
Kommunikatsiooni peadirektoraat
Direktoraat C – Suhted kodanikega
AVALIKU ARVAMUSE JÄLGIMISE ÜKSUS

B-1047 Brüssel – Tel: +32 2 28 42485
F-67070 Strasbourg – Tel: +33 3 88 1 74082

Brüssel, 8. veebruar 2010

KVALITATIIVUURING

Naised ja Euroopa Liit pärast 2009. aasta juuni Euroopa Parlamendi valimisi
Ulatus: EL 27

Uuringu läbiviija TNS qual +: 8.–15. juuni 2009

Lisaks enne ja pärast valimisi läbiviidud kvantitatiivuuringutele1 ning hääletustulemuste 
analüüsile sugude kaupa2 viidi igas liikmesriigis läbi kvalitatiivuuring 30–55aastaste naiste 
seas. Uuringu eesmärk on hinnata, kuidas näevad vastanud naiste olukorda oma riigis, mõista 
paremini nende arusaama EList ja seda, kuidas nad finants-, majandus- ja sotsiaalkriisiga 
hakkama saavad, ning parandada arusaama naiste valimiskäitumise kohta 2009. aasta juuni 
Euroopa Parlamendi valimistel.

Kvalitatiivuuringu eesmärk ei ole esindada uuritavat elanikkonda ehk käesoleval juhul 
Euroopa naisi. See võimaldab analüüsida põhjalikumalt konkreetse sihtrühma esitatud 
seoseid, arusaamu ja ettekujutusi ning mõista teatava teemaga seotud mõtteviise ja seega võib 
niisugune uuring aidata asjaomases valdkonnas üksikasjalikke meetmeid rakendada. 

Kõigis liikmesriikide rühmades toimunud aruteludest saadud teabe põhjal üldise kokkuvõtte 
tegemine on väga keeruline ja tundlik küsimus. Siiski saab kõigi liikmesriikide puhul tuua 
välja mõned olulisemad ühised jooned ja esitada tulemuste geograafilise jaotuse, mis sunnib 
aga tegema teatavat üldistust, mille puhul ei võeta kogu aeg arvesse vastanute arvamusi ja 
põhjendusi kogu keerukuses. Käesolev kokkuvõte, mis ei ole kaugeltki täiuslik, aitab siiski 
tuua esile samasse rühma kuuluvatele riikidele omased ühised jooned ning teha kindlaks 
nende erinevused, mis on mõnikord väga suured. 

Järgnev kokkuvõte põhineb riikide rühmade kaupa tehtud analüüsil. Kokkuvõte on jaotatud 
järgmisteks osadeks: 

I – Kõigi Euroopa naiste ühised hoiakud
II – Enne 2004. aastat ühinenud riigid: Põhja- ja Mandri-Euroopa (DK, FI, SE, DE, AT, LU, 

NL, BE, FR)
III – Enne 2004. aastat ühinenud riigid: Ühendkuningriik ja Iirimaa
IV – Enne 2004. aastat ühinenud riigid: Lõuna-Euroopa (EL, IT, PT, ES, k.a MT ja CY)
V – Pärast 2004. aastat ühinenud riigid: Ida-Euroopa (BG, CZ, EE, HU, LV, LT, PL, RO, SK, SI)

                                               
1 Eurobaromeetri 2008. aasta (EB 70) ja 2009. aasta (EB 71) standarduuringu aruanded.
2 Eurobaromeetri uuring 71.3 – 2009. aasta Euroopa Parlamendi valimised – Valimistejärgne uuring –
Töötlemata tulemused: tähelepanu keskmes on mehi ja naisi iseloomustavad suhtarvud.
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I. Kõigi Euroopa naiste ühised hoiakud

Kvantitatiivuuringud näitasid, et naiste side ELiga on kaugem kui meestel. Käesolev 
kvalitatiivuuring võimaldab minna kaugemale ning mõista paremini seda, kuidas kujuneb 
naiste suhtumine poliitikasse ja ELi.

Üldiselt näitab kvalitatiivuuring, et Euroopa naised on ühel meelel järgmistes punktides. 

Sooline võrdõiguslikkus

 Kuigi mõnikord esineb riikide vahel märgatavaid erinevusi, tunnistavad kõik naised, 
et täielikku soolist võrdõiguslikkust ei eksisteeri endiselt. Seda kuulutatakse tekstides, 
kuid tegelik olukord on erinev ning seda kõigis ühiskonna valdkondades. 

