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Ennen vaaleja ja niiden jälkeen tehtyjä tutkimuksia1 sekä eri sukupuolten äänestystapaa koskevaa 
tutkimusta2 täydennettiin tekemällä jokaisessa jäsenvaltiossa kvalitatiivinen tutkimus, jonka 
kohteena olivat 30–55-vuotiaat naiset. Tutkimuksen tavoitteena on arvioida, millaisena naiset 
näkevät naisten aseman omassa maassaan, ja ymmärtää paremmin naisten kuvaa EU:sta, sitä, 
miten he kokevat talous- ja sosiaalikriisin, sekä heidän vaalikäyttäytymistään kesäkuussa 2009 
pidetyissä vaaleissa.

Kvalitatiivisen tutkimuksen tarkoituksena ei ole olla tutkimuksen kohderyhmää eli 
eurooppalaisia naisia edustava. Sen avulla voidaan analysoida perinpohjaisesti tietyn 
kohderyhmän ajatuksia, käsityksiä ja mielikuvia sekä ymmärtää tiettyyn aiheeseen liittyviä 
ajattelumekanismeja, ja tällä tavoin se voi auttaa toteuttamaan samansuuntaisia täsmällisiä 
toimenpiteitä. 

Ryhmäkeskusteluja järjestettiin kaikissa jäsenvaltioissa. Niissä kerätyistä tiedoista on hyvin 
hankalaa tehdä yleinen yhteenveto. Tiedoista käy kuitenkin ilmi tiettyjä suuria, kaikille maille 
yhteisiä linjoja, ja niiden perusteella voidaan tehdä maantieteellisiä ryhmittelyjä. Niissä on pakko 
tehdä tietynlaisia yleistyksiä, joissa ei oteta järjestelmällisesti huomioon osallistujien esittämien 
näkökulmien ja pohdintojen monitahoisuutta. Tämä yhteenveto ei ole suinkaan täydellinen, 
mutta sen eduksi voidaan katsoa se, että siinä tuodaan esiin tiettyjä suuria, samaan ryhmään 
kuuluville maille yhteisiä piirteitä ja että sen avulla voidaan määritellä maiden väliset, välillä 
hyvinkin selvät erot. 

Seuraavassa yhteenvedossa tämä analyysi tehdään maaryhmittäin. Se on jäsennelty seuraavalla 
tavalla: 

                                               
1 Standardi-Eurobarometri-tutkimusraportit vuosilta 2008 (Eurobarometri 70) ja 2009 (Eurobarometri 71). 
2 Vuoden 2009 vaalien jälkeinen tutkimus (Eurobarometri 71.3). Karkeat tulokset, painopisteenä miesten ja naisten 
välinen jakauma.
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I. Kaikkien eurooppalaisten naisten yhteiset asenteet

Kvantitatiiviset tutkimukset ovat osoittaneet, että naiset kokevat EU:n etäisemmäksi kuin miehet. 
Tässä kvalitatiivisessa tutkimuksessa mennään tätä havaintoa pidemmälle ja pyritään 
ymmärtämään paremmin, mistä naisten suhde politiikkaan ja EU:hun muodostuu.

Kvalitatiivinen tutkimus paljastaa yleisesti, että eurooppalaiset naiset ovat samaa mieltä 
seuraavista seikoista: 

Miesten ja naisten välinen tasa-arvo:

 Vaikka maiden välillä onkin välillä voimakkaita sävyeroja, naiset ovat samaa mieltä siitä, 
että miesten ja naisten tasa-arvo ei vieläkään toteudu täysin. Siitä määrätään erinäisissä 
teksteissä, mutta todellisuus on toisenlainen, ja tämä on havaittavissa yhteiskunnan 
kaikilla osa-alueilla. 

 Kussakin maaryhmässä havaittiin, että historiallinen, kulttuurinen, taloudellinen ja 
sosiaalinen perintö vaikuttavat vastauksiin.

Yleinen näkemys EU:sta:

 Naisten näkemys EU:sta on ristiriitainen:

– Yhtäältä naiset pitävät EU:ta etäisenä, sen toimintatapoja monimutkaisina ja sen 
toimia vaikeatajuisina. 

– Toisaalta, osaamatta sanoa konkreettista syytä, naiset katsovat, että EU:n ulkoisilla 
toimilla on vaikutusvaltaa ja että EU vaikuttaa heidän jokapäiväiseen elämäänsä. 
Tähän ikäryhmään kuuluvat naiset katsovat kuuluvansa "Eurooppa-sukupolveen". 
Osa heistä on kasvanut EU:ssa, osa on puolestaan odottanut liittymistä vuosia. 

Naiset pitävät EU:ta selviönä: he ovat symbolisessa mielessä kiintyneitä suuren rauhan 
ja vastavuoroisen avun alueen kehittämiseen. Tämän myönteisen kuvan vastakohtana on 
byrokraattinen todellisuus, jonka vuoksi osallistujat pitävät EU:ta vaikeasti 
lähestyttävänä. Naiset kuitenkin korostavat, että EU:lla on perustavanlaatuisen tärkeä 
rooli: he tietävät, että suuri osa kansallisesta lainsäädännöstä riippuu tavalla tai toisella 
EU:sta ja että EU:lla on ensiarvoisen tärkeä yhdenmukaistamis- ja sääntelytehtävä.

Tämä tieto ei kuitenkaan merkitse automaattisesti EU:n hyväksymistä, ja naisten 
asenteissa EU:ta kohtaan on välillä hyvinkin selviä maakohtaisia eroja.

 Naiset ovat tietyllä tapaa pettyneitä EU:hun:

Pitkälti väärinymmärretty mutta silti läsnä oleva EU voi aiheuttaa pettymyksen



4/14 DV\804623FI.doc

FI

– huonon imagonsa vuoksi. Tästä syytetään usein tiedotusvälineitä – niin kuin kaikkien 
muidenkin ryhmäkeskusteluissa käsiteltyjen aiheiden yhteydessä. Tiedotusvälineitä 
moititaan erityisesti

o pedagogisen lähestymistavan puuttumisesta
o niiden taipumuksesta suosia pieniä irrallisia kertomuksia varsinaisen asiasisällön 

sijaan
o siitä, että ne esittävät asiat liian usein kielteisellä ja epärakentavalla tavalla.

– jäämällä etäiseksi puutteellisen viestinnän vuoksi
– siksi, ettei sen katsota suojelevan kriisin rasittamaa ostovoimaa.

Näkemys kriisistä:

 Keskusteluissa kaikki naiset kertoivat olevansa huolissaan kriisistä tai kriisin 
vaikuttaneen heihin suoraan. Heidän arvionsa tilanteesta riippui selvästi heidän maansa 
taloudellisesta tilanteesta: heidän reaktionsa kriisiin vaihtelivat epätarkasta huolesta 
katastrofintunteeseen.

 Taloudellisten ja sosiaalisten vaikutusten lisäksi kriisillä on myös psykologisia
vaikutuksia. Siihen liittyy tärkeänä osatekijänä myös arvojen kyseenalaistaminen ja 
luottamuspula yleisesti politiikkaa kohtaan.

 Tutkimuksesta ilmeni, että naisista on valitettavaa, että tiedotusvälineet vaikuttavat 
"haitallisesti" heidän näkemykseensä EU:sta. He mainitsivat usein, että 
tiedotusvälineet luovat levottoman ilmapiirin eivätkä kerro, kuka tekee mitä ja kuka 
vastaa mistäkin. 

 EU:n ei katsota olevan vastuussa tilanteesta, mutta sillä ei myöskään katsota olevan 
erityisen hyviä edellytyksiä laatia kriisintorjuntastrategiaa. Ryhmäkeskusteluihin 
osallistuneet naiset totesivat jälleen, etteivät he tunne EU:n tehtäviä pedagogisen 
lähestymistavan puuttumisen vuoksi. He tietävät, että EU "tekee jotakin", mutta he eivät 
tiedä, mitä tämä jokin on. Eurooppalaiset naiset eivät ole vakuuttuneita siitä, että EU:lla 
on keinot toimia. 

 Sen sijaan useimmat naiset katsovat Yhdysvaltojen pankkijärjestelmän olevan 
päävastuussa kriisin puhkeamisesta. Lisäksi he katsovat, että pankeilla ja 
kansallisilla toimielimillä on suuri vastuu kriisin hallinnasta.

 Tämä tilanne ei aiheuta naisissa halua vetäytyä vaan pikemminkin halun muuttaa 
asioita, muuttaa kansalaisten toimintaa. Koska naiset katsovat toimielinten reaktioiden 
olevan usein vähäisiä, puutteellisia tai epätarkoituksenmukaisia, he odottavat, että 
kansalaisyhteiskunta ryhtyisi torjumaan kriisiä. He katsovat kansalaisten olevan osa 
ratkaisua. He vaativat kansalaisilta lisää kansalaishenkeä ja vastuullisempaa toimintaa.

 Tältä osin EU:n naisten pääasialliset huolenaiheet koskevat, vaikkakin eri määrin eri 
maissa,
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– työttömyyttä (naiset ovat yleisesti enemmän huolissaan tulevista sukupolvista 
kuin itsestään)

– ostovoiman ja elintason heikkenemistä. Maissa, joihin kriisi on vaikuttanut 
vähiten, pelot liittyvät tulevaisuuteen, kun taas maissa, joihin kriisi on vaikuttanut 
voimakkaimmin, nykytilannetta pidetään toisinaan ahdistavana.

– yhteiskunnan kollektiivista stressiä ja pahoinvointia, joka johtuu sen tulevaisuutta 
varjostavista epävarmuustekijöistä.

 Tältä osin naiset toivovat poliittisia toimia, joissa otetaan paremmin huomioon 
sosiaaliset, yhteiskunnalliset ja ympäristöön liittyvät näkökohdat. 

Kiinnostus politiikkaa kohtaan ja tiedot politiikasta:

 Naiset kertovat olevansa kiinnostuneempia kansallisesta ja paikallisesta politiikasta 
kuin eurooppalaisesta ja kansainvälisestä politiikasta – jälkimmäistä pidetään etäisenä ja 
monimutkaisena. 

 Vaikka naiset toteavat, että heidän on nykyisin helpompaa hankkia tietoa kuin ennen, 
heistä on valitettavaa, että heidän on vaikeaa saada EU:sta yleisiä tietoja ja vieläkin 
vaikeampaa saada tietoa sen päivittäisestä toiminnasta. Naiset hämmästelivät 
keskusteluissa usein itsekin sitä, miten huonosti he tuntevat EU:n. Tästä asiasta 
syytettiin jälleen tiedotusvälineitä.

Euroopan parlamentin vaalit:

 30–55-vuotiaat eurooppalaiset naiset tunnustivat tuntevansa huonosti EU:n haasteet. 
He kokivat kampanjoiden perustuvan pikemminkin kansallisiin kuin eurooppalaisiin 
haasteisiin.

 He vahvistivat, että heidän äänestyspäätökseensä vaikuttivat paikalliset tilanteet ja se, 
millaiset vaikutukset kriisillä oli ollut heidän maassaan.

 He vastasivat, etteivät he olleet kovinkaan innostuneita vaaleista eivätkä pitäneet niitä 
merkittävinä.

 Äänioikeuttaan käyttäneiden naisten enemmistö vastasi äänestäneensä 
velvollisuudentunteesta ja tämän edellyttäneen heiltä ponnistusta. 

 Äänestämättä jättäneet ilmoittivat syyksi kiinnostuksen puutteen vaaleja kohtaan, 
tiedonpuutteen ja sen, etteivät he päässeet kulkemaan äänestyspaikalle. 

 Naiset ilmoittivat olevansa huonosti perillä vaalituloksesta. 
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II. Ennen vuotta 2004 liittyneet maat
Ryhmä 1: Pohjoismaat ja Manner-Euroopan maat

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

Miesten ja naisten välinen tasa-arvo:

 Vaikka Pohjoismaissa ja Manner-Euroopan maissa tasa-arvo onkin vahvoissa kantimissa, 
tasa-arvoa ei ole vielä saavutettu politiikassa, palkkojen alalla eikä perhe-elämässä. Tasa-
arvon tunne on kuitenkin voimakkaampi Pohjoismaissa kuin Manner-Euroopan maissa.

 Vaikka tämän ryhmän osallistujat myöntävät, ettei kriisi vaikuta heihin suoraan, he 
pelkäävät sen vaarantavan tasapainon, jonka he ovat saavuttaneet työ- ja 
yksityiselämässä.

