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Be kiekybinių priešrinkiminių ir porinkiminių apklausų1 ir balsavimo analizės pagal lytį2,
kiekvienoje valstybėje narėje papildomai atliktas kokybinis tyrimas, per kurį apklausta grupė 
30–55 metų amžiaus moterų. Tyrimo tikslas – nustatyti, kaip jos vertina moterų padėtį savo 
šalyje, geriau suprasti, kaip jos įsivaizduoja ES, kaip išgyvena finansų, ekonomikos ir 
socialinę krizę, ir geriau suprasti moterų elgesį per 2009 m. birželio mėn. Europos 
Parlamento rinkimus.

Kokybinės apklausos paskirtis nėra pateikti išsamų tiriamosios visuomenės grupės, šiuo 
atveju – Europos Sąjungos moterų, vaizdą. Ji suteikia galimybę nuodugniai ištirti, kaip tam 
tikrus dalykus apibūdina, supranta ir įsivaizduoja gan apibrėžta tikslinė visuomenės grupė, 
perprasti jos mąstyseną tam tikrais klausimais ir taip prisidėti įgyvendinant konkrečius jai 
skirtus veiksmus.

Labai sunku ir sudėtinga apibendrinti informaciją, surinktą per visose valstybėse narėse 
vykusias šių grupių diskusijas. Vis dėlto galima nustatyti kelias pagrindines tendencijas, 
bendras visoms šalims, ir išskirti tam tikras apibendrinamąsias geografines ypatybes, 
kuriomis sistemingai nepagrindžiama dalyvių išsakytų nuomonių ir samprotavimų įvairovė. 
Vis dėlto šio apibendrinimo (kuris tikrai nėra idealus) pranašumas tas, kad jis padeda 
išryškinti tam tikras bendrąsias tos pačios grupės šalių ypatybes ir atskleisti kartais labai 
akivaizdžius jų skirtumus.

Tolesniame apibendrinime ši analizė pateikiama pagal šalių grupes. Dėstymo struktūra tokia:

I. Visoms europietėms būdingas požiūris
II. ES narės iki 2004 m.: Šiaurės ir Vakarų (žemyno) šalys (DK, FI, SE, DE, AT, LU, NL, BE, 

FR)
III. ES narės iki 2004 m.: Jungtinė Karalystė ir Airija
IV. ES narės iki 2004 m.: Pietų šalys (EL, IT, PT, ES, įskaitant MT, CY)
V. ES narės po 2004 m.: Rytų šalys (BG, CZ, EE, HU, LV, LT, PL, RO, SK, SI)

                                               
1 2008 m. (EB70) ir 2009 m. (EB741) Standartinio Eurobaromentro ataskaitos.
2 2009 m. porinkiminė apklausa (EB71.3). Pirmieji rezultatai: vyrų ir moterų pasiskirstymas
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I. Visoms europietėms būdingas požiūris

Kiekybinių apklausų rezultatai parodė, kad moterys nuo ES yra nutolusios labiau negu vyrai. 
Ši kokybinė apklausa leidžia ne tik nustatyti šį faktą, bet padeda geriau suprasti, kaip 
susikuria moterų ir politikos bei ES ryšys.

Apskritai kokybinių apklausų rezultatai atskleidžia, kad europietės pritaria toliau 
išvardytiems punktams:

Vyrų ir moterų lygybė

 Nors skirtumų, atsižvelgiant į šalį, yra gana didelių, visos moterys teiga, kad iki šiol 
nėra visiškos vyrų ir moterų lygybės. Nors dokumentuose skelbiama lygybė, tikrovė 
yra kitokia. Ir tai galioja visose visuomenės gyvenimo srityse.

 Kiekvienos šalių grupės rezultatai rodo, kad atsakymams įtaką daro istorinis, 
kultūrinis, ekonominis ir socialinis palikimas.

Bendras požiūris į ES

 Požiūris į ES galėtų pasirodyti paradoksalus:

- viena vertus, moterims atrodo, kad ES yra tolima, jos struktūra sudėtinga, o 
veikla – sunkiai suprantama;

- kita vertus, tiksliai nežinodamos kodėl, jos mano, kad ES yra stipri ir pagal savo 
išorės veiklą, ir pagal ES poveikį kasdieniam jų gyvenimui. Apklaustos amžiaus 
grupės moterys save apibūdina kaip „Europos kartą“. Dalis jų brendo drauge su 
ES, kita dalis ilgus metus jos laukė.

Moterims ES yra akivaizdus dalykas: simboliniu lygmeniu jos pritaria didelio masto 
taikos ir tarpusavio pagalbos projektui – tai teigiama ES ypatybė, kuriai priešinama 
apklausos dalyvėms sunkiai pasiekiama atrodanti biurokratinė tikrovė. Vis dėlto 
europietės pabrėžia ES kertinį vaidmenį: jos supranta, kad didelė dalis nacionalinių 
įstatymų vienaip ar kitaip priklauso nuo ES ir kad ES atlieka pagrindinį vaidmenį 
vienijimo ir reguliavimo srityse.

Šis supratimas ne visada sistemingai reiškia pritarimą, ir požiūrių į ES skirtumai 
šalyse kartais labai ryškūs.

 Tam tikras nusivylimas dėl ES:

ES, dažnai nepažįstama, tačiau esanti šalia, gali nuvilti:
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- dėl nepakankamo įvaizdžio. Šiuo atžvilgiu, kaip ir visomis diskusijų grupėse 
aptartomis temomis, dažnai peikiamos žiniasklaidos priemonės. Priekaištai visų 
pirma išsakomi dėl:

o švietimo stokos;
o polinkio pirmenybę teikti ne esminiams klausimams, o lengvo pobūdžio 

pasakojimams;
o dažnai pernelyg neigiamo ir nelabai konstruktyvaus požiūrio;

- dėl informacijos trūkumo, kuris nutolina ES;
- nes nemanoma, kad ES stengiasi išsaugoti dėl ekonomikos krizės kritusią 
perkamąją galią.

Požiūris į krizę

 Per pokalbius visos moterys teigė susirūpinusios dėl krizės ar tiesiogiai jos 
paveiktos. Padėtį jos vertina labai įvairiai pagal savo šalies ekonomikos padėtį: jų 
reakcija į krizę – nuo vos kylančio nerimo iki katastrofos nuojautos.

 Krizės poveikis yra ne tik ekonominis ir socialinis, bet ir psichologinis. Dar vienas 
reikšmingas elementas – vertybiniai klausimai ir apskritai pasitikėjimo politika 
krizė.

 Šis tyrimas atskleidžia, kad dar labiau nei dėl savo požiūrio į ES, moterys 
apgailestauja dėl „neigiamo“ žiniasklaidos vaidmens. Dažnai minima „nerimą
kelianti“ atmosfera, taip pat informacijos apie tai, ką kas daro ir kas už ką 
atsakingas, trūkumas.

 Nemanoma, kad už padėtį atsakinga ES, bet taip pat nemanoma, kad ES yra itin 
pajėgi įgyvendinti atsako į krizę strategiją. Be to, diskusijų grupėse dalyvavusios 
moterys teigia, kad dėl šviečiamosios informacijos stokos jos menkai išmano, koks 
yra ES vaidmuo. Jos žino, kad ES „kažką daro“, bet ką konkrečiai – ne. Šios 
europietės abejoja, ar ES turi tinkamas priemones veikti.

 Vis dėlto dauguma nurodo, kad pagrindinis krizės kaltininkas yra Amerikos 
bankų sistema. Tačiau dėl krizės valdymo daug kaltinimų tenka nacionaliniams 
bankams ir institucijoms.

 Šiomis aplinkybėmis pasireiškia ne pasidavimo nuotaikos, o priešingai – tam tikras 
noras keisti padėtį ir piliečių elgesį. Kadangi, apklausos dalyvių manymu, 
institucinio atsako nėra arba jis nepakankamas ar netinkamas, jos iš pilietinės 
visuomenės tikisi, kad būtent ji stotų į kovą su krize. Jų manymu, sprendimas be 
piliečių neįmanomas. Jos nori, kad piliečių savimonė būtų gilesnė ir jie elgtųsi
atsakingiau.
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 Šiomis aplinkybėmis, nors kiekvienoje šalyje skirtingai, moterims daugiausia 
rūpesčių kelia:

- nedarbas (apskritai joms didesnį rūpestį kelia ne jų pačių, bet būsimųjų kartų 
padėtis);

- prarasta perkamoji galia ir kritęs gyvenimo lygis. Šalyse, kurias krizė paveikė 
silpniau, tai pasireiškia baime dėl ateities, šalyse, kurioms krizė smogė ypač 
stipriai, tai yra kupina nerimo tikrovė;

- stresas ir bendras nerimas, kurį išgyvena visuomenė dėl ateities netikrumo.

 Tomis pačiomis aplinkybėmis pirmenybę jos teikia politikai, kurią vykdant daugiau
dėmesio skiriama socialiniams, visuomeniniams ir aplinkos klausimams.

Domėjimasis politika ir politinis informuotumas

 Moterys teigia, kad jas labiau domina nacionalinė ir vietos politika nei Europos ir 
tarptautinė politika, kurią jos laiko tolima ir sudėtinga.

 Nors moterys pripažįsta, kad dabar informacija yra labiau prieinama nei anksčiau, jos 
apgailestauja dėl to, kad gauti informacijos apskritai apie ES yra sudėtinga, o dar 
sudėtingiau gauti žinių apie jos kasdienę veiklą. Dažnai diskutuodamos jos 
pačios stebėdavosi dėl savo žinių šiais klausimais stokos. Dėl to ir vėl kaltinama 
žiniasklaida.

Europos Parlamento rinkimai

 30–55 metų europietės pripažįsta savo žinių apie svarbius Europos klausimus 
stoką. Joms susidaro įspūdis, kad rinkimų kampanijos labiau buvo grindžiamos 
nacionaliniais, o ne Europos klausimais.

 Jos teigia, kad jų pasirikimą balsuoti lėmė padėtis savoje šalyje, taip pat tai, kaip jų 
valstybes paveikė krizė.

 Jos rodo nedidelį susidomėjimą šiais rinkimais ir jiems neteikia daug reikšmės.

 Dauguma balsavusių moterų teigia, kad prie urnų atėjo iš pareigos, ir tvirtina, kad 
tai pareikalavo jų pastangų.

 Nebalsavusios moterys nurodo arba nesidomėjimą rinkimais, arba informacijos 
trūkumą, arba tai, kad neturėjo galimybės ateiti balsuoti.

 Jos teigia apie balsavimo rezultatus žinančios nedaug.
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II. ES narės iki 2004 m.
1 grupė: Šiaurės ir Vakarų (žemyno) šalys

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

Vyrų ir moterų lygybė

 Nors Šiaurės ir Vakarų (žemyno) šalyse lyčių lygybė yra tvirta, tiek politiniu, tiek 
darbo užmokesčio, tiek šeimos lygmeniu lygybė užtikrinama ne visada. Vis dėlto 
manoma, kad Šiaurės šalyse lygybė didesnė nei Vakarų (žemyno) šalyse.

 Nors šios šalių grupės apklausos dalyvės pripažįsta, kad krizė joms neturi tiesioginio 
poveikio, jos baiminasi, kad ateityje ši krizė gali kelti grėsmę susikurtai profesinio ir 
šeimos gyvenimo pusiausvyrai.

Bendras požiūris į ES

 Šiaurės ir Vakarų (žemyno) šalių moterys (aiški išimtis – Austrija) Europos Sąjungos 
institucijas vertina pozityviau nei Pietų šalių moterys.

 ES žalą daro prastas įvaizdis, nuotolis ir supratimo stoka.

 Iki 2004 m. ES sudariusių valstybių narių moterys mano, kad ES poveikis dažnai 
susijęs su tokiais aspektais kaip mokesčiai, verslo perkėlimas, vaisių dydžio standartai 
ir t. t. Vis dėlto Šiaurės šalyse (Suomijoje, Švedijoje ir Danijoje) nuolat minimas ES 
vaidmuo aplinkos ir kovos su klimato kaita srityse.

 Manoma, kad ES galios ribotos, visų pirma dėl to, kad dėl tam tikrų sprendimų 
sudėtinga pasiekti valstybių narių sutarimą.

Požiūris į krizę

 Atsižvelgiant į krizės poveikį jų šaliai, Šiaurės ir Vakarų (žemyno) šalių moterims 
krizė nerimą kelia nevienodai.

 Nyderlanduose, Danijoje, Suomijoje, Švedijoje ir Vokietijoje apklausos dalyvių
nerimo lygmuo, palyginti su kitomis šalimis, gana žemas. Jos skundžiasi, kad krizė 
žiniasklaidos priemonėmis dramatizuojama, apgailestauja dėl turtinės nelygybės,
vartotojiškumo ir pavojaus, kurį kelia sumažėjusi perkamoji galia.

