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A választás előtt és után készített felmérések1, valamint a szavazatok nemenkénti 
megoszlásáról szóló elemzés2 kiegészítéseként mindegyik tagállamban minőségi vizsgálatot 
végeztünk a 30-55 éves korosztályhoz tartozó nők csoportján belül. A vizsgálat arra irányult, 
hogy felmérjék, a nők hogyan látják a nők helyzetét a saját országukban, és jobban 
megértsék, milyen képet alkotnak a nők az EU-ról, hogyan élik meg a gazdasági és 
társadalmi válságot, valamint arra, hogy feltérképezzék a nők által a 2009. júniusi szavazáson 
tanúsított választói magatartást.

A minőségi felmérésnek nem célja, hogy reprezentálja az általa vizsgált népességet, jelen 
esetben az európai nőket. Egy pontosan meghatározott célközönség megnyilvánulásainak, 
észleléseinek és képzeteinek mélyreható elemzését, egy adott témával kapcsolatos gondolati 
mechanizmusainak a megértését teszi lehetővé, és ezáltal elősegítheti a célközönségre 
irányuló pontos fellépések kidolgozását. 

A valamennyi tagállamban megtartott vitacsoportokban összegyűjtött információk átfogó 
összegzésének elkészítése rendkívül nehéz és kényes feladat. Feltárhatunk azonban néhány, 
az összes országra jellemző főbb vonást, és földrajzi csoportosítást végezhetünk, amelyhez 
bizonyos fokú, a résztvevők nézőpontjainak és gondolatmenetének összetettségét nem 
szisztematikusan figyelembe vevő általánosításra van szükség. Bár ez az összegzés távolról 
sem tökéletes, mégis megvan az az előnye, hogy kimutatja az egy csoportba tartozó országok 
egyes főbb közös vonásait, és azonosítja a köztük lévő, olykor rendkívül jelentős 
különbségeket. 

Az alábbiakban bemutatott összegzés magában foglalja ezt az országcsoportonként készített 
elemzést. Felépítése a következő: 

I   - Valamennyi európai nőre jellemző attitűdök
II  - 2004 előtti országok: Északi és kontinentális országok (DK, FI, SE, DE, AT, LU, NL, BE, 

FR)
III - 2004 előtti országok: Egyesült Királyság és Írország

                                               
1 A 2008. évi (EB70) és a 2009. évi (EB71) Eurobarometer Standard-ról készült jelentések.
2 2009. évi választás utáni felmérés (EB71.3). Bruttó eredmények: Fókuszban a férfi és női választók 
megoszlása
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IV - 2004 előtti országok: Déli országok (EL, IT, PT, ES, valamint MT és CY)
V  - 2004 utáni országok: Keleti országok (BG, CZ, EE, HU, LV, LT, PL, RO, SK, SI)
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I. Valamennyi európai nőre jellemző attitűdök

A mennyiségi felmérések megmutatták, hogy a nők távolabb állnak az EU-tól, mint a férfiak. 
E minőségi felmérés segítségével e megállapításon túlmenően jobban megérthető, hogyan 
épül fel a nőknek a politikához és az EU-hoz való viszonya.

A minőségi felmérésből általánosságban kiderül, hogy az európai nők a következő pontokban 
értenek egyet: 

A férfiak és a nők közötti egyenlőség kérdése:

 Bár az egyes országok között olykor jelentős eltérések mutatkoznak, a nők 
egybehangzóan úgy vélik, hogy a férfiak és a nők közötti abszolút egyenlőség 
továbbra sem létezik. Az ezt hirdető törvényszövegek megvannak, de a valóság mást 
mutat. És ez a társadalom minden területére igaz.

 Mindegyik országcsoportban megállapítható, hogy a válaszokat a történelmi, 
kulturális, gazdasági és társadalmi örökség befolyásolja.

Az EU általános megítélése:

 Az EU-ról alkotott kép paradoxnak tűnhet:

- Egyrészt a nők úgy vélik, hogy az EU távoli, bonyolult működésű, a fellépése 
pedig nehezen érthető.

- Másrészt – anélkül, hogy pontosan tudnák miért –, mind a külső fellépését 
tekintve, mind a mindennapi életükre gyakorolt hatásában egyaránt nagy erejűnek 
érzik. Ebben a korosztályban a nők „Európa nemzedékeként” határozzák meg 
magukat. Egy részük Európával együtt nőtt fel, másik részük éveken át 
reménykedett az érkezésében. 

A nők evidenciának látják az EU-t: elvi síkon kedvezően vélekednek a béke és a 
kölcsönös segítségnyújtás hatalmas térségének projektjéről, arról pozitív képet 
alkotnak, ami ellentétben áll a résztvevők által nehezen elérhetőnek érzékelt 
bürokratikus valósággal. Ennek ellenére hangsúlyozzák az EU alapvető szerepét: a 
nők tudatában vannak annak, hogy a nemzeti törvények egy része valamilyen módon 
az EU-tól függ, és hogy az EU vezető szerepet játszik az egységesítésben és a 
szabályozásban.

Ez a tudatosulás nem jelent szisztematikusan helyeslést, és az EU-val szembeni 
attitűdök olykor rendkívül jelentős eltérést mutatnak az egyes országok között.

 Egyfajta csalódottság az EU-val szemben:
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A nagyrészt ismeretlen, ám mégis jelenlévő EU csalódást is okozhat.

- A róla alkotott kép hiánya miatt. Ezen a területen, csakúgy, mint a 
vitacsoportokban felvetett összes téma esetében is, sok bírálat éri a médiumokat. 
Többek között az alábbi kifogásokat emelik ellenük:

o nem nevelő szándékúak
o a lényeges témák helyett inkább anekdotáznak

o látásmódjuk túl gyakran negatív és kevéssé konstruktív

- Az elégtelen kommunikáció miatt, minek következtében az EU távolivá válik
- Mert az EU-t nem tekintik a válságtól sújtott vásárlóerő védelmezőjének.

A válság megítélése:

 A beszélgetések során mindegyik nő úgy nyilatkozott, hogy a válság közvetlenül 
kihat rá vagy érinti őt. Az általuk adott helyzetértékelés az országuk gazdasági 
helyzetétől függően erősen változik: a válsággal szembeni reakcióik az általános 
nyugtalanságtól a katasztrófaérzésig terjednek.

 A válság gazdasági és társadalmi hatásokon túl pszichológiai
hatásokat is kivált. Ehhez társul még egy fontos tényező, az általában 
a politikával kapcsolatban tapasztalt erkölcsi számonkérés és bizalmi 
válság.

 A tanulmányból kitűnik, hogy a nők a válság tekintetében még jobban elítélik a 
médiumok „káros” szerepét, mint az EU megítélése esetében. Gyakran említik a 
„szorongáskeltő” hangulatot, valamint azt, hogy nincs elegendő információ arról, 
hogy ki mit csinál és ki miért felelős.

 Az EU-t nem tartják felelősnek a helyzetért, és nem tekintik úgy, hogy a 
válsággal szemben különösebben képes volna válaszstratégia bevezetésére. A 
vitacsoportokban részt vevő nők ismét arról számolnak be, hogy tudás híján nem 
ismerik a szerepét. Tudják, hogy az EU „csinál valamit”, de mit? Ezek az európai nők 
nem biztosak abban, hogy az EU-nak megvannak az eszközei a cselekvéshez.

 Ezzel szemben a többségük az amerikai bankrendszert jelöli meg a válság 
kirobbanásának elsődleges felelőseként. Ezen túlmenően azonban a bankoknak 
és a nemzeti intézményeknek tulajdonítanak nagy felelősséget a válság 
kezelésében.  

 E helyzettel szemben nem a visszahúzódás érzése mutatkozik meg, hanem éppen 
ellenkezőleg, egyfajta elhatározás, hogy felrázzák a dolgokat, hogy polgárként más 
magatartást tanúsítsanak. Mivel a résztvevő nők szerint az intézményi válasz vagy 
nem létezik, vagy elégtelen, vagy nem megfelelő, azt várják a civil társadalomtól, 
hogy foglalkozzon a válság elleni küzdelemmel. Szerintük a megoldás a polgáron is 
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múlik. Azt várják tőle, hogy legyen még polgáribb szellemű, és tanúsítson 
felelősségteljesebb magatartást.