 Igas riikide rühmas võib täheldada, et vastuseid mõjutab ajalooline, kultuuriline, 
majanduslik ja sotsiaalne pärand.

Üldine arusaam EList

 Ettekujutus EList võib näida paradoksaalne:

– ühelt poolt leiavad naised, et EL tundub neile kauge, keerulise toimimisega ning 
selle tegevust on raske mõista; 

– teiselt poolt tunnevad naised – teadmata täpselt, miks see nii on –, et EL omab 
suurt võimu nii oma välistegevuses kui ka naiste igapäevaelu mõjutamisel. 
Küsitletud vanuserühma kuuluvad naised määratlevad end kui „Euroopa 
põlvkonda”. Üks osa neist kasvas üles koos ELiga, teine osa lootis aastaid ELiga 
ühinemisele. 

Naiste jaoks on ELi kuulumine endastmõistetav: sümboolselt tunnevad nad seotust 
ulatusliku rahu ja vastastikuse abi osutamise alaga, kuid sellele positiivsele 
ettekujutusele vastandub bürokraatlik tegelikkus, mis näib uuringus osalejatele 
raskesti ligipääsetav. Siiski rõhutavad nad ELi olulist rolli: nad on teadlikud sellest, et 
suur osa liikmesriikide seadustest sõltub ühel või teisel määral EList ning et ELil on 
esmatähtis roll ühtlustamisel ja reguleerimisel.

Teadvustamine ei tähenda aga alati heakskiitu ning hoiakud ELi suhtes on mõnikord 
liikmesriigiti väga erinevad.

 Teatav pettumus ELis

EL, mille tegevus on suuresti tundmatu, kuid siiski tajutav, võib tekitada pettumust 
järgmistel põhjustel:

– halb maine. Nii selles valdkonnas kui ka kõigis rühmades toimuva arutelu käigus 
lahatud teemade puhul süüdistatakse sageli meediat. Meedia süüks pannakse

o õpetliku teabe puudumist;
o suundumust piirduda põhjalike teemade puhul lühiülevaatega;
o liiga sageli negatiivset ja vähekonstruktiivset arusaama;
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– suhtlemise puudumine, mis muudab ELi kaugeks;
– ELi ei nähta kui kriisist koormatud ostujõu kaitsjat.

Arusaam kriisist

 Vestluste käigus kinnitasid kõik naised, et on kriisist otseselt puudutatud või 
mõjutatud. Naiste hinnang olukorrale sõltub selgelt nende riigi majanduslikust 
olukorrast: kriisiga seotud reaktsioonid ulatuvad ebamäärasest muretsemisest kuni 
olukorra katastroofiliseks hindamiseni.

 Kriisi mõju on majanduslik ja sotsiaalne, aga ka psühholoogiline. Sellele lisanduvad 
olulise tegurina moraaliküsimus ja usalduse puudumine poliitika vastu üldiselt.

 Veelgi enam kui arusaama puhul EList, ilmneb uuringust, et naised peavad 
kahetsusväärseks meedia võimendavat osa. Sageli kaevatakse rahutuks tegeva 
õhkkonna ning teabe puudumise üle selle kohta, kes mida teeb ja kes mille eest 
vastutab. 

 ELi ei peeta olukorra eest vastutavaks, samuti ei leita, et eelkõige oleks just EL 
võimeline looma kriisile reageerimise strateegia. Taas väidavad küsitluses osalenud 
naised, et nad ei tea piisavalt ELi rolli õpetliku teabe puudumise tõttu. Nad teavad, et 
EL „teeb midagi”, aga mida? Küsitletud Euroopa naised ei ole kindlad, kas ELil on 
tegutsemiseks vahendeid. 

 Seevastu märgib enamik neist, et kriisi vallapääsemise eest vastutab esmajoones 
Ameerika pangasüsteem. Kuid lisaks sellele leitakse, et kriisi ohjamise eest 
vastutavad suurel määral ka riikide pangad ja asutused.

 Niisuguse olukorraga silmitsi seistes ei valda neid soov tagasi tõmbuda, vaid 
vastupidi, tahe panna asjad liikuma, muuta käitumist kodaniku tasandil. Et 
küsitluses osalenute arvates on institutsioonide reageerimine olematu, ebapiisav või 
ebasobiv, loodavad nad, et kodanikuühiskond asuks samuti kriisi vastu võitlema. 
Nende arvates sõltub lahendus ka kodanikust. Vastanute arvates tuleks suurendada 
kodanikutunnet ning käituda vastutustundlikumalt.