 Apklausos dalyvės iš Prancūzijos, Belgijos ir Liuksemburgo mano, kad jų šalyse 
krizė turi neigiamų padarinių. Iš tikrųjų jos tvirtina, kad labiau nerimauja dėl savo 
šalies nei dėl savęs pačių. Jos nurodo jautriau reaguojančios į turtinę nelygybę, o 
gyvenančios Prancūzijoje nerimauja dėl didesnio pavojaus nuskursti ir dėl to, kad 
žiniasklaidos priemonėmis padėtis dramatizuojama ir taip palaikomas nerimas.
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Tačiau jos mano, kad tai tik laikinas ekonomikos sąstingis (dėl ekonomikos krizių 
cikliškumo).

 Galiausiai, austrių nuomone, padėtis labai rimta; jos reiškia nepasitenkinimą, 
nusivylimą ir nurodo teisingumo stoką.

Pagrindiniai rūpesčiai

 Pagrindiniai šių šalių moterų rūpesčiai yra:
- nedarbas,
- švietimas,
- šeima,
- socialiniai klausimai,
- aplinka.

Domėjimasis politika ir politinis informuotumas

 Politika domimasi, pirmenybę teikiant vietos ir nacionalinei politikai.

 Apklausos dalyvės teigia, kad yra gana prastai informuotos; aiškios išimtys –
Suomijos ir Nyderlandų respondentės.

Europos Parlamento rinkimai

 Kodėl balsuoti ir už ką?

- Iš pareigos;
- nes skatina aplinkiniai (šeima, bendradarbiai, draugai);
- dėl ištikimybės politinei partijai;
- dėl kandidato programos (kai ji susijusi su socialiniais reikalais ir kasdieniu

gyvenimu);
- Prancūzijoje: balsavimu siekiant išreikšti savo nepritarimą.

 Konkrečiai

 Prancūzijoje, Nyderlanduose ir Austrijoje respondentės labiau linkusios
balsuoti dėl ištikimybės politinei partijai, o ne dėl politinių įsitikinimų.

 Vokietijoje, Švedijoje, Suomijoje, Danijoje, Belgijoje ir Liuksemburge
moterys labiau domisi artumo politika (socialiniais reikalais, šeima, aplinka). Jos 
labiau linkusios balsuoti skatinamos politinių įsitikinimų, o ne dėl ištikimybės 
politinei partijai.
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III. ES narės iki 2004 m.
2 grupė: Jungtinė Karalystė ir Airija

Vyrų ir moterų lygybė

 Jungtinėje Karalystėje vyrų ir moterų lygybė oficialiai užtikrinama lygiai taip pat kaip 
Šiaurės ir Vakarų (žemyno) šalyse. Tačiau kai kurios respondentės skundžiasi dėl 
šeimos silpnėjimo, dėl kurio didėja nusikalstamumas ir silpnėja visuomeniniai ryšiai, 
ypač krizės sąlygomis.

 Airijos moterys apgailestauja, kad jų šalyje vyrų ir moterų lygybę vėluojama 
užtikrinti tiek politinio atstovavimo, tiek darbo užmokesčio požiūriu.

Bendras požiūris į ES

 Dauguma Didžiosios Britanijos respondenčių neigiamai vertina ES. Jos visų pirma 
kritikuoja jos biurokratiją ir nerangumą.

 Airės savo ruožtu mano, kad ES politika nutolusi nuo joms rūpimų dalykų. Kaip ir
britės, jos jaučia tik nedidelę jos įtaką savo kasdieniame gyvenime.

 Šiose šalyse, kaip ir Šiaurės bei Vakarų (žemyno) šalyse, ES žalą daro prastas 
įvaizdis, nuotolis ir supratimo stoka.

 Iki 2004 m. ES sudariusių valstybių narių moterys mano, kad ES poveikis dažnai 
siejamas su tokiais aspektais kaip mokesčiai, verslo perkėlimas, vaisių dydžio 
standartai ir t. t.

 Manoma, kad ES galios ribotos, visų pirma dėl to, kad dėl tam tikrų sprendimų 
sudėtinga pasiekti valstybių narių sutarimą.

Požiūris į krizę
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 Šiose dviejose šalyse, moterų požiūriu, padėtis dramatiška. Prasidėjus krizei staiga 
nutrūko gana neblogos ekonominės padėties laikotarpis – tai jas labai sukrėtė ir kelia
daug nerimo.

 Didžioji dalis respondenčių dėl šios labai pablogėjusios padėties, su kuria jos 
susiduria kasdienybėje, kritikuoja netinkamą finansininkų elgesį; kartu prisideda 
pasitikėjimo krizė.

 Respondentėms didžiausią susirūpinimą kelia nedarbas – tiek savo pačių, tiek šeimos 
narių.

Domėjimasis politika ir politinis informuotumas

 Jungtinėje Karalystėje moterys tvirtina, kad jos arba labai domisi politika (ne tiek iš 
įsitikinimų, kiek iš pareigos), arba visiškai ja nesidomi, o airės teigia, kad jų 
domėjimasis politika ne didesnis, o kartais ir mažesnis nei vidutinis.

Europos Parlamento rinkimai

 Kodėl balsuoti ir už ką?

- Siekiant balsavimu išreikšti nepritarimą nacionalinei politikai.
- Airijos respondentės nurodo, kad įtakos turi tradicija ir šeima. Jungtinėje 

Karalystėje taip pat nurodomas aplinkinių vaidmuo.
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IV. ES narės iki 2004 m.
3 grupė: Pietų šalys, įskaitant MT ir CY

EL, IT, PT, ES, įskaitant MT ir CY

Vyrų ir moterų lygybė

Šiose ES Pietų šalyse stipriai smogus krizei dar sunkiau užtikrinti vyrų ir moterų lygybę.

 Apskritai ES Pietų šalys labiau atsilikusios lyčių lygybės požiūriu nei Šiaurės šalys 
(aiški išimtis – Kipras), tačiau ir ten vis labiau linkstama diskutuoti šiuo klausimu. 
Šiuo atžvilgiu pažangiausios yra Italija ir Ispanija. Sparčiai tobulinami teisės aktai, 
visų pirma Ispanijoje, o Italijoje vis daugėja lyčių lygybės šalininkų.

 Respondentės, ypač Kipro ir Maltos, pabrėžia šeimos svarbą savo gyvenime.

Bendras požiūris į ES

 Šiose šalyse, kurias krizė vis dėlto labai paveikė, nuomonės dėl ES nėra vienodos. Dėl 
informacijos stokos ir dėl sunkiai suprantamo ES vaidmens požiūris į ES yra tai 
neigiamas, tai teigiamas, tai neutralus.
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 Be požiūrio, sutampančio su minėtų Šiaurės šalių, sudariusių ES iki 2004 m., požiūriu
(prastas nesuprantamos ir sudėtingos ES įvaizdis), didžioji dalis Pietų šalių 
respondenčių vis dėlto pabrėžia teigiamą ES reguliavimo vaidmenį. Jis apskritai
suvokiamas kaip saugumo ir stabilumo garantas, bet ES veiksmus atpažinti sunku.

 Apklausos dalyvės pageidauja, kad ES imtųsi daugiau veiksmų socialinės politikos 
srityje, visų pirma pagalbos šeimai klausimais (vaikų lopšeliai ir darželiai, mokyklos 
ir t. t.).

Požiūris į krizę

 Atsižvelgiant į krizės poveikį jų šaliai, Pietų šalių moterims krizė nerimą kelia 
nevienodai.

 Diskusijų grupių dalyvių iš Kipro, Maltos ir Italijos nuomone, krizės padariniai 
neigiami, bet kasdieniam gyvenimui įtakos ji turi nedaug. Šiose šalyse teigiama, 
kad krizė kelia nerimą, bet iš tikrųjų krizė padariusi nedidelę įtaką (arba visai jokios).
Vis dėlto Kipre nerimaujama dėl turizmo ateities. O Italijoje ir Maltoje apklausos 
dalyvės pabrėžia bendrą nesaugumo jausmą, kuris tiesiogiai susijęs su imigracija.

 Ispanijoje, Graikijoje ir Portugalijoje, apklausos dalyvių manymu, padėtis ypač 
rimta. Kai kurios šalys dar prieš prasidedant krizei turėjo rimtų problemų. 
Respondenčių manymu, atsižvelgiant į konkrečius atvejus padėtis kelia nerimą arba 
yra visai nekontroliuojama. Moterys reiškia nusivylimą, nepasitenkinimą, mini 
teisingumo stoką. Diskusijose jos pabrėžė savo baimę ir net didelį nerimą dėl 
augančio nedarbo. Prie ekonominio nesaugumo prisideda nesaugumas
visuomeniniame gyvenime.