 Ezzel összefüggésben az uniós nők legfőbb aggályai – bár országonként különböző 
mértékben – a következők:

- a munkanélküliség (a nők általában jobban aggódnak az eljövendő 
generációkért, mint saját magukért),

- a vásárlóerő elvesztése és az életszínvonal csökkenése, Azokban az 
országokban, amelyeket jobban megkímélt a válság, a jövőtől való félelemről 
van szó, míg azokban, amelyekre teljes erőből lesújtott a válság, ez esetenként 
aggasztó valóságot takar.

- a stressz, illetve a jövővel kapcsolatos bizonytalanság miatt a társadalomban 
érezhető kollektív rossz közérzet.

 Továbbra is ezzel összefüggésben, az európai nők inkább a szociális, a társadalmi és a 
környezetvédelmi témákra több figyelmet fordító politikai fellépést részesítik 
előnyben.

Politikai érdeklődés és tájékozottság:

 A nők azt állítják, hogy jobban érdekli őket a nemzeti és a helyi politika, mint az 
európai és a nemzetközi politika, melyet távolinak és bonyolultnak tartanak.

 Jóllehet a nők megállapítják, hogy manapság könnyebb tájékozódni, mint régen, 
sajnálatukat fejezik ki amiatt, hogy nehéz információt szerezni általában véve az EU-
ról és még inkább annak mindennapi működéséről. A beszélgetés során gyakran 
maguk is meglepődnek, hogy mennyire nem ismerik a témát. E tekintetben ismét a 
médiát hibáztatják.

Európai parlamenti választások:

 A 30-55 év közötti európai nők bevallják, hogy nem ismerik az európai téteket.
Érzésük szerint a választási kampányok inkább a nemzeti, mint az európai téteken 
alapultak.

 Állításuk szerint a szavazatukat a helyi körülmények, valamint az befolyásolta, hogy 
az országukat hogyan érintette a válság.

 Megemlítik, hogy kevés lelkesedést mutattak ezért a választásért, és annak csekély 
jelentőséget tulajdonítottak.

 A szavazónők többsége úgy nyilatkozott, hogy kötelességből járult az urnákhoz, és 
állításuk szerint ehhez erőfeszítést kellett tenniük.
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 A nem szavazók hol arra hivatkoztak, hogy közömbösen viseltetnek a választások 
iránt, hol a tájékozatlanságukra, hol arra, hogy nem tudtak elmenni szavazni.

 Bevallásuk szerint keveset tudnak a szavazás eredményéről.
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II. 2004 előtti országok
1. csoport: Északi és kontinentális országok

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

A férfiak és a nők közötti egyenlőség kérdése:

 Annak ellenére, hogy az északi és a kontinentális országokban fejlett a nemek közötti 
egyenlőség, a teljes egyenlőség sem politikai, sem bérezési, sem családi szinten nem 
teljesül mindig. Mindazonáltal az egyenlőség érzése erősebb az északi országokban, 
mint a kontinentális országokban.

 Jóllehet az e csoportba tartozó országok női résztvevői elismerik, hogy a válság nem 
sújtja őket közvetlenül, félnek attól, hogy a válság a jövőben veszélyeztetni fogja azt 
az egyensúlyt, amit a szakmai élet és a magánélet között sikerült elérniük.

Az EU általános megítélése:

 Az északi és a kontinentális országokból származó nők (ez alól figyelemre méltó 
kivételt képez Ausztria) viszonylag kedvezőbb képet alkotnak az európai 
intézményekről, mint a déli országokban megkérdezett nők.

 Az EU-ról kialakult kép rossz, azt távolinak és érthetetlennek látják.

 A 2004 előtti tagállamokból származó nők véleménye szerint az EU hatását gyakran 
olyan aspektusokkal kötik össze, mint az adók, a delokalizáció, a gyümölcsök 
nagyság szerinti osztályozása, stb. Ugyanakkor az északi országokban (Finnország, 
Svédország és Dánia) rendszeresen megemlítik az EU-nak a környezetvédelemben és 
az éghajlatváltozás elleni küzdelemben betöltött szerepéről.

 Az EU hatalmát korlátozottnak érzik, különösen amiatt, hogy egyes határozatok 
esetében a tagállamok nehezen találnak közös nevezőt.

A válság megítélése:

 Attól függően, hogy a válság milyen hatást gyakorolt az országukra, az északi és a 
kontinentális országokból származó nők különböző mértékű nyugtalanságnak adnak 
hangot.

 Hollandiában, Dániában, Finnországban, Svédországban és Németországban a 
résztvevő nők a többi országhoz képest viszonylag kis mértékű nyugtalanságot 
mutattak. Rosszallásukat fejezik ki amiatt, hogy a médiumok dramatizálták a 
válságot, valamint a vagyonkülönbség, a fogyasztói érdekvédelem és a vásárlóerő 
csökkenésében rejlő veszély miatt.
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 A francia, a belga és a luxemburgi nők úgy vélik, hogy a válság negatív 
következményekkel járt az országukban. Elmondásuk szerint valójában jobban 
aggódnak az országukért, mint saját magukért. A vagyonkülönbségek iránti 
fokozódott érzékenységet, és Franciaországban az elszegényedés megnövekedett 
kockázatát említik, valamint azt, hogy a médiumok dramatizálják a helyzetet, ami 
fenntartja az aggodalmat.

Úgy vélik azonban, hogy a gazdaság átmeneti stagnálásáról van szó (a gazdasági 
válságok ciklikus jellegéből fakadóan).

 Végül az osztrák nők szerint a helyzet rendkívül aggasztó, és 
frusztráltságról, csalódottságról, valamint az igazságtalanság érzéséről 
számolnak be.

Legfontosabb aggodalmak:

 Ezekben az országokban a nők legfontosabb aggodalmai a következők:
- a munkanélküliség,
- az oktatás,
- a család,
- a szociális kérdések,
- a környezetvédelem.

Politikai érdeklődés és tájékozottság:

 A politikai érdeklődés inkább a helyi és a regionális szintekre irányul.

 Finnország és Hollandia figyelemre méltó kivételével a résztvevő nők inkább 
tájékozatlannak vallják magukat.

Európai parlamenti választások:

 Miért/kire szavaz?

- kötelességből
- a környezet ösztönzésére (család, munkatársak, barátok)
- párthűségből
- egy jelölt programjára (amikor az szociális témákra és a hétköznapi életre 

vonatkozik)
- Franciaországban: büntető célzatú szavazat leadása.

 Részletesebben:

 Franciaország, Hollandia és Ausztria: A nők inkább párthűségből, mint 
politikai meggyőződésből szavaznak.
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 Németország, Svédország, Finnország, Dánia, Belgium és Luxemburg: Itt 
a nőket jobban érdekli a politikai közelség (szociális ügyek, család, 
környezetvédelem). Inkább politikai meggyőződésből, mint párthűségből 
szavaznak.
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III. 2004 előtti országok
2. csoport: Egyesült Királyság és Írország

A férfiak és a nők közötti egyenlőség kérdése:

 Az Egyesült Királyságban a férfiak és a nők közötti formális egyenlőség az északi és 
a kontinentális országokéval azonos szinten van. Egyes nők azonban felhívják a 
figyelmet a család, mint egység széthullására, ami elősegíti a bűnözést és gyengíti a 
társadalom szerkezetét, különösen a válság hatására.

 Írországban a nők fájlalják, hogy országuk mind a politikai képviselet, mind a bérek 
szempontjából le van maradva a férfiak és a nők közötti egyenlőség terén.

Az EU általános megítélése:

 A felmérésben résztvevő brit nők többsége negatívan látja az EU-t. Különösen a 
bürokráciáját és a lomhaságát illetik kritikával.

 Az ír nők pedig úgy ítélik meg, hogy az európai politika messze van az őket 
foglalkoztató kérdésektől. A brit nőkhöz hasonlóan csak kis mértékben érzékelik a 
mindennapi életükre gyakorolt hatását.

 Az északi és a kontinentális országokhoz hasonlóan az EU-ról kialakult kép itt is 
rossz, azt távolinak és érthetetlennek látják.

 A 2004. előtti tagállamokból származó nők véleménye szerint az EU hatását gyakran 
olyan aspektusokkal kötik össze, mint az adók, a delokalizáció, a gyümölcsök 
nagyság szerinti osztályozása, stb.

 Az EU hatalmát korlátozottnak érzik, különösen amiatt, hogy egyes határozatok 
esetében a tagállamok nehezen találnak közös nevezőt.

A válság megítélése:

 E két országban a nők drámainak érzik a helyzetet. A válság hirtelen véget vetett az 
inkább jónak mondható gazdasági helyzetnek, ami erősen megrendítette őket, és sok 
nyugtalanságot idéz elő.