 Seoses sellega on ELi naiste peamised mured – olenemata nende tähtsuse järjekorra 
erinevustest riikide vahel – järgmised:

– tööpuudus (üldiselt muretsevad naised rohkem tulevase põlvkonna kui iseenda 
pärast);

– ostujõu vähenemine ja elatustaseme langus. Kriisist vähem mõjutatud riikides 
on tegemist hirmuga tuleviku ees ning sügavas kriisis olevates riikides 
mõnikord ängistava tegelikkuse ees;

– stress ja kollektiivne ärevus, mida tuntakse ühiskonnas tulevikuga seotud 
ebakindluse tõttu.

 Selles kontekstis eelistavad naised poliitilisi meetmeid, mis keskenduksid rohkem 
sotsiaalsetele, ühiskondlikele ja keskkonnaalastele teemadele. 

Huvi poliitika vastu ja teadlikkus poliitikast



4

 Naised väidavad, et tunnevad huvi rohkem riikliku ja kohaliku tasandi poliitika 
kui Euroopa ja rahvusvahelise poliitika vastu, mida peetakse kaugeks ja keeruliseks. 

 Kuigi naised leiavad, et praegu on teabe saamine varasemast lihtsam, avaldavad nad 
kahetsust raskuste pärast seoses teabe saamisega ELi ja veel rohkem selle 
igapäevase toimimise kohta. Sageli imestavad nad arutelu käigus ka ise oma 
teadmiste puudumise üle kõnealusel teemal. Selles valdkonnas süüdistatakse taas 
meediat.

Euroopa Parlamendi valimised

 30–55aastased naised tunnistavad teadmiste puudumist Euroopa küsimuste kohta. 
Neil on tunne, et valimiskampaaniad keskendusid pigem riiklikele kui Euroopa 
küsimustele.

 Nad kinnitavad, et hääletamisel mõjutas neid kohalik olukord ning see, mil määral 
kriis nende riiki on mõjutanud.

 Nad väidavad, et seoses viimaste valimistega oli neil vähe entusiasmi ja nad ei 
omistanud valimistele suurt tähtsust.

 Hääletamas käinud märgivad enamasti, et käisid valimas kohustuse tõttu, ning 
tunnistavad, et valima minemine nõudis neilt pingutust. 

 Hääletamas mittekäinud väljendavad ükskõiksust valimiste vastu ning mainivad teabe 
ja ka valimisjaoskonda minemise võimaluse puudumist. 

 Lisaks märgivad nad, et valimistulemuste kohta on neil vähe teavet. 
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II. Enne 2004. aastat ühinenud riigid
1. rühm: Põhja- ja Mandri-Euroopa

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

Sooline võrdõiguslikkus

 Kuigi Põhja- ja Mandri-Euroopa riikides on võrdõiguslikkuse tase kõrge, ei ole 
täielikku võrdsust siiski saavutatud, seda nii poliitilisel, palkade kui ka perekondlikul 
tasandil. Võrdõiguslikkuse tajumine on Põhja-Euroopa riikides siiski tugevam kui 
Mandri-Euroopa riikides.

 Isegi kui kõnealuse riikide rühma uuringus osalenud tunnistavad, et kriis neid otse ei 
mõjuta, kardavad nad, et tulevikus võib kriis seada ohtu tasakaalu, mille nad on töö-
ja eraelu vahel saavutanud.

Üldine arusaam EList

 Põhja- ja Mandri-Euroopa riikide naistel (v.a Austrias) on Euroopa institutsioonidest 
palju positiivsem ettekujutus kui Lõuna-Euroopa riikide naistel. 

 ELi maine on kahjustatud, EL on muutunud kaugeks ning mõistetamatuks.

 Enne 2004. aastat ühinenud liikmesriikide naised leiavad, et ELi mõju on sageli 
seotud niisuguste aspektidega nagu maksud, ettevõtete ümberpaiknemine, puuviljade 
liigitamine kvaliteedi alusel jms. Siiski tuuakse Põhja-Euroopa riikides (Soome, 
Rootsi, Taani) regulaarselt esile ELi rolli keskkonnaküsimustes ja kliimamuutuse 
vastu võitlemisel. 