Domėjimasis politika ir politinis informuotumas

 ES Pietų šalių moterys linkusios teikti pirmenybę artumo ir socialinės politikos 
temoms. Jos neslepia nusivylimo politika (išskyrus Portugaliją, kurioje respondenčių 
nuomonės labai įvairios), bet tai nereiškia, kad politika jos apskritai nesidomi. 
Atkreiptinas dėmesys, kad Graikijoje apklausos dalyvės reiškia nepasitikėjimą 
atsakingas pareigas einančiais politikais ir būtent dėl šios priežasties jos tvirtina 
apskritai nutolusios nuo politikos. Jos taip pat pabrėžia, kad sunku gauti informacijos,
ir kartu apgailestauja dėl nekokybiškos ir nepatikimos informacijos.

Europos Parlamento rinkimai

 Apklausos dalyvių nuomone, priešrinkiminiai debatai buvo nelabai įdomūs, juose 
dažnai trūko sąsajos su Europa. Nebalsavusiosios ypač pabrėžė faktą, kad jos 
neįžvelgė nei balsavimo reikšmės, nei naudos, todėl ir nusprendė nebalsuoti.

 Kodėl balsuoti ir už ką?
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- Didžioji dalis respondenčių teigia, kad balsuoti paskatino ištikimybė politinei 
partijai (išskyrus Italiją ir Maltą).
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V. ES narės po 2004 m.:
Rytų šalys

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

Vyrų ir moterų lygybė

 Rytų šalyse kalbama apie principinę lyčių lygybę, dažnai susiklosčiusią anksčiau nei 
kitose valstybėse narėse, tačiau faktais ji patvirtinama vis rečiau ir rečiau.

 Padėtis įvairiose šalyse labai nevienoda: antai Estijoje ir Latvijoje laikomasi Šiaurės 
šalims labai artimos lygybės praktikos. Rumunijoje, priešingai, socialinės lygybės 
labai trūksta, dėl to dažniausiai pirmosios nukenčia moterys. Kitose šalyse visų pirma 
nurodoma ekonominė nelygybė.

 Atrodo, kad reikėtų svaresnio ES vaidmens užtikrinant vyrų ir moterų lygybę.

 Keliose šalyse (Lenkijoje, Vengrijoje, kiek mažiau – Slovėnijoje) apklausos dalyvės 
skundėsi dėl didelio socialinės paramos struktūrų trūkumo (vaikų darželių, motinystės 
atostogų ir t. t.).

Bendras požiūris į ES

 Kaip ir kitose šalyse, požiūris į ES dvilypis: ES Rytų šalių moterys reiškia daug 
vilčių, bet ir dvejonių.

- Teigiami aspektai. Be kitų temų, dažnai nurodomas laisvas judėjimas ir Bendrijos
solidarumas.

Šių šalių respondentės mano, kad dėl ES užtikrinama pažanga ir plėtra, 
ekonominės galimybės, infrastruktūros plėtra ir galimybės naudotis 
technologijomis.

- Neigiami aspektai. Jos prastas įvaizdis (nuotolis, biurokratinis nerangumas);
Čekijoje nurodomas tam tikrų socialinių garantijų praradimas, o Lenkijoje ne taip 
aiškiai minimas kėsinimasis į nacionalinį suverenumą. Galiausiai Rumunijoje ir 
Slovakijoje gana griežtai kritikuojama BŽŪP.

Šiai šalių grupei priklausančios moterys teigia iš tikrųjų nežinančios, kokia yra ES 
įtaka: jos dažnai žino, kad ES skiria lėšų jų šaliai, bet neturi tikslių žinių, kaip tai 
vyksta.

Požiūris į krizę

 Atsižvelgiant į krizės poveikį jų šaliai, ES Rytų šalių moterims krizė nerimą kelia 
nevienodai.
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 Padėtį labai rimta laiko respondentės iš Estijos, Slovėnijos, Vengrijos, Slovakijos, 
Bulgarijos, Lenkijos ir Čekijos. Visose šiose šalyse labiausiai baiminamasi dėl 
nedarbo, o bendresniais bruožais – dėl suprastėjusios, krizės nulemtos socialinės 
padėties. Kartu prisideda neigiamas žiniasklaidos vaidmuo – galima teigti, kad dėl jos 
skundžiamasi labiau nei kitose šalyse. Galiausiai tam tikrose šalyse (visų pirma
Bulgarijoje ir Slovėnijoje) respondentės pabrėžė kiekvieno piliečio vaidmenį, kurį jis 
turi atlikti kilus krizei.