Yleinen näkemys EU:sta:

 Pohjoismaiden ja Manner-Euroopan maiden naiset (lukuun ottamatta itävaltalaisnaisia, 
jotka muodostavat merkittävän poikkeuksen) suhtautuvat EU:n toimielimiin 
myönteisemmin kuin eteläeurooppalaiset naiset. 

 EU:lla on huono imago: sitä pidetään etäisenä ja vaikeaselkoisena.

 Ennen vuotta 2004 liittyneissä jäsenvaltioissa naiset ajattelevat, että EU:n toimien 
vaikutukset liittyvät usein muun muassa verotuksen, tuotannonsiirtojen ja hedelmien 
kokoluokittelun kaltaisiin asioihin. Pohjoismaissa (Suomi, Ruotsi ja Tanska) naiset 
mainitsivat kuitenkin säännöllisesti EU:n roolin ympäristöalalla ja ilmastonmuutoksen 
torjunnan alalla. 

 EU:n vaikutusvaltaa pidetään rajallisena erityisesti siksi, että jäsenvaltioiden on vaikeaa 
päästä yhteisymmärrykseen tehdessään tiettyjä päätöksiä. 

Näkemys kriisistä:

 Pohjoismaissa ja Manner-Euroopassa naisten esiin tuoma huoli riippui siitä, miten 
voimakkaasti kriisi on vaikuttanut heidän maahansa.

 Alankomaissa, Tanskassa, Suomessa, Ruotsissa ja Saksassa osallistujien huoli oli 
suhteellisen vähäistä muihin maihin verrattuna. Naisista oli valitettavaa, että 
tiedotusvälineet ovat dramatisoineet kriisiä, tuloeroja, kulutusvimmaa ja ostovoiman 
heikentymisen aiheuttamaa vaaraa. 

 Ranskassa, Belgiassa ja Luxemburgissa naiset katsoivat kriisillä olleen maassaan 
kielteisiä vaikutuksia. Itse asiassa he kertoivat olevansa enemmän huolissaan maastaan 
kuin itsestään. He kertoivat kiinnittävänsä aiempaa enemmän huomiota tuloeroihin. 
Ranskassa naiset mainitsivat köyhtymisvaaran kasvaneen ja totesivat, että 
tiedotusvälineet dramatisoivat tilannetta, mikä ylläpitää ahdistavaa ilmapiiriä.
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Naiset kuitenkin katsoivat, että kyseessä on tilapäinen talouden stagnaatio 
(suhdanteellinen näkökulma talouskriiseihin). 

 Itävallassa naiset pitivät tilannetta erittäin huolestuttavana ja epäoikeudenmukaisena 
ja olivat turhautuneita ja pettyneitä. 

Pääasialliset huolenaiheet:

 Näissä maissa naisten pääasialliset huolenaiheet koskevat
– työttömyyttä
– koulutusta
– perhe-elämää
– sosiaaliasioita
– ympäristöä.

Kiinnostus politiikkaa kohtaan ja tiedot politiikasta:

 Naiset ovat kiinnostuneita politiikasta, erityisesti paikallisesta ja alueellisesta politiikasta. 

 Osallistujat totesivat olevansa huonosti perillä politiikasta, lukuun ottamatta Suomea ja 
Alankomaita, jotka muodostivat merkittävän poikkeuksen. 

Euroopan parlamentin vaalit:

 Miksi/ketä äänestää?

– velvollisuuden tunteesta
– lähipiirin kehotuksesta (perhe, työkaverit, ystävät)
– puolueuskollisuudesta
– ehdokkaan ohjelman vuoksi (kun se koski sosiaalisia kysymyksiä ja päivittäistä 

elämää)
– Ranskassa: protestiäänen antamiseksi

 Erityistä huomattavaa:

 Ranskassa, Alankomaissa ja Itävallassa naisilla on taipumus äänestää pikemminkin 
puolueuskollisuuden kuin poliittisen vakaumuksen mukaan.