 ELi võimu tajutakse piiratuna, eriti raskuste tõttu liikmesriikidevahelise ühise aluse 
leidmisel teatavates otsustes. 

Arusaam kriisist

 Põhja- ja Mandri-Euroopa riikides sõltub see, kui palju naised muretsevad, kriisi 
mõjust nende riigile.

 Madalmaades, Taanis, Soomes, Rootsis ja Saksamaal on uuringus osalenud teiste 
riikidega võrreldes suhteliselt vähe mures. Nad toovad esile kriisi dramatiseerimise 
meedias, erinevad rikkuse tasemed, tarbimishulluse ja ostujõu vähenemisest tingitud 
ohu. 

 Prantsusmaa, Belgia ja Luksemburgi uuringus osalenud leiavad, et nende riiki 
mõjutab kriis negatiivselt. Nad väidavad, et on rohkem mures oma riigi kui iseenda 
pärast. Nad toovad esile rikkuse taseme suuremad erinevused ning Prantsusmaa puhul 
vaesumise ohu suurenemise ja olukorra dramatiseerimise meedias, mis tekitab hirmu.

Seevastu leiavad nad, et tegemist on ajutise majandusseisakuga (majanduskriiside 
tsükliline aspekt). 

 Austerlased leiavad, et olukord on väga muret tekitav, ning tunnevad frustratsiooni 
ja pettumust ning leiavad, et olukord on ebaõiglane. 
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Peamised mured

 Naiste peamised mured kõnealustes riikides on:
– tööpuudus,
– haridus,
– perekond,
– sotsiaalküsimused,
– keskkond.

Huvi poliitika vastu ja teadlikkus poliitikast

 Huvi poliitika vastu tuntakse eelkõige kohalikul ja piirkondlikul tasandil. 

 Kui arvata välja Soome ja Madalmaad, väidavad osalenud, et nad on pigem halvasti 
informeeritud. 

Euroopa Parlamendi valimised

 Miks / kelle poolt hääletada?

– Kohustusest;
– lähedaste (perekond, kolleegid, sõbrad) ergutusel;
– ustavusest oma riigi vastu;
– teatava kandidaadi valimisprogrammi mõjul (kui see käsitleb sotsiaalseid ja 

igapäevaeluga seotud teemasid);
– Prantsusmaal protestihääle andmiseks.

 Konkreetsemalt

 Prantsusmaa, Madalmaad ja Austria: suundumus hääletada pigem ustavusest 
oma riigi vastu kui poliitiliste veendumuste pärast. 

 Saksamaa, Rootsi, Soome, Taani, Belgia ja Luksemburg: naisi huvitab rohkem 
kodanikulähedane (sotsiaalküsimusi, perekonda, keskkonda käsitlev) poliitika. 
Nad käivad hääletamas pigem poliitiliste veendumuste pärast kui ustavusest oma 
riigi vastu. 
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III. Enne 2004. aastat ühinenud riigid
2. rühm: Ühendkuningriik ja Iirimaa

Sooline võrdõiguslikkus

 Ühendkuningriigis on sooline võrdõiguslikkus samal tasemel nagu Põhja- ja Mandri-
Euroopa riikides. Seevastu avaldavad mõned naised kahetsust perekonna lagunemise 
pärast, mis soodustab kuritegevust ja muudab hapramaks sotsiaalse struktuuri, eriti 
kriisi mõju all. 

 Iirimaal avaldavad naised kahetsust selle pärast, et nende riik on soolise 
võrdõiguslikkuse valdkonnas viivitanud nii poliitilise esindatuse kui ka palkade osas. 

Üldine arusaam EList

 Suuremal osal brittidest on EList negatiivne ettekujutus. Nad kritiseerivad eelkõige 
selle bürokraatiat ja keerukust. 

 Iirlased omakorda leiavad, et Euroopa poliitika on nende muredest kaugenenud. 
Sarnaselt brittidele tunnevad nad, et EL mõjutab nende igapäevaelu vähe. 

 Nagu ka Põhja- ja Mandri-Euroopa riikides, on ELi maine kõnealuses kahes riigis 
kahjustunud, EL on kaugenenud ja mõistetamatu.

