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Papildus kvalitatīvajām aptaujām pirms un pēc vēlēšanām1, kā arī balsojuma analīzei pa 
dzimumiem2, katrā dalībvalstī tika veikta kvalitatīva aptauja, kurā piedalījās sieviešu grupa 
vecumā no 30 līdz 55 gadiem. Aptaujas mērķis bija novērtēt, kā tās dalībnieces uztver 
sieviešu stāvokli savā valstī, labāk saprast to, kā sievietes uztver ES un kā tās izdzīvo finanšu, 
ekonomikas un sociālo krīzi, kā arī labāk saprast sieviešu uzvedību 2009. gada jūnija 
vēlēšanu laikā.

Kvalitatīvas aptaujas nolūks nav pārstāvēt sabiedrības daļu, ko tā pēta, šajā gadījumā —
Eiropas sievietes. Tā ļauj izsmeļoši analizēt precīzi izvēlētas mērķa grupas sniegtās atbildes, 
izpratni un uzskatus, saprast spriešanas mehānismu par konkrēto tematu un tādējādi var 
kalpot noteiktu darbību īstenošanai attiecībā uz šo grupu. 

Ir ļoti grūti un sarežģīti veikt vispārīgu kopsavilkumu par informāciju, kas iegūta šajās 
diskusiju grupās visās dalībvalstīs. Tomēr ir iespējams atklāt dažus nozīmīgus virzienus, kas 
ir visām valstīm kopēji, un sagrupēt informāciju pēc ģeogrāfiskiem kritērijiem, kurā ir 
nepieciešama zināma vispārināšana, kas vienmēr neatspoguļo dalībnieču uzskatu un izteikto 
spriedumu sarežģītību. Lai gan šis kopsavilkums nepavisam nav pilnīgs, tas tomēr palīdz 
izcelt dažas svarīgas kopējas iezīmes starp vienas grupas valstīm un atklāt to atšķirības, kas 
reizēm ir ļoti izteiktas. 

Turpmāk sniegtajā kopsavilkumā ir ņemta vērā šī analīze pa valstu grupām. Tā struktūra ir 
šāda: 

I - Attieksme, kas kopēja visām eiropietēm
II - Valstis, kas bijušas ES pirms 2004. gada: Ziemeļu un kontinentālās daļas valstis (DK, FI, 

SE, DE, AT, LU, NL, BE, FR)
III - Valstis, kas bijušas ES pirms 2004. gada: Apvienotā Karaliste un Īrija
IV - Valstis, kas bijušas ES pirms 2004. gada: Dienvidu valstis (EL, IT, PT, ES, tostarp MT, CY)
V - Valstis, kas pievienojušās ES pēc 2004. gada: Austrumu valstis (BG, CZ, EE, HU, LV, LT, 
PL, RO, SK, SI)

                                               
1 EB Standard 2008. gada (EB70) un 2009. gada (EB71) ziņojumi 
2 Pētījums pēc 2009. gada vēlēšanām (EB71.3). Bruto rezultāti: skatījums pēc sadalījuma vīrieši/sievietes



DV\804623LV.doc 2/14

I. Attieksme, kas kopēja visām eiropietēm

Kvalitatīvās aptaujas ir parādījušas, ka sieviešu saikne ar ES ir vairāk attālināta, nekā tas ir 
vīriešiem. Šī kvalitatīvā aptauja ļauj plašāk aplūkot šo secinājumu un labāk saprast, kā 
veidojas sieviešu attiecības ar politiku un ES.

Kopumā kvalitatīvā aptauja atklāj, ka Eiropas sievietes ir vienisprātis turpmāk minētajos 
jautājumos. 

Vīriešu/sieviešu līdztiesības konteksts

 Lai arī dažādās valstīs vērojamas nereti izteiktas nianses, visas sievietes norāda, ka 
aizvien vēl nepastāv pilnīga vīriešu/sieviešu līdztiesība. Ir dokumenti, kas to 
apliecina, bet realitāte ir atšķirīga. Un tas attiecas uz visām sabiedrības jomām. 

 Katrā valstu grupā var secināt, ka atbildes ietekmē vēstures, kultūras, ekonomikas 
un sociālais mantojums.

Vispārējā ES uztvere

 Skatījums uz ES, kas var šķist paradoksāls:

- no vienas puses, sievietes uzskata, ka ES ir attālināta, savā darbībā sarežģīta un 
rīcībā grūti izprotama, 

- no otras puses, konkrēti nezinot, kāpēc, sievietes uzskata ES par spēcīgu gan tās 
ārējā darbībā, gan ietekmē uz viņu ikdienas dzīvi. Sievietes šajā vecuma grupā 
sevi definē kā „Eiropas paaudzi”. Daļa no viņām ir augušas kopā ar ES, citas 
gadiem ilgi uz to cerējušas. 

Sievietes uztver ES kā pašsaprotamu: Simboliski viņas ir pieķērušās plašas miera 
un savstarpējas palīdzības zonas projektam, pozitīvam tēlam, kas kontrastē ar realitātē 
sastopamo birokrātiju, kuru aptaujas dalībnieces uzskata par grūti pieejamu. Tomēr 
sievietes uzsver ES būtisko lomu: viņas apzinās, ka liela daļa valsts tiesību aktu tādā 
vai citā veidā ir atkarīga no ES un ka tai ir visbūtiskākā loma homogenizācijas un 
regulēšanas jomā.

Šī apzināšanās ne vienmēr nozīmē piekrišanu, un attieksme pret ES nereti dažādās 
valstīs ir ļoti atšķirīga.

 Zināma vilšanās attiecībā pret ES

Lielākoties mazpazīstama, bet tomēr klātesoša, ES var sagādāt vilšanos:
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- vienota tēla trūkums. Šajā jautājumā, līdzīgi kā visās diskusiju grupās 
apspriestajās tēmās, bieži vaino plašsaziņas līdzekļus. Tiem jo īpaši pārmet:

o izglītošanas darba trūkumu,
o tendenci izvēlēties izklaidi būtisku tematu vietā,
o bieži vien negatīvo un nekonstruktīvo skatījumu;

- nepietiekamās saziņas dēļ, kas ES attālina;
- tādēļ, ka ES neuzskata par krīzes skartās pirktspējas aizsargātāju.

Krīzes uztvere

 Sarunu gaitā visas sievietes atzina, ka krīze ir viņas ietekmējusi vai skārusi tieši.
Viņu situācijas vērtējums ir nepārprotami atkarīgs no ekonomiskās situācijas valstī: 
sieviešu reakcija attiecībā uz krīzi sniedzas no neskaidra satraukuma līdz katastrofas 
izjūