλη, οι συμμετέχουσες στην έρευνα προσδοκούν από την 
κοινωνία των πολιτών να αναλάβει προσπάθειες για την αντιμετώπιση της κρίσης.
Για τις γυναίκες αυτές, η λύση εξαρτάται επίσης από τους πολίτες. Ζητούν από τους 
πολίτες περισσότερη πολιτική συνείδηση και πιο υπεύθυνη συμπεριφορά.

 Στο πλαίσιο αυτό, μολονότι σε διαφορετικό βαθμό ανάλογα με τη χώρα, οι κύριες 
ανησυχίες των γυναικών της ΕΕ αφορούν:

- την ανεργία (συνήθως ανησυχούν περισσότερο για τις μελλοντικές γενεές 
παρά για τις ίδιες),

- την απώλεια αγοραστικής δύναμης και τη μείωση του επιπέδου ζωής. Στις 
χώρες που πλήττονται λιγότερο από την κρίση, πρόκειται για ανησυχία για το 
μέλλον, ενώ σε εκείνες  που επηρεάζονται περισσότερο για μια 
πραγματικότητα, ενίοτε ανησυχητική,

- το άγχος και τη συλλογική δυσαρέσκεια που νιώθει η κοινωνία λόγω της 
αβεβαιότητας για το μέλλον.

 Στο ίδιο πάντοτε πλαίσιο, οι γυναίκες δίνουν έμφαση σε μια πολιτική δράση που θα 
ενδιαφέρεται περισσότερο για κοινωνικά, κοινωνιακά και περιβαλλοντικά θέματα.

Ενδιαφέρον και ενημέρωση για την πολιτική:

 Οι γυναίκες αναφέρουν ότι ενδιαφέρονται περισσότερο για την εθνική και την 
τοπική πολιτική παρά για την ευρωπαϊκή και τη διεθνή πολιτική, την οποία θεωρούν 
απόμακρη και πολύπλοκη.

 Παρότι οι γυναίκες διαπιστώνουν ότι η ενημέρωση είναι σήμερα ευκολότερη από ό,τι 
ήταν άλλοτε, εκφράζουν τη λύπη τους για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν όσον 
αφορά την ενημέρωσή τους σχετικά με την ΕΕ γενικά, και ακόμη περισσότερο 
σχετικά με την καθημερινή λειτουργία της. Συχνά, κατά τη διάρκεια της 
συζήτησης, εκπλήσσονται και οι ίδιες για την έλλειψη των γνώσεών τους επί του 
θέματος. Και σε αυτόν τον τομέα καταλογίζουν ευθύνες στα μέσα ενημέρωσης.

Ευρωπαϊκές εκλογές:

 Οι ευρωπαίες ηλικίας 30 έως 55 ετών παραδέχονται την άγνοιά τους σχετικά με τα 
ευρωπαϊκά διακυβεύματα. Έχουν την αίσθηση ότι οι προεκλογικές εκστρατείες 
επικεντρώθηκαν περισσότερο στα εθνικά διακυβεύματα παρά στα ευρωπαϊκά.

 Ισχυρίζονται ότι η ψήφος τους επηρεάσθηκε από την τοπική κατάσταση καθώς και 
από το πώς πλήττεται η χώρα τους από την κρίση.
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 Αναφέρουν ότι οι συγκεκριμένες εκλογές τους προκάλεσαν ελάχιστο ενθουσιασμό 
και ότι απέδωσαν σε αυτές ελάχιστη σημασία.

 Οι γυναίκες που ψήφισαν αναφέρουν, ως επί το πλείστον, ότι προσήλθαν στις 
κάλπες από καθήκον, και ισχυρίζονται ότι χρειάσθηκε να καταβάλλουν 
προσπάθεια για να ψηφίσουν.

 Οι γυναίκες που δεν ψήφισαν αναφέρουν πότε την αδιαφορία τους για τις εκλογές, 
πότε την έλλειψη ενημέρωσής τους και πότε την αδυναμία μετακίνησής τους ώστε να 
προσέλθουν στις κάλπες.

 Οι γυναίκες δηλώνουν ότι δεν γνωρίζουν πολλά σχετικά με τα αποτελέσματα των 
εκλογών.
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II. Χώρες προ του 2004
Ομάδα 1: Χώρες της βόρειας και της ηπειρωτικής Ευρώπης

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

Πλαίσιο ισότητας ανδρών/γυναικών:

 Παρά το γεγονός ότι η ισότητα είναι ισχυρή στις χώρες της βόρειας και της 
ηπειρωτικής Ευρώπης, η ισοτιμία εξακολουθεί να μην έχει επιτευχθεί, τόσο σε 
πολιτικό όσο και σε μισθολογικό και οικογενειακό επίπεδο. Ωστόσο, το αίσθημα 
ισότητας είναι ισχυρότερο στις χώρες της βόρειας Ευρώπης από ό,τι στις χώρες της 
ηπειρωτικής Ευρώπης.

 Παρότι οι συμμετέχουσες στην έρευνα από τη συγκεκριμένη ομάδα χωρών 
αναγνωρίζουν ότι δεν πλήττονται άμεσα από την κρίση, φοβούνται ότι στο μέλλον η 
κρίση μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την ισορροπία που έχουν επιτύχει μεταξύ 
επαγγελματικής και προσωπικής ζωής.

Γενική αντίληψη για την ΕΕ:

 Οι γυναίκες των βόρειων και των ηπειρωτικών χωρών της Ευρώπης (με την 
αξιοσημείωτη εξαίρεση της Αυστρίας) έχουν μια θεώρηση σχετικά πιο θετική 
απέναντι στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα από ό,τι οι γυναίκες των χωρών της νότιας 
Ευρώπης.

 Η εικόνα της ΕΕ είναι υποβαθμισμένη, η ΕΕ είναι απόμακρη και ακατανόητη.

 Οι γυναίκες των κρατών μελών προ του 2004 πιστεύουν ότι ο αντίκτυπος της ΕΕ 
συνδυάζεται συχνά με πτυχές όπως οι φόροι, οι μετεγκαταστάσεις επιχειρήσεων, η 
διαλογή των φρούτων κατά μέγεθος κλπ. Ωστόσο, στις χώρες της βόρειας Ευρώπης 
(Φινλανδία, Σουηδία και Δανία), αναφέρεται συχνά ο ρόλος της Ευρώπης σε θέματα 
περιβάλλοντος και καταπολέμησης της αλλαγής του κλίματος.

 Η εξουσία της ΕΕ θεωρείται περιορισμένη, ειδικότερα λόγω της δυσκολίας 
εξεύρεσης πεδίου συνεννόησης μεταξύ των κρατών μελών για τη λήψη ορισμένων 
αποφάσεων.

Αντίληψη της κρίσης:

 Ανάλογα με τον αντίκτυπο της κρίσης στη χώρα τους, οι γυναίκες των χωρών της 
βόρειας και της ηπειρωτικής Ευρώπης εκφράζουν διαφορετικά επίπεδα ανησυχίας.

 Στις Κάτω Χώρες, στη Δανία, στη Φινλανδία, στη Σουηδία και στη Γερμανία, οι 
συμμετέχουσες στην έρευνα εκδήλωσαν ένα επίπεδο ανησυχίας σχετικά χαμηλό σε 
σχέση με εκείνο των άλλων χωρών. Αποδοκιμάζουν τη δραματοποίηση της κρίσης 
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από τα μέσα ενημέρωσης, τις διαφορές πλούτου, τον καταναλωτισμό και τον κίνδυνο 
που συνιστά η μείωση της αγοραστικής δύναμης.

 Οι συμμετέχουσες στην έρευνα από τη Γαλλία, το Βέλγιο και το Λουξεμβούργο 
θεωρούν ότι, στη χώρα τους, η κρίση έχει αρνητικές συνέπειες. Πράγματι, 
εκφράζουν μεγαλύτερη ανησυχία για τη χώρα τους παρά για τις ίδιες. Αναφέρουν 
αυξημένη ευαισθησία απέναντι στις διαφορές πλούτου και, στη Γαλλία, αυξημένο 
κίνδυνο αύξησης της φτώχειας και δραματοποίηση της κατάστασης από τα μέσα 
ενημέρωσης, η οποία καλλιεργεί το αίσθημα αγωνίας.

Από την άλλη πλευρά, θεωρούν ότι πρόκειται για προσωρινή στασιμότητα της 
οικονομίας (κυκλική πτυχή των οικονομικών κρίσεων).

 Τέλος, οι ερωτηθείσες από την Αυστρία θεωρούν ότι η κατάσταση είναι πολύ 
ανησυχητική και εκφράζουν ένα αίσθημα ανικανοποίητου, απογοήτευσης και 
αδικίας.

Κύριες ανησυχίες:

 Οι κύριες ανησυχίες των γυναικών στις χώρες αυτές είναι οι ακόλουθες:
- ανεργία,
- εκπαίδευση,
- οικογένεια,
- κοινωνικά ζητήματα,
- περιβάλλον.

Ενδιαφέρον και ενημέρωση για την πολιτική:

 Το ενδιαφέρον των γυναικών για την πολιτική επικεντρώνεται κυρίως σε τοπικό και 
περιφερειακό επίπεδο.

 Με τις αξιοσημείωτες εξαιρέσεις της Φινλανδίας και των Κάτω Χωρών, οι 
συμμετέχουσες στην έρευνα απάντησαν ότι είναι μάλλον ελλιπώς ενημερωμένες. 

Ευρωπαϊκές εκλογές:

 Γιατί/για ποιον ψήφισαν;

- από καθήκον
- κατόπιν παρότρυνσης από το περιβάλλον τους (οικογένεια, συνάδελφοι, 

φίλοι)
- λόγω αφοσίωσης σε κάποιο πολιτικό κόμμα
- για το πρόγραμμα ενός υποψηφίου (όταν αφορά κοινωνικά θέματα και την 

καθημερινή ζωή)
- στη Γαλλία: σε ένδειξη αποδοκιμασίας.
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 Ειδικότερα:

 Γαλλία, Κάτω Χώρες και Αυστρία: Οι γυναίκες έχουν την τάση να ψηφίζουν 
περισσότερο λόγω αφοσίωσης σε ένα πολιτικό κόμμα παρά από πολιτική 
πεποίθηση.

 Γερμανία, Σουηδία, Φινλανδία, Δανία, Βέλγιο και Λουξεμβούργο: Οι γυναίκες 
στις χώρες αυτές ενδιαφέρονται περισσότερο για την πολιτική εγγύτητας 
(κοινωνικά ζητήματα, οικογένεια, περιβάλλον). Έχουν την τάση να ψηφίζουν 
περισσότερο από πολιτική πεποίθηση παρά λόγω αφοσίωσης σε ένα πολιτικό 
κόμμα.

III. Χώρες προ του 2004
Ομάδα 2: Ηνωμένο Βασίλειο και Ιρλανδία

Πλαίσιο ισότητας ανδρών/γυναικών:

 Στο Ηνωμένο Βασίλειο, η τυπική ισότητα ανδρών/γυναικών είναι εξίσου 
προωθημένη με εκείνη στις χώρες της βόρειας και της ηπειρωτικής Ευρώπης. Από 
την άλλη πλευρά, ορισμένες γυναίκες καταγγέλλουν τη διάλυση της οικογένειας, η 
οποία ευνοεί την εγκληματικότητα και καθιστά πιο ευάλωτο τον κοινωνικό ιστό, 
ιδίως υπό την επίδραση της κρίσης.

 Στην Ιρλανδία, οι γυναίκες αποδοκιμάζουν την υστέρηση της χώρας τους όσον αφορά 
την ισότητα ανδρών/γυναικών τόσο σε επίπεδο πολιτικής εκπροσώπησης όσο και σε 
επίπεδο μισθών.

Γενική αντίληψη για την ΕΕ:

 Στην πλειονότητά τους, οι συμμετέχουσες στην έρευνα από το Ηνωμένο Βασίλειο 
έχουν αρνητική εικόνα για την ΕΕ. Επικρίνουν ειδικότερα τη γραφειοκρατία και τις 
δυσκίνητες διαδικασίες της.