 Enne 2004. aastat ühinenud riikides arvavad naised, et ELi mõju on sageli seotud 
selliste aspektidega nagu maksud, ettevõtete ümberpaiknemine, puuviljade liigitamine 
kvaliteedi alusel jne.

 ELi võimu tajutakse piiratuna, eriti raskuste tõttu liikmesriikidevahelise ühise aluse 
leidmisel teatavates otsustes. 

Arusaam kriisist

 Kõnealuses kahes riigis näevad naised olukorda väga tõsisena. Kriisi tõttu lõppes 
küllaltki hea majanduslik olukord, mis on neid tugevasti vapustanud ja tekitanud palju 
muret. 

 Suurema osa naiste puhul toob olukorra tõsine halvenemine, mille tunnistajateks nad 
iga päev on, kaasa kriitika finantssektori osalejate võimu kuritarvitamise suhtes ja 
usalduse puudumise.

 Peamiselt tunnevad nad muret seoses tööpuudusega nii enda kui ka oma 
perekonnaliikmete pärast. 

Huvi poliitika vastu ja teadlikkus poliitikast

 Kui Ühendkuningriigis on naised poliitikast väga huvitatud (pigem kohustusest kui 
tänu veendumustele) või ei ole üldse huvitatud, siis iirlased omakorda märgivad, et on 
poliitikast keskmiselt või isegi vähe huvitatud. 

Euroopa Parlamendi valimised



8

 Miks / kelle poolt hääletada?

– Et anda protestihääl riikliku poliitika mõjutamiseks;
– Iirimaal toodi välja traditsioonide ja perekonna mõju valimiskäitumisele; 

Ühendkuningriigis märgiti ka lähedaste rolli. 
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IV. Enne 2004. aastat ühinenud riigid
3. rühm: Lõuna-Euroopa riigid, k.a Malta ja Küpros

EL, IT, PT, ES, k.a MT ja CY

Sooline võrdõiguslikkus

ELi lõunapoolsetes riikides on soolist võrdõiguslikkust keerulisem saavutada, sest neid riike 
on kriis väga tõsiselt mõjutanud. 

 ELi lõunapoolsed riigid reageerivad soolise võrdõiguslikkuse küsimusele üldiselt 
hiljem kui põhjapoolsed riigid (v.a Küpros), kuid nad on hakanud arutelust üha 
rohkem osa võtma. Selles valdkonnas käivad Itaalia ja Hispaania kõige rohkem ajaga 
kaasas. Õigusaktid on palju edasi arenenud, eriti Hispaanias, ning ka Itaalias muutub 
soolise võrdõiguslikkuse rakendamine praktikas üha levinumaks. 

 Kõnealustes riikides, eriti Küprosel ja Maltal, toovad naised esile perekonna tähtsuse 
oma elus.

Üldine arusaam EList

 Neis riikides, mida kriis on tugevasti mõjutanud, on suhtumine ELi vastandlik. Teabe 
puudumise ja raskuste tõttu ELi rolli mõistmisel on reaktsioonid kord negatiivsed, 
kord positiivsed, kord erapooletud. 

 Lisaks eespool esitatud ühistele aspektidele enne 2004. aastat ühinenud Põhja-
Euroopa riikidega (ELi ebaselge, keeruline ja kahjustunud maine) rõhutab suur osa 
lõunapoolsete riikide vastanutest siiski ELi positiivset rolli reguleerijana. ELi nähakse 
sageli kaitsja ja stabiliseerijana, kuid ELi sekkumise ulatust on endiselt raske mõista. 

 Vastanud soovivad, et EL teeks rohkem ära sotsiaalpoliitika valdkonnas, eriti 
perekonna tasakaalu hüvanguks (lasteaiad, koolid jne).

Arusaam kriisist

 Lõuna-Euroopa riikides sõltub see, kui palju naised muretsevad, kriisi mõjust nende 
riigile.

 Kriisil on negatiivseid tagajärgi, kuid see mõjutab vähe igapäevaelu, väidavad 
Küprose, Malta ja Itaalia uuringus osalenud naised. Väidetakse, et ollakse mures, kuid 
kriisist vähe (või üldse mitte) mõjutatud. Küprosel tuntakse siiski muret turismi 
tuleviku pärast. Seevastu Itaalias ja Maltal rõhutavad uuringus osalenud otseselt 
sisserändega seotud üldist ebakindlust. 