 Saksassa, Ruotsissa, Suomessa, Tanskassa, Belgiassa ja Luxemburgissa naiset 
ovat kiinnostuneempia lähipolitiikasta (sosiaali-, perhe-, ympäristöpolitiikka) ja heillä 
on taipumus äänestää pikemminkin poliittisen vakaumuksen kuin 
puolueuskollisuuden mukaan. 
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III. Ennen vuotta 2004 liittyneet maat
Ryhmä 2: Yhdistynyt kuningaskunta ja Irlanti

Miesten ja naisten välinen tasa-arvo:

 Yhdistyneessä kuningaskunnassa miehet ja naiset ovat muodollisesti yhtä tasa-arvoisia 
kuin Pohjoismaissa ja Manner-Euroopan maissa. Osa naisista puhui kuitenkin 
perheyksikön hajoamisesta, mikä lisää rikollisuutta ja heikentää yhteiskuntarakennetta 
erityisesti kriisin vaikutuksesta. 

 Irlannissa naiset pitivät valitettavana sitä, että Irlanti on ryhtynyt edistämään hitaasti 
sukupuolten tasa-arvoa politiikassa ja palkka-asioissa.

Yleinen näkemys EU:sta:

 Yhdistyneessä kuningaskunnassa osallistujien enemmistöllä oli kielteinen kuva EU:sta. 
He arvostelivat EU:n byrokratiaa ja raskasta hallintoa. 

 Sen sijaan irlantilaiset naiset katsoivat EU:n vieraantuneen heidän huolenaiheistaan. 
Brittinaisten tavoin he katsoivat, että EU:lla on vain vähän vaikutusta heidän 
päivittäiseen elämäänsä. 

 Näissä maissa – kuten myös Pohjoismaissa ja Manner-Euroopan maissa – EU:lla on 
huono imago: sitä pidetään etäisenä ja vaikeaselkoisena.

 Ennen vuotta 2004 liittyneissä jäsenvaltioissa naiset ajattelevat, että EU:n toimien 
vaikutukset liittyvät usein muun muassa verotuksen, tuotannonsiirtojen ja hedelmien 
kokoluokittelun kaltaisiin asioihin. 

 EU:n vaikutusvaltaa pidetään rajallisena erityisesti siksi, että jäsenvaltioiden on vaikeaa 
päästä yhteisymmärrykseen tehdessään tiettyjä päätöksiä. 

Näkemys kriisistä:

 Kummassakin maassa naiset pitävät tilannetta dramaattisena. Kriisi sai jokseenkin hyvä 
taloustilanteen päättymään äkillisesti, ja tämä on horjuttanut naisten tilannetta 
voimakkaasti ja aiheuttanut paljon huolta. 

 Useimpien naisten kohdalla tilanteen vakava heikkeneminen, jota naiset ovat todistaneet 
jokapäiväisessä elämässään, on synnyttänyt suurta kritiikkiä rahoitusalan toimijoiden 
väärinkäytöksiä kohtaan ja aiheuttanut luottamuspulan.

 Naisten huolenaiheet liittyvät ensisijaisesti työttömyyteen – sekä omalta osaltaan että 
perheenjäsentensä osalta. 
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Kiinnostus politiikkaa kohtaan ja tiedot politiikasta:

 Yhdistyneessä kuningaskunnassa naiset ilmoittivat, että he olivat joko hyvin 
kiinnostuneita politiikasta (pikemminkin velvollisuudentunteen kuin vakaumuksen 
vuoksi) tai eivät lainkaan kiinnostuneita siitä. Sen sijaan irlantilaisnaiset ilmoittivat 
olevansa politiikasta kiinnostuneita jonkin verran tai vähän. 

Euroopan parlamentin vaalit:

 Miksi/ketä äänestää?

– Naiset äänestivät antaakseen protestiäänen ja vaikuttaakseen näin kansalliseen 
politiikkaan.

– Irlantilaiset toivat esiin perinteiden ja perheen vaikutuksen käyttäytymiseen. 
Yhdistyneessä kuningaskunnassa mainittiin myös lähipiirin vaikutus. 
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IV. Ennen vuotta 2004 liittyneet maat
Ryhmä 3: Etelä-Euroopan maat, myös MT ja CY

EL, IT, PT, ES, myös MT ja CY

Miesten ja naisten välinen tasa-arvo:

EU:n eteläisissä jäsenvaltioissa sukupuolten tasa-arvoa on entistäkin vaikeampaa saavuttaa 
kriisin iskettyä niihin täydellä teholla. 