 Tačiau Rumunijoje, Lietuvoje ir Latvijoje respondentės mano, kad padėtis yra
tragiška. Šiose trijose šalyse, kurioms krizė smogė labiausiai, labai gajus įsitikinimas, 
kad blogiausia dar ateityje, pirmiausia dėl nedarbo. Lietuvoje ir Latvijoje krizė 
išgyvenama kaip tikra drama, kurios baigtis labiau nei bet kada neaiški. Dar prisideda 
gili vertybių krizė. Rumunijoje reiškiama nerimą kelianti nuojauta, kad skurdžiausios 
šalys, pradedant nuo jų šalies, sumokės didžiausią krizės kainą.

Domėjimasis politika ir politinis informuotumas

 Moterų iš ES Rytų šalių domėjimasis politika labai nevienodas – pradedant nuo 
atmetimo, menko ar didesnio susidomėjimo, iki didelio susidomėjimo, nulemiančio 
aistringas diskusijas.

 Jos tvirtina, kad joms stinga informacijos apie politiką apskritai, įskaitant ir apie ES 
politiką. Vis dėlto jos apskritai rodo didesnį susidomėjimą ES nei iki 2004 m. ES 
sudariusių valstybių narių respondentės.

 Konkrečiai:

 Slovėnijoje, Slovakijoje, Latvijoje, Bulgarijoje ir Vengrijoje dėl domėjimosi
politika šių šalių moterys teigia, kad praeityje į politiką buvo įsitraukusios labiau. 
Šiandien jos tvirtina nusivylusios ir net praradusios susidomėjimą;

 Lenkijoje, Vengrijoje, Estijoje ir Rumunijoje respondentės politika domisi, bet 
yra nepatenkintos dėl skandalų, žiniasklaidos vaidmens ir korupcijos.

Europos Parlamento rinkimai

 Apklausos dalyvės, išskyrus Rumunijos ir Slovakijos respondentes, mano, kad 
rinkimų kampanija buvo neįdomi.

 ES Rytų šalių moterys balsavimo naudą suvokia nevienodai:
- Lietuvoje ir Latvijoje manoma, kad balsavimas nenaudingas;
- Rumunijoje, Lenkijoje, Estijoje, Slovėnijoje ir Bulgarijoje manoma, kad 

balsavimas naudingas;
- Vengrijoje ir Slovakijoje šių dviejų šalių diskusijų grupių dalyvės bendros 

nuomonės dėl balsavimo naudos neturi.
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- Čekijoje, palyginti su nacionaliniais rinkimais, balsavimas Europos 
Parlamento rinkimuose laikomas ne tokiu svarbiu.

 Kodėl balsuoti ir už ką?
- Atsižvelgiant į šalį, pasirinkimą balsuoti pirmiausia lėmė noras palaikyti kurią 

nors politinę partiją arba kandidatą.

 Moterų požiūris į rinkimų rezultatus
- Slovėnija, Lenkija, Bulgarija: abejingos;
- Vengrija: sunerimusios dėl sustiprėjusių kraštutiniųjų partijų;
- Lietuva: nepatenkintos;
- Estija, Latvija: patenkintos;
- Slovakija: turi vilčių ir yra skeptiškos.

FAKTŲ SUVESTINĖ

Respondenčių požiūriai tirti vykstant dviejų valandų trukmės grupių diskusijoms. Grupės 
buvo sudaromos pagal šiuos kriterijus:
- 6–11 dalyvių grupės (Belgijoje 16 dalyvių – 2 lingvistinės grupės po 8 asmenis), pagal 

klasikinį kokybinių apklausų metodą;
- 30–55 metų moterys;
- šiek tiek besidominčios politika, bet ne aktyviai, nedalyvaujančios politinių partijų 
veikloje moterys;
- vienodas balsavusių ir nebalsavusių per Europos Parlamento rinkimus asmenų skaičius;
- vidurinio visuomenės sluoksnio, įvairių profesijų atstovės.

Daugiau informacijos galite gauti paskambinę šiais telefonais:

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