 A helyzet súlyos romlása miatt, aminek nap mint nap tanúi, e nők többsége erős 
kritikával illeti a pénzügyi szféra szereplőinek túlkapásait, ami bizalmi válsággal 
párosul.

 Legfőbb aggodalmaik a munkanélküliséggel kapcsolatosak, mind a maguk, mind a 
családtagjaik tekintetében.
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Politikai érdeklődés és tájékozottság:

 Míg az Egyesült Királyságban a nők vagy azt vallják, hogy nagyon érdekli őket a 
politika (inkább kötelességből, mint meggyőződésből), vagy azt, hogy egyáltalán 
nem, addig az ír résztvevő nők úgy nyilatkoznak, hogy közepesen vagy kis mértékben 
érdeklődnek a politika iránt.

Európai parlamenti választások:

 Miért/kire szavaz?

- Büntető célzatú szavazat leadása, hogy hatást gyakoroljanak a nemzeti 
politikára.

- Írországban megemlítik, hogy a hagyomány és a család befolyásolja a 
magatartásukat. Az Egyesült Királyságban szintén megemlítik a környezet 
szerepét.
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IV. 2004 előtti országok
3. csoport: Déli országok, valamint Málta és Ciprus

EL, IT, PT, ES, valamint MT és CY

A férfiak és a nők közötti egyenlőség kérdése:

Az EU déli országaiban a férfiak és a nők közötti egyenlőséget azért is nehéz elérni, mert a 
válság erősen sújtotta őket.

 Az EU déli része általában nagyobb elmaradást mutat a nemek közti egyenlőség 
kérdéseiben, mint az északi rész (Ciprus figyelemre méltó kivételével), de a nők 
részvétele egyre  nagyobb a vitában. Ezzel összefüggésben Olaszország és 
Spanyolország tűnik ki a leginkább. A jogszabályok sokat fejlődtek, különösen 
Spanyolországban, és az egyenlőség elvén működő gyakorlatok Olaszországban is 
általánosan elterjednek.

 A nők megemlítik, hogy a család, mint egység fontos az életükben, különösen 
Cipruson és Máltán.

Az EU általános megítélése:

 Ezekben az országokban – melyeket bár erősen sújtott a válság –, az EU iránti 
érzéseket ambivalensek. A tájékoztatás hiánya és az EU nehezen érthető szerepe miatt 
a reakciók hol negatívak, hol pozitívak, hol semlegesek.

 Azonban a déli országokból származó nők többsége a fent említett 2004 előtti északi 
államokkal közös aspektusokon túlmenően (az EU-ról alkotott homályos, bonyolult és 
rossz kép) az EU pozitív szabályozó szerepét is hangsúlyozza. E szerepet 
összességében védelmezőnek és stabilizálónak érzékelik, az EU beavatkozása 
azonban továbbra is nehezen megragadható.

 A felmérésben résztvevő nők azt szeretnék, ha az EU többet tenne a szociálpolitika 
területén, különösen a családi egyensúly elősegítése érdekében (bölcsődék, iskolák, 
stb.).

A válság megítélése:

 Attól függően, hogy a válság milyen hatást gyakorolt az országukra, a déli 
országokból származó nők különböző mértékű nyugtalanságnak adnak hangot.

 A ciprusi, máltai és olasz vitacsoportok résztvevőinek véleménye szerint a válság 
következményei negatívak, de az csak kis mértékben gyakorol hatást a 
mindennapi életükre. Elmondásuk szerint aggódnak, de a valóságban csak kis 
mértékben (vagy egyáltalán nem) érinti őket a válság. Cipruson azonban az 
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idegenforgalom jövője miatt aggódnak. Ezzel szemben Olaszországban és Máltán a 
résztvevő nők a bevándorlással közvetlen összefüggésben álló rossz általános 
közbiztonságot emelik ki.

 Spanyolországban, Görögországban és Portugáliában a résztvevő nők rendkívül 
aggasztónak ítélik a helyzetet. Egyes országok már a válság előtt is rosszul álltak. A 
helyzetet a válaszadók esetenként riasztónak vagy kontrollálatlannak tartják. A nők 
frusztráltságról, csalódottságról és az igazságtalanság érzéséről számolnak be. A 
beszélgetések során hangot adnak a munkanélküliség emelkedése miatt érzett 
félelmeiknek és aggodalmaiknak. A gazdasági bizonytalansághoz a társadalmon 
belüli bizonytalanság érzése társul.