 EU:n eteläiset jäsenvaltiot ovat yleisesti Pohjoismaista jäljessä sukupuolten tasa-arvoa 
koskevissa asioissa (lukuun ottamatta Kyprosta, joka muodostaa merkittävän 
poikkeuksen), mutta nämä asiat nousevat yhä useammin esiin keskusteluissa. Tältä osin 
Italia ja Espanja edustavat kehityksen kärkeä. Lainsäädäntöä on kehitetty paljon, 
varsinkin Espanjassa, ja tasa-arvokäytännöt yleistyvät Italiassa. 

 Vastaajat mainitsivat perheyksikön merkityksen erityisesti Kyproksessa ja Maltassa.

Yleinen näkemys EU:sta:

 Näissä maissa, joihin kriisi on vaikuttanut voimakkaasti, tunteet EU:ta kohtaan ovat 
kuitenkin kaksijakoiset. Tiedon puuttumisen ja EU:n tehtävän vaikeaselkoisuuden vuoksi 
suhtautuminen on sekä kielteistä, myönteistä että neutraalia. 

 Vaikka eteläisten maiden vastaajat jakoivatkin ennen vuotta 2004 liittyneissä pohjoisissa 
jäsenvaltioissa esiin tuodut näkemykset (EU:n huono, epäselvä ja monimutkainen 
imago), valtaosa heistä korosti kuitenkin EU:n myönteistä sääntelytehtävää. EU:ta 
pidettiin yleisesti turvaa ja vakautta tuovana tekijänä, mutta sen toimia on vaikeaa 
hahmottaa. 

 Osallistujat toivoivat EU:n tekevän enemmän sosiaalipolitiikan alalla, erityisesti perhe-
elämän tasapainon hyväksi (päiväkodit, koulut jne.).

Näkemys kriisistä:

 Eteläisissä maissa naisten esiin tuoma huoli riippui siitä, miten voimakkaasti kriisi on 
vaikuttanut heidän maahansa.

 Kyproksessa, Maltassa ja Italiassa ryhmäkeskusteluihin osallistuneet naiset katsoivat, että 
kriisillä on kielteisiä vaikutuksia mutta se vaikuttaa heidän päivittäiseen elämäänsä 
vain vähän. Naiset totesivat olevansa kriisistä huolissaan mutta kriisin vaikuttavan 
heihin tosiasiassa vain vähän (tai ei lainkaan). Kyproksessa naiset olivat kuitenkin 
huolissaan matkailun tulevaisuudesta. Sen sijaan Italiassa ja Maltassa osallistujat 
korostivat yleistä turvattomuutta, joka liittyy suoraan maahanmuuttoon. 

 Espanjassa, Kreikassa ja Portugalissa osallistujat pitivät tilannetta hyvin 
huolestuttavana. Joissakin maissa ongelmat olivat suuria jo ennen kriisiä. Vastaajat 
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pitivät tilannetta tapauksen mukaan hälyttävänä tai hallitsemattomana. Naiset olivat 
pettyneitä ja turhautuneita ja pitivät tilannetta epäoikeudenmukaisena. Keskusteluissa 
nousi esiin työttömyyden kasvusta johtuva pelko ja ahdistus. Talouden epävarmuuden 
lisäksi vastaajat kokivat turvattomuuden tunnetta yhteiskunnassa.

Kiinnostus politiikkaa kohtaan ja tiedot politiikasta:

 EU:n eteläisten jäsenvaltioiden naiset ovat kiinnostuneita ensisijaisesti lähipolitiikkaan ja 
sosiaalipolitiikkaan kuuluvista aiheista. He eivät peitelleet olevansa pettyneitä 
poliitikkoihin (lukuun ottamatta Portugalia, missä vastaajien mielipiteet jakautuivat). 
Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, etteivätkö naiset olisi yleisesti kiinnostuneita 
politiikasta. On huomattava, että Kreikassa osallistujat toivat esiin, etteivät he luota 
poliittisiin päättäjiin, ja juuri siksi he katsoivat etääntyneensä yleisesti politiikasta. Naiset 
korostivat jälleen, että tiedon hankkiminen on vaikeaa, ja pitivät valitettavana sitä, että 
tietojen laadussa ja luotettavuudessa on puutteita.