 Από την πλευρά τους, οι γυναίκες στην Ιρλανδία θεωρούν την ευρωπαϊκή πολιτική 
απομακρυσμένη σε σχέση με τις ανησυχίες τους. Όπως και οι γυναίκες στο Ηνωμένο 
Βασίλειο, αντιλαμβάνονται ελάχιστα μόνον τον αντίκτυπό της στην καθημερινή ζωή 
τους.

 Όπως και στις χώρες της βόρειας και της ηπειρωτικής Ευρώπης, η εικόνα της ΕΕ στις 
δύο αυτές χώρες είναι υποβαθμισμένη, η ΕΕ είναι απόμακρη και ακατανόητη.
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 Οι γυναίκες των κρατών μελών προ του 2004 πιστεύουν ότι ο αντίκτυπος της ΕΕ 
συνδέεται συχνά με πτυχές όπως οι φόροι, οι μετεγκαταστάσεις επιχειρήσεων, η 
διαλογή των φρούτων κατά μέγεθος κλπ.

 Η εξουσία της ΕΕ θεωρείται περιορισμένη, ειδικότερα λόγω της δυσκολίας 
εξεύρεσης πεδίου συνεννόησης μεταξύ των κρατών μελών για τη λήψη ορισμένων 
αποφάσεων.

Αντίληψη της κρίσης:

 Στις δύο αυτές χώρες, οι γυναίκες αντιλαμβάνονται την κατάσταση ως δραματική. Η 
κρίση έθεσε τέλος με βίαιο τρόπο σε μια οικονομική κατάσταση μάλλον καλή, 
γεγονός που τις κλόνισε έντονα και προκαλεί μεγάλες ανησυχίες.

 Για την πλειονότητα των γυναικών αυτών, η σοβαρή υποβάθμιση της κατάστασης, 
της οποίας γίνονται μάρτυρες καθημερινά, συνεπάγεται έντονη κριτική κατά των 
υπερβολών των παραγόντων της χρηματοοικονομικής σφαίρας, η οποία συνοδεύεται 
από κρίση εμπιστοσύνης.

 Η κύρια ανησυχία τους αφορά την ανεργία, τόσο για τις ίδιες όσο και για τα μέλη της 
οικογένειάς τους.

Ενδιαφέρον και ενημέρωση για την πολιτική:

 Ενώ στο Ηνωμένο Βασίλειο οι ερωτηθείσες αναφέρουν είτε ότι ενδιαφέρονται πολύ 
για την πολιτική (περισσότερο από καθήκον παρά από πεποίθηση) είτε ότι δεν 
ενδιαφέρονται καθόλου, οι συμμετέχουσες στην έρευνα από την Ιρλανδία δηλώνουν 
ότι ενδιαφέρονται μετρίως έως λίγο για την πολιτική.

Ευρωπαϊκές εκλογές:

 Γιατί/για ποιον ψήφισαν;

- Για να εκφράσουν την αποδοκιμασία τους και να επιδράσουν με αυτόν τον 
τρόπο στην εθνική πολιτική.

- Στην Ιρλανδία, αναφέρονται η επίδραση της παράδοσης και της οικογένειας 
στη συμπεριφορά. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, αναφέρεται επίσης ο ρόλος των 
ανθρώπων του περιβάλλοντος.
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IV. Χώρες προ του 2004
Ομάδα 3: Χώρες της νότιας Ευρώπης, συμπεριλαμβανομένων MT και CY

EL, IT, PT, ES, συμπεριλαμβανομένων MT και CY

Πλαίσιο ισότητας ανδρών/γυναικών:

Η ισότητα ανδρών/γυναικών στις νότιες χώρες της ΕΕ είναι ακόμη πιο δύσκολο να 
επιτευχθεί, καθώς οι εν λόγω χώρες πλήττονται σοβαρά από την κρίση.