 Hispaanias, Kreekas ja Portugalis on olukord osalenute hinnangul väga muret 
tekitav. Mõned riigid olid juba tõsises olukorras enne kriisi. Olukord näib vastanutele 
olenevalt asjaoludest kas ärevust tekitav või kontrolli alt väljunud. Naised 
väljendavad pettumust ja frustratsiooni ning leiavad, et olukord on ebaõiglane. 
Aruteludel toovad nad esile oma hirme või isegi ängistust seoses tööpuuduse kasvuga. 
Majanduslikule ebakindlusele lisandub ühiskondlik ebakindlus.

Huvi poliitika vastu ja teadlikkus poliitikast
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 ELi lõunariikides eelistavad naised kodanikulähedust ja sotsiaalpoliitikat. Nad ei varja 
oma pettumust poliitika suhtes (v.a Portugalis, kus vastanute arvamused on 
erinevamad), mis ei tähenda, et neil puuduks üldine huvi poliitika vastu. Kreekas 
näiteks väidavad uuringus osalenud, et neil puudub usaldus poliitiliste vastutajate 
vastu, kuna nad on enda arvates üldisest poliitikast kaugenenud. Taas rõhutavad nad 
raskusi teabe saamisel ning avaldavad kahetsust nii teabe kvaliteedi kui ka 
usaldusväärsuse puudumise pärast.

Euroopa Parlamendi valimised

  Osalenud hindasid valimisdebatti ebahuvitavaks, sel puudus sageli Euroopa tasandil 
tähendus. Need, kes ei käinud valimas, rõhutasid eelkõige asjaolu, et nad ei saanud 
aru valimiste panusest ega kasulikkusest, mille tõttu otsustasid valimistest kõrvale 
jääda.

 Miks / kelle poolt hääletada?
– Suur osa väitis, et käis valimas tänu ustavusele oma riigi vastu (v.a Itaalias ja 

Maltal).
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V. Pärast 2004. aastat ühinenud riigid:
Ida-Euroopa

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

Sooline võrdõiguslikkus

 Ida-Euroopa riikides räägitakse võrdse kohtlemise põhimõttest, mis on sageli omaks 
võetud enne teisi liikmesriike, kuid mis ilmneb üha vähem tegudes. 

 Olukord riikides on väga erinev: näiteks Eesti ja Läti sarnanevad soolise 
võrdõiguslikkuse küsimuses väga Põhja-Euroopa riikidele. Seevastu Rumeenia 
ühiskond on väga ebavõrdne ning kõige rohkem kannatavad tihti naised. Teistes 
riikides täheldatakse ebavõrdsust eelkõige majanduslikus mõttes. 

 Näib, et soolise võrdõiguslikkuse valdkonnas on vaja ELi rolli suurendada. 

 Mitmes riigis (Poolas, Ungaris, vähemal määral Sloveenias) märkisid osalenud 
sotsiaalsete toetusstruktuuride vähesust (lasteaiad, lapsehoolduspuhkus jms).

Üldine arusaam EList

 Sarnaselt teistele riikidele täheldatakse vastandlikku arusaama EList: ELi idaosa 
riikide naised väljendavad palju lootust, aga ka kahtlusi. 

– Positiivsed aspektid: muude teemade hulgas viidatakse enamasti ka 
ühendusesisesele vabale liikumisele ja solidaarsusele.

Vastanute arvates on EL progressi ja arengu, majanduslike võimaluste, 
infrastruktuuri arengu ja tehnoloogiale juurdepääsu tegur. 

– Negatiivsed aspektid: ELi kahjustatud maine (kaugenemine, bürokraatlikud 
tõkked) ning teatava sotsiaalse kindluse kadumine. Tšehhi Vabariigis ja vähem 
Poolas avaldatakse kartust seoses ohuga riiklikule suveräänsusele. Kriitika ühise 
põllumajanduspoliitika suhtes on üpris terav Rumeenias ja Slovakkias.

Kõnealuse rühma riikides väidavad naised, et ei tea tegelikult, milline on ELi 
mõju: nad teavad sageli, et EL eraldab nende riigile rahalisi vahendeid, kuid ei ole 
kursis täpsete tingimustega.

Arusaam kriisist

 ELi idapoolsetes riikides sõltub see, kui palju naised muretsevad, kriisi mõjust nende 
riigile.