Euroopan parlamentin vaalit:

  Osallistujat eivät pitäneet vaalikeskustelua kovinkaan mielenkiintoisena ja katsoivat, että 
keskustelulta puuttui usein eurooppalainen suunta. Äänestämättä jättäneet naiset 
korostivat erityisesti sitä, etteivät he nähneet äänestämisessä haastetta eivätkä hyötyä, 
minkä vuoksi he päättivät jättää äänestämättä.

 Miksi/ketä äänestää?
– Suuri enemmistö ilmoitti äänestäneensä puolueuskollisuudesta (Italiaa ja Maltaa

lukuun ottamatta). 
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V. Vuoden 2004 jälkeen liittyneet maat:
Itä-Euroopan maat

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

Miesten ja naisten välinen tasa-arvo:

 Itä-Euroopan maissa puhutaan periaatteellisesta tasa-arvosta, joka on luotu aiemmin kuin 
muissa jäsenvaltioissa mutta joka ilmenee käytännössä yhä heikommin. 

 Eri maiden välisissä tilanteissa on suuria eroja. Esimerkiksi Virossa ja Latviassa tasa-
arvokäytännöt ovat hyvin lähellä Pohjoismaiden käytäntöjä. Sen sijaan Romaniassa 
sosiaalinen epätasa-arvo on voimakasta, ja naiset kärsivät tästä tilanteesta usein 
ensimmäisinä. Muissa maissa epätasa-arvo näyttäytyy lähinnä taloudellisessa muodossa. 

 Vaikuttaa siltä, että EU:lta halutaan vaatia merkittävämpiä toimia sukupuolten tasa-arvon 
alalla. 

 Monissa maissa (Puolassa, Unkarissa ja vähemmässä määrin Sloveniassa) osallistujat 
totesivat, että sosiaalisissa tukirakenteissa (päiväkoti, äitiysloma jne.) on suuria puutteita.

Yleinen näkemys EU:sta:

 Kuten muissakin maissa suhtautuminen EU:hun on kaksijakoista: EU:n itäisten 
jäsenvaltioiden naiset ovat varsin toiveikkaita mutta toisaalta myös epäileväisiä. 

– Myönteisiä seikkoja: Useimmat vastaajat mainitsivat muun muassa 
liikkumisvapauden ja yhteisön sisäisen yhteisvastuun.

Nämä vastaajat pitävät EU:ta edistystä ja kehitystä tuovana, taloudellisia 
mahdollisuuksia luovana, infrastruktuuria kehittävänä ja teknologian saatavuutta 
parantavana toimijana. 

– Kielteisiä seikkoja: Huono imago (etääntyneisyys, raskas byrokratia) sekä tietyssä 
määrin sosiaaliturvan menettäminen. Tšekin tasavallassa ja vähäisemmässä määrin 
Puolassa vastaajat mainitsivat myös kansallisen suvereniteetin menettämisen. Lisäksi 
Romaniassa ja Slovakiassa arvosteltiin suhteellisen voimakkaasti YMP:tä.  

Tämän maaryhmän naiset ilmoittivat, etteivät he varsinaisesti ole perillä EU:n 
vaikutuksista: he tiesivät maansa saavan tukia EU:lta, mutteivät tunteneet tarkemmin 
näiden tukien maksutapoja.

Näkemys kriisistä:

 EU:n itäisissä jäsenvaltioissa naisten esiin tuoma huoli riippui siitä, miten voimakkaasti 
kriisi on vaikuttanut heidän maahansa.
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 Virossa, Sloveniassa, Unkarissa, Slovakiassa, Bulgariassa, Puolassa ja Tšekin 
tasavallassa vastaajat pitivät tilannetta erittäin huolestuttavana. Kaikissa näissä maissa 
vastaajat pelkäsivät eniten työttömyyttä ja yleisemmin kriisistä johtuvaa sosiaalisen 
tilanteen heikkenemistä. Tiedotusvälineiden roolia pidetään yhtä kielteisenä ellei jopa 
kielteisempänä kuin muissa maissa. Lisäksi joissakin maissa (erityisesti Bulgariassa ja 
Sloveniassa) vastaajat korostivat, että jokaisen kansalaisen on tehtävä oma osansa kriisin 
torjumiseksi.