 Γενικά, οι νότιες χώρες της ΕΕ εμφανίζουν μεγαλύτερη υστέρηση στα ζητήματα της 
ισότητας των φύλων από ό,τι οι βόρειες χώρες (με την αξιοσημείωτη εξαίρεση της 
Κύπρου), αλλά τα θέματα αυτά τείνουν να εμφανίζονται ολοένα και συχνότερα στον 
διάλογο. Στο πλαίσιο αυτό, η Ιταλία και η Ισπανία έχουν κάνει περισσότερα βήματα 
προόδου. Οι νομοθεσίες έχουν εξελιχθεί σημαντικά, ιδίως στην Ισπανία, και οι 
πρακτικές ισότιμης μεταχείρισης γενικεύονται στην Ιταλία.

 Οι γυναίκες αναφέρουν τη σημασία της οικογένειας στη ζωή τους, ιδίως στην Κύπρο 
και στη Μάλτα.

Γενική αντίληψη για την ΕΕ:

 Παρότι πλήττονται έντονα από την κρίση, στις χώρες αυτές τα αισθήματα απέναντι 
στην ΕΕ είναι διφορούμενα. Λόγω της έλλειψης πληροφόρησης και της δυσκολίας 
κατανόησης του ρόλου της ΕΕ, οι αντιδράσεις είναι άλλοτε αρνητικές, άλλοτε θετικές 
και άλλοτε ουδέτερες.

 Εκτός από τις ως άνω αναφερόμενες πτυχές που είναι κοινές με τα κράτη της βόρειας 
Ευρώπης προ του 2004 (ασαφής, πολύπλοκη και υποβαθμισμένη εικόνα της ΕΕ), η 
πλειονότητα των συμμετεχουσών από τις χώρες της νότιας Ευρώπης υπογραμμίζει, 
ωστόσο, τον θετικό ρυθμιστικό ρόλο της ΕΕ. Ο ρόλος αυτός γίνεται γενικά 
αντιληπτός ως προστατευτικός και σταθεροποιητικός, αλλά ο ακριβής προσδιορισμός 
της παρέμβασης της ΕΕ παραμένει δύσκολος.

 Οι συμμετέχουσες επιθυμούν να πράξει περισσότερα η ΕΕ σε θέματα κοινωνικής 
πολιτικής, ιδίως προς όφελος της οικογενειακής ισορροπίας (βρεφονηπιακοί σταθμοί, 
σχολεία κλπ.).

Αντίληψη της κρίσης:

 Ανάλογα με την αντίκτυπο της κρίσης στη χώρα τους, οι γυναίκες των χωρών της 
νότιας Ευρώπης εκφράζουν διαφορετικά επίπεδα ανησυχίας.

 Η κρίση έχει αρνητικές συνέπειες, αλλά έχει περιορισμένο μόνον αντίκτυπο στην 
καθημερινή ζωή για τις συμμετέχουσες στις ομάδες συζήτησης στην Κύπρο, στη 
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Μάλτα και στην Ιταλία. Οι γυναίκες δηλώνουν ανήσυχες, αλλά στην πραγματικότητα 
η κρίση τις έχει αγγίξει ελάχιστα (ακόμη και καθόλου). Ωστόσο, στην Κύπρο, οι 
γυναίκες εκφράζουν την ανησυχία τους για το μέλλον του τουρισμού. Αντίθετα, στην 
Ιταλία και στη Μάλτα, οι συμμετέχουσες τονίζουν τη γενική ανασφάλεια που 
συνδέεται άμεσα με τη μετανάστευση.

 Στην Ισπανία, στην Ελλάδα και στην Πορτογαλία, οι συμμετέχουσες θεωρούν ότι η 
κατάσταση είναι πολύ ανησυχητική. Ορισμένες χώρες αντιμετώπιζαν ήδη έντονα
προβλήματα πριν από την κρίση. Οι ερωτηθείσες θεωρούν την κατάσταση, ανάλογα 
με την περίπτωση, ανησυχητική ή ανεξέλεγκτη. Οι γυναίκες εκφράζουν ένα αίσθημα 
απογοήτευσης, ανικανοποίητου και αδικίας. Στις συζητήσεις αναδεικνύεται ο φόβος 
τους, ακόμη και η αγωνία τους, για την αύξηση της ανεργίας. Στην οικονομική 
ανασφάλεια προστίθεται ένα αίσθημα ανασφάλειας εντός της κοινωνίας.