 Olukorda peetakse väga muret tekitavaks Eestis, Sloveenias, Ungaris, Slovakkias, 
Bulgaarias, Poolas ja Tšehhi Vabariigis. Kõigis neis riikides tuntakse kõige rohkem 
hirmu tööpuuduse ja kriisist tingitud ühiskondlike olude halvenemise ees üldiselt. 
Meedia negatiivset rolli halvustatakse samamoodi või isegi rohkem kui teistes 
liikmesriikides. Lisaks rõhutati mõnes riigis (eriti Bulgaarias ja Sloveenias) iga 
üksiku kodaniku rolli kriisile reageerimisel.



12

 Seevastu Rumeenias, Leedus ja Lätis peetakse olukorda katastroofiliseks. Neis 
kolmes riigis, mida kriis kõige rängemini tabas, ollakse väga kindlalt arvamusel, et 
halvim on veel ees, eriti seoses tööpuudusega. Leedus ja Lätis elatakse kriisi üle kui 
tõelist draamat, mille lõpptulemus on ebakindlam kui kunagi varem. Sellele lisandub 
tugev moraalne kriis. Rumeenias väljendatakse ängistust selle pärast, et kriisi kulud 
peavad lõpuks tasuma kõige vaesemad riigid, alustades Rumeeniast.

Huvi poliitika vastu ja teadlikkus poliitikast

 ELi idapoolsetes riikides on naiste huvi poliitika vastu väga erinev: see ulatub 
eiramisest ja vähese huvi või huvi näitamisest kuni elavate emotsioonideni, mis 
toovad kaasa kirglikke arutelusid. 

 Naised väidavad, et neil on vähe teavet poliitika kohta üldiselt, kaasa arvatud ELi 
poliitika kohta. Siiski näitavad nad üldiselt ELi vastu üles suuremat huvi kui enne 
2004. aastat ühinenud riikide naised.

 Eelkõige 

 Sloveenia, Slovakkia, Läti, Bulgaaria ja Ungari: kõnealustes riikides märgivad 
naised, et usaldasid varem poliitikat rohkem. Praegu on nad pettunud või on nende 
huvi poliitika vastu väike. 

 Poola, Ungari, Eesti ja Rumeenia: poliitika vastu tuntakse huvi, kuid 
mõistetakse hukka skandaalid, meedia roll ja korruptsioon. 

Euroopa Parlamendi valimised

 Valimiskampaaniat hinnati huvitavaks, v.a Rumeenias ja Slovakkias.

 ELi idapoolsetes riikides mõistavad naised hääletama minemise kasulikkust erinevalt: 
– Leedus ja Lätis leiti, et hääletama minemine on kasutu;
– Rumeenias, Poolas, Eestis, Sloveenias, Bulgaarias leiti, et hääletama 

minemine on kasulik;
– Ungari ja Slovakkia uuringus osalenute arvamused hääletamise kasulikkuse 

kohta olid erinevad;
– Tšehhi Vabariigis peeti Euroopa Parlamendi valimisi riiklike valimistega 

võrreldes teisejärguliseks. 

 Miks / kelle poolt hääletada?
– Sõltuvalt riigist tehti hääletamisel otsus eelkõige kas mõne erakonna või 

kandidaadi toetamiseks. 

 Naiste reaktsioonid valimistulemuste suhtes:
– Sloveenias, Poolas, Bulgaarias valitses ükskõiksus;
– Ungaris tunti muret äärmuslike erakondade esiletõusu pärast;
– Leedus tunti rahulolematust;
– Eestis ja Leedus tunti rahulolu;
– Slovakkias väljendati ootust ja skeptitsismi.
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TEHNILINE KIRJELDUS

Vastanute hoiakuid analüüsiti rühmades kaks tundi kestnud arutelude põhjal. Rühmad 
koostati järgmiste kriteeriumide alusel: 
– 6–11 osalejast (Belgia puhul 16 ehk kaks keelerühma, kaheksa inimest mõlemas 

rühmas) koosnevad rühmad, vastavalt kvalitatiivuuringu klassikalisele meetodile;
– 30–55aastased naised;
– naised, kellel on teatav huvi poliitika vastu, kuid ei osale selles aktiivselt;
– Euroopa Parlamendi valimistel hääletamas käinud ja mittekäinud naiste võrdne 

esindatus;
– esindatud olid ühiskonna keskkihid ja erinevad elukutsed.

Lisateave:

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