Politikai érdeklődés és tájékozottság:

 A dél-európai nők inkább a helyi és a szociálpolitikához tartozó témákat részesítik 
előnyben. Nem rejtik véka alá a politikai világgal szembeni csalódottságukat 
(Portugália kivételével, ahol a válaszadók megosztottabbak), ami nem jelenti azt, 
hogy általában véve nem érdekli őket a politika. Megjegyzendő, hogy 
Görögországban a megkérdezett nők a politikai vezetők iránti bizalomhiányról 
számolnak be, és pontosan ezért mondják azt, hogy általában véve távol állnak a 
politikától. Szintén azt hangsúlyozzák, hogy nehezen tudnak tájékozódni, és az 
információ rossz minőségére és megbízhatatlanságára egyaránt panaszkodnak.   

Európai parlamenti választások:

 A felmérésben résztvevő nők érdektelennek tartották a választási vitát, ami gyakran 
nem tért ki az európai kérdésekre. Azok a nők, akik nem szavaztak, különösen azt 
hangsúlyozták, hogy nem értették sem a szavazás tétjét, sem annak hasznát, és ezért 
döntöttek úgy, hogy távol maradnak.  

 Miért/kire szavaz?
- Nagy többségük azt nyilatkozta, hogy párthűségből döntött úgy, hogy elmegy 

szavazni (Olaszországot és Máltát kivéve).
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V. 2004 utáni országok:
Keleti országok

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

A férfiak és a nők közötti egyenlőség kérdése:

 A keleti országokban gyakran a többi tagállamnál korábban elért elvi egyenlőségről 
beszélnek, ami azonban a gyakorlatban egyre kevésbé igazolódik be.

 Az országonkénti helyzet rendkívül eltérő: Észtország és Lettország például nagyon 
közel áll az északi országok egyenlőségre törekvő magatartásához. Ezzel ellentétben 
Románia szociálisan rendkívül egyenlőségellenes, és ettől gyakran elsőként a nők 
szenvednek. A többi országban is említik az egyenlőtlenséget, és elsősorban annak 
gazdasági formáját.

 Úgy tűnik, hogy a férfiak és a nők közötti egyenlőség terén az EU nagyobb 
szerepvállalását szeretnék megkövetelni.

 Számos országban (Lengyelország, Magyarország, és kisebb mértékben Szlovénia) a 
résztvevő nők a szociális jellegű támogató struktúrák (bölcsődék, szülési szabadság, 
stb.) jelentős hiányosságait emelték ki.

Az EU általános megítélése:

 A többi országhoz hasonlóan itt is az EU duális felfogása állapítható meg: az EU 
keleti országaiból származó nők a sok reményen túl kétségeket is táplálnak.

- Pozitív pontok: Egyéb témák között a szabad mozgás és a közösségen belüli 
szolidaritás kérdése a legtöbb beszélgetésben visszatér.

Véleményük szerint az EU a haladás és a fejlődés, a gazdasági lehetőségek, az 
infrastruktúrafejlesztés és a technológiákhoz való hozzájutás tényezője.

- Negatív pontok: A Cseh Köztársaságban és kisebb mértékben Lengyelországban 
az EU-ról kialakult rossz képről (távolság, nehézkes bürokrácia), valamint az 
egyfajta szociális biztonság elvesztéséről, a nemzeti szuverenitás 
veszélyeztetéséről tesznek említést. Végül Romániában és Szlovákiában 
viszonylag erős kritikát fogalmaznak meg a KAP-pal szemben.

Ebben az országcsoportban a nők saját bevallásuk szerint nem igazán ismerik az 
EU hatását: gyakran tudomásuk van arról, hogy az országuk pénzt kap az EU-tól, 
de nem ismerik annak pontos módozatait.

A válság megítélése:
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 Attól függően, hogy a válság milyen hatást gyakorolt az országukra, az EU keleti 
országaiból származó nők különböző mértékű nyugtalanságnak adnak hangot.