Ενδιαφέρον και ενημέρωση για την πολιτική:

 Οι γυναίκες στις νότιες χώρες της Ευρώπης έχουν την τάση να δίνουν έμφαση σε 
θέματα εγγύτητας και κοινωνικής πολιτικής. Δεν κρύβουν την απογοήτευσή τους για 
τον πολιτικό κόσμο (με εξαίρεση την Πορτογαλία, όπου οι απαντήσεις των 
ερωτηθεισών είναι περισσότερο μοιρασμένες), πράγμα που δεν σημαίνει, ωστόσο, ότι 
δεν ενδιαφέρονται για την πολιτική γενικά. Σημειώνεται ότι στην Ελλάδα οι 
συμμετέχουσες εκφράζουν έλλειψη εμπιστοσύνης για τους υπευθύνους για την
πολιτική, και για τον ίδιο λόγο δηλώνουν απομακρυσμένες από την πολιτική γενικά.
Υπογραμμίζουν και πάλι τις δυσκολίες ενημέρωσής τους και εκφράζουν τη λύπη τους 
για την έλλειψη τόσο ποιότητας όσο και αξιοπιστίας της ενημέρωσης.

Ευρωπαϊκές εκλογές:

 Οι συμμετέχουσες στην έρευνα θεωρούν ότι ο προεκλογικός διάλογος δεν 
παρουσίασε ενδιαφέρον, και ότι συχνά δεν είχε ευρωπαϊκή επικέντρωση. Οι γυναίκες 
που δεν ψήφισαν τόνισαν ιδιαίτερα το γεγονός ότι δεν αντιλαμβάνονται ούτε το 
διακύβευμα ούτε τη σκοπιμότητα των εκλογών, εξ ου και η απόφασή τους να 
απόσχουν.

 Γιατί/για ποιον ψήφισαν;
- Η μεγάλη πλειονότητα αναφέρει ότι επέλεξε να ψηφίσει από αφοσίωση σε 

ένα πολιτικό κόμμα (εκτός από τις γυναίκες στην Ιταλία και στη Μάλτα). 
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V. Χώρες προ του 2004:
Χώρες της ανατολικής Ευρώπης

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

Πλαίσιο ισότητας ανδρών/γυναικών:

 Στις χώρες της ανατολικής Ευρώπης γίνεται λόγος για καταρχήν ισότητα, η οποία 
αποκτήθηκε συχνά νωρίτερα από ό,τι στα άλλα κράτη μέλη, αλλά επαληθεύεται 
ολοένα και λιγότερο στην πράξη.

 Οι εθνικές καταστάσεις εμφανίζουν έντονη διαφοροποίηση: η Εσθονία και η 
Λετονία, για παράδειγμα, προσεγγίζουν κατά πολύ τις ισότιμες συμπεριφορές των 
χώρων της βόρειας Ευρώπης. Αντίθετα, η Ρουμανία εμφανίζει μεγάλες κοινωνικές 
ανισότητες, και οι γυναίκες είναι συχνά οι πρώτες που θίγονται από την κατάσταση 
αυτή. Σε άλλες χώρες αναφέρεται η ανισότητα ιδίως υπό την οικονομική μορφή της.

 Οι γυναίκες φαίνεται να ζητούν σημαντικότερο ρόλο της ΕΕ σε θέματα ισότητας 
ανδρών/γυναικών.

 Σε αρκετές χώρες (Πολωνία, Ουγγαρία και, σε μικρότερο βαθμό, Σλοβενία), οι 
συμμετέχουσες στην έρευνα κατήγγειλαν σημαντικές ελλείψεις σε δομές βοήθειας 
κοινωνικού χαρακτήρα (βρεφονηπιακοί σταθμοί, άδεια μητρότητας κλπ.).

Γενική αντίληψη για την ΕΕ:

 Όπως και σε άλλες χώρες, παρατηρείται μια διττή αντίληψη της ΕΕ: οι γυναίκες στις 
ανατολικές χώρες της ΕΕ εκφράζουν μεγάλες ελπίδες, αλλά και αμφιβολίες.