 Sen sijaan Romaniassa, Liettuassa ja Latviassa tilannetta pidetään katastrofaalisena. 
Näissä kolmessa maassa, joissa kriisin vaikutukset ovat voimakkaimmat, on vallalla se 
käsitys, että pahin on vasta edessä, erityisesti työttömyyden osalta. Liettuassa ja Latviassa 
kriisi nähdään todellisena draamana, jonka alkuperä on täysin hämärän peitossa. Siihen 
liittyy myös voimakas arvokriisi. Romaniassa on havaittavissa ahdistuksen ilmapiiri, joka 
perustuu uskoon siitä, että köyhimmät maat, Romania etunenässä, joutuvat kriisin 
maksumiehiksi.

Kiinnostus politiikkaa kohtaan ja tiedot politiikasta:

 EU:n itäisissä jäsenvaltioissa naisten kiinnostus politiikkaa kohtaan vaihtelee 
voimakkaasti kiinnostuksen puuttumisesta heikkoon, kohtalaiseen ja voimakkaaseen 
mielenkiintoon synnyttäen kiihkeitä keskusteluja. 

 Naisten mukaan heidän tietonsa politiikasta, myös EU:sta, ovat puutteelliset. He ovat 
kuitenkin yleisesti kiinnostuneempia EU:sta kuin ennen vuotta 2004 liittyneiden maiden 
naiset. 

 Erityistä huomattavaa: 

 Sloveniassa, Slovakiassa, Latviassa, Bulgariassa ja Unkarissa naiset kertoivat 
olleensa aikaisemmin kiinnostuneempia politiikasta. Nykyään he katsovat olevansa 
pettyneitä politiikkaan tai vain vähän kiinnostuneita siitä. 

 Puolassa, Unkarissa, Virossa ja Romaniassa naiset ovat kiinnostuneita politiikasta 
mutta pitävät skandaaleja, tiedotusvälineiden roolia ja korruptiota valitettavina. 

Euroopan parlamentin vaalit:

 Vaalikampanjaa pidettiin mielenkiinnottomana, paitsi Romaniassa ja Slovakiassa.

 EU:n itäisissä jäsenvaltioissa naisten käsitys äänestämisen hyödyllisyydestä vaihtelee: 
– Liettuassa ja Latviassa äänestämistä pidetään hyödyttömänä.
– Romaniassa, Puolassa, Virossa, Sloveniassa ja Bulgariassa naiset katsoivat 

äänestämisestä olevan hyötyä.
– Unkarissa ja Slovakiassa ryhmäkeskusteluihin osallistuneiden mielipiteet 

äänestämisen hyödyistä jakautuivat.
– Tšekin tasavallassa Euroopan parlamentin vaaleja pidettiin toissijaisina suhteessa 

kansallisiin vaaleihin. 
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 Miksi/ketä äänestää?
– Maasta riippuen valinnalla haluttiin ennen kaikkea tukea joko poliittista puoluetta 

tai tiettyä ehdokasta. 

 Naisten reaktiot vaalituloksiin:
– Sloveniassa, Puolassa ja Bulgariassa: välinpitämättömyys
– Unkarissa: huoli äärimmäisyyssuuntia kannattavien puolueiden vallan kasvusta
– Liettuassa: tyytymättömyys
– Virossa ja Latviassa: tyytyväisyys
– Slovakiassa: toiveikkuus ja epäileväisyys

TEKNISET TIEDOT

Vastaajien asenteita analysoitiin ryhmäkeskusteluissa, jotka kestivät kaksi tuntia. Ryhmät 
koottiin seuraavien kriteereiden pohjalta: 
– Kussakin keskusteluryhmässä oli 6–11 osallistujaa (Belgiassa 16 osallistujaa eli kaksi 

kieliryhmää, joista kussakin oli kahdeksan henkeä) kvalitatiivisten tutkimusten klassisten 
menetelmien mukaisesti.

– Osallistujat olivat 30–55-vuotiaita.
– Osallistujat olivat jossakin määrin kiinnostuneita politiikasta mutta eivät osallistuneet 

aktiivisesti politiikkaan.
– Euroopan parlamentin vaaleissa äänestäneiden ja äänestämättä jättäneiden osuus oli yhtä 

suuri.
– Osallistujat edustivat yhteiskunnan keskiluokkia ja eri ammattialoja.
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