 A résztvevő nők rendkívül aggasztónak ítélik a helyzetet Észtországban, 
Szlovéniában, Magyarországon, Szlovákiában, Bulgáriában, Lengyelországban és a 
Cseh Köztársaságban. Ezekben az országokban a legnagyobb félelmet a 
munkanélküliség, és még általánosabban az jelenti, hogy a válság hatására romlani 
fog a szociális helyzet. A média negatív szerepét ugyanúgy, ha nem jobban 
kifogásolják, mint a többi országban. Végül egyes országokban (különösen 
Bulgáriában és Szlovéniában) a felmérésben résztvevő nők kiemelték, hogy minden 
egyes polgárnak, saját magának is szerepet kell vállalnia a válság leküzdésében.

 Romániában, Litvániában és Lettországban azonban katasztrofálisnak ítélik a 
helyzetet. E három, a válságtól leginkább sújtott országban rendkívül erős az az 
érzés, hogy még csak most jön a legrosszabb, különösen a munkanélküliség 
tekintetében. Litvániában és Lettországban a válságot valódi drámaként élik meg, 
melynek kimenetele bizonytalanabb, mint valaha. Ehhez erőteljes erkölcsi válság is 
társul. Romániában az az aggasztó érzés bontakozik ki, hogy a legszegényebb 
országok – a saját országukkal kezdve – fogják megfizetni a válság számláját.

Politikai érdeklődés és tájékozottság:

 Az EU keleti országaiból származó nők politika iránti érdeklődése rendkívül változó:
a skála az elutasítástól a csekély érdeklődésen át a szenvedélyes vitát kiváltó, heves 
érzelemmel fűtött érdeklődésig terjed.

 Elmondásuk szerint tájékozatlanok általában véve a politikával és az EU-val 
kapcsolatban is. Ugyanakkor összességében nagyobb érdeklődést mutatnak az EU 
iránt, mint a 2004 előtti országokban élő nők.

 Részletesebben:

 Szlovénia, Szlovákia, Lettország, Bulgária és Magyarország: Az 
érdeklődést tekintve az ezekből az országokból származó nők azt állítják, 
hogy régebben jobban foglalkoztak a politikával. Most azt állítják, hogy 
csalódottak, és kevéssé érdekli őket a politika.

 Lengyelország, Magyarország, Észtország és Románia: A nőket érdekli a 
politika, de rosszallásukat fejezik ki a botrányok, a médiumok szerepe és a 
korrupció miatt.

Európai parlamenti választások:

 A választási kampányt érdektelennek tartják, Románia és Szlovákia kivételével.
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 Az EU keleti országaiból származó nők nem egyformán ítélik meg a szavazatuk 
hasznát:

- Litvánia, Lettország: A szavazatot haszontalannak tartják.
- Románia, Lengyelország, Észtország, Szlovénia, Bulgária: A szavazatot 

hasznosnak tartják.
- Magyarország és Szlovákia: Ebben a két országban a vitacsoportok 

résztvevőinek véleménye megoszlik a szavazat hasznosságát illetően.
- Cseh Köztársaság: Az európai szavazást másodlagosnak tartják a nemzeti 

választásokhoz képest.

 Miért/kire szavaz?
- A szavazatot az országtól függően vagy egy politikai párt, vagy egy jelölt 

támogatására adták le.

 A nőknek az eredményekkel kapcsolatos reakciói:
- Szlovénia, Lengyelország, Bulgária: közömbösek
- Magyarország: aggódnak a szélsőséges pártok előretörése miatt
- Litvánia: elégedetlenek
- Észtország, Lettország: elégedettek
- Szlovákia: remény és szkepticizmus

TECHNIKAI ADATLAP

A válaszadó nők attitűdjeit két órás időtartamú csoportos beszélgetések alkalmával 
elemeztük. A csoportok összetételét a következő szempontok alapján határoztuk meg:
- a minőségi felmérések hagyományos módszere szerint kialakított, 6-11 résztvevőből 

álló csoportok (Belgium esetében 16 fő, azaz egyenként 8 főből álló két nyelvcsoport)
- 30-55 év közötti nők
- Bizonyos fokú, de nem aktív vagy militáns érdeklődés a politika iránt
- Az európai parlamenti választásokon szavazó vagy nem szavazó emberek egyenlő 
arányú képviselete
- A társadalom középrétegeit képviselő, különféle foglalkozású emberek

További tájékoztatás:

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



17

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