- Θετικά σημεία: Μεταξύ άλλων θεμάτων, η ελεύθερη κυκλοφορία και η 
ενδοκοινοτική αλληλεγγύη επανέρχονται στις περισσότερες συζητήσεις.

Οι γυναίκες αυτές βλέπουν την ΕΕ ως παράγοντα προόδου και ανάπτυξης,
οικονομικών ευκαιριών, ανάπτυξης των υποδομών και πρόσβασης στις 
τεχνολογίες.

- Αρνητικά σημεία: Η υποβαθμισμένη εικόνα της ΕΕ (απομάκρυνση,
γραφειοκρατική δυσκινησία) καθώς και η απώλεια κάποιας κοινωνικής 
ασφάλειας. Στην Τσεχική Δημοκρατία και, σε μικρότερο βαθμό, στην Πολωνία
αναφέρεται ο περιορισμός της εθνικής κυριαρχίας. Τέλος, οι επικρίσεις κατά της 
ΚΓΠ είναι σχετικά έντονες στη Ρουμανία και στη Σλοβακία.

Οι γυναίκες αυτής της ομάδας χωρών δηλώνουν ότι δεν γνωρίζουν πραγματικά 
τον αντίκτυπο της ΕΕ: γνωρίζουν συχνά ότι η ΕΕ διαθέτει κεφάλαια στη χώρα 
τους, αλλά δεν γνωρίζουν τις ακριβείς συνθήκες διάθεσης αυτών των κεφαλαίων.
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Αντίληψη της κρίσης:

 Ανάλογα με τον αντίκτυπο της κρίσης στη χώρα τους, οι γυναίκες στις ανατολικές 
χώρες της ΕΕ εκφράζουν διαφορετικά επίπεδα ανησυχίας.

 Η κατάσταση θεωρείται πολύ ανησυχητική για τις συμμετέχουσες στην έρευνα 
από την Εσθονία, τη Σλοβενία, την Ουγγαρία, τη Σλοβακία, τη Βουλγαρία, την 
Πολωνία και την Τσεχική Δημοκρατία. Σε όλες αυτές τις χώρες, ο ισχυρότερος φόβος 
είναι η ανεργία, και γενικότερα η υποβάθμιση της κοινωνικής κατάστασης που 
συνεπάγεται η κρίση. Ο αρνητικός ρόλος των μέσων ενημέρωσης επικρίνεται στον 
ίδιο βαθμό, εάν όχι περισσότερο, με τις άλλες χώρες. Τέλος, σε ορισμένες χώρες
(ειδικότερα στη Βουλγαρία και στη Σλοβενία), οι συμμετέχουσες στην έρευνα
τόνισαν τον ρόλο που πρέπει να διαδραματίσει κάθε πολίτης ενώπιον της κρίσης.

 Από την άλλη πλευρά, στη Ρουμανία, στη Λιθουανία και στη Λετονία, η κατάσταση 
γίνεται αντιληπτή ως καταστροφική. Στις τρεις αυτές χώρες, οι οποίες πλήττονται 
περισσότερο από την κρίση, είναι διάχυτη η εντύπωση ότι η κατάσταση θα 
επιδεινωθεί, ιδίως όσον αφορά την ανεργία. Στη Λιθουανία και στη Λετονία, η κρίση 
βιώνεται ως πραγματικό δράμα, του οποίου η έκβαση είναι πιο αβέβαιη από κάθε 
άλλη φορά. Στην ανησυχία αυτή, προστίθεται μια έντονη ηθική κρίση. Στη Ρουμανία
αναδεικνύεται το αίσθημα αγωνίας ότι οι φτωχότερες χώρες, αρχής γενομένης από τη 
Ρουμανία, θα υποστούν εντονότερα τις συνέπειες της κρίσης.

Ενδιαφέρον και ενημέρωση για την πολιτική:

 Το ενδιαφέρον των γυναικών για την πολιτική στις ανατολικές χώρες της ΕΕ 
εμφανίζει μεγάλη διαφοροποίηση: κυμαίνεται από την απόρριψη, έως το χαμηλό 
ενδιαφέρον και το ενδιαφέρον, έως τα έντονα συναισθήματα που οδηγούν σε
παθιασμένες συζητήσεις.

 Οι γυναίκες ισχυρίζονται ότι δεν διαθέτουν επαρκή ενημέρωση για την πολιτική 
γενικά, συμπεριλαμβανομένης της ΕΕ. Ωστόσο, δείχνουν γενικά περισσότερο 
ενδιαφέρον για την ΕΕ από ό,τι οι γυναίκες των χωρών προ του 2004. 

 Ειδικότερα:

 Σλοβενία, Σλοβακία, Λετονία, Βουλγαρία και Ουγγαρία: Από άποψη 
ενδιαφέροντος, οι γυναίκες των χωρών αυτών ισχυρίζονται ότι ενδιαφέρονταν 
περισσότερο για την πολιτική στο παρελθόν. Σήμερα, δηλώνουν απογοήτευση, 
ακόμη και ελάχιστο ενδιαφέρον.

 Πολωνία, Ουγγαρία, Εσθονία και Ρουμανία: Ενδιαφέρονται για την πολιτική, 
αλλά αποδοκιμάζουν τα σκάνδαλα, τον ρόλο των μέσων ενημέρωσης και τη 
διαφθορά.
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Ευρωπαϊκές εκλογές:

 Η προεκλογική εκστρατεία κρίνεται άνευ ενδιαφέροντος, με εξαίρεση από τις 
γυναίκες στη Ρουμανία και στη Σλοβακία.

 Οι γυναίκες στις ανατολικές χώρες της ΕΕ δεν αντιλαμβάνονται τη χρησιμότητα της 
ψήφου τους με τον ίδιο τρόπο:

- Λιθουανία, Λετονία: θεωρούν ότι η ψήφος δεν έχει καμία χρησιμότητα.
- Ρουμανία, Πολωνία, Εσθονία, Σλοβενία, Βουλγαρία: θεωρούν την ψήφο τους

χρήσιμη.
- Ουγγαρία και Σλοβακία: οι συμμετέχουσες των ομάδων συζήτησης στις δύο 

αυτές χώρες είναι μοιρασμένες όσον αφορά τη χρησιμότητα της ψήφου.
- Τσεχική Δημοκρατία: η ψήφος στις ευρωπαϊκές εκλογές θεωρείται 

δευτερεύουσας σημασίας σε σχέση με εκείνη στις εθνικές εκλογές.

 Γιατί/για ποιον ψήφισαν;
- Ανάλογα με τη χώρα, οι γυναίκες επέλεξαν να ψηφίσουν πρωτίστως για να 

υποστηρίξουν ένα πολιτικό κόμμα ή έναν υποψήφιο.

 Οι αντιδράσεις τους στα αποτελέσματα:
- Σλοβενία, Πολωνία, Βουλγαρία: αδιαφορία
- Ουγγαρία: ανησυχία για την άνοδο των εξτρεμιστικών κομμάτων
- Λιθουανία: έλλειψη ικανοποίησης
- Εσθονία, Λετονία: ικανοποίηση
- Σλοβακία: αίσθημα ελπίδας και σκεπτικισμού

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

Οι στάσεις των ερωτηθεισών αναλύθηκαν στο πλαίσιο ομαδικών συζητήσεων διάρκειας 
δύο ωρών. Η σύνθεση των ομάδων βασίσθηκε στα ακόλουθα κριτήρια:
- ομάδες 6 έως 11 συμμετεχουσών (16 για το Βέλγιο, ήτοι 2 γλωσσικές ομάδες 8

ατόμων), σύμφωνα με τη συνήθη μέθοδο των ποιοτικών ερευνών
- ηλικία από 30 έως 55 ετών
- με κάποιο ενδιαφέρον για την πολιτική, αλλά όχι με ενεργό ή στρατευμένο τρόπο
- ίση εκπροσώπηση γυναικών που ψήφισαν και δεν ψήφισαν στις ευρωπαϊκές εκλογές
- εκπροσώπηση των μεσαίων στρωμάτων της κοινωνίας, με ποικιλία επαγγελμάτων
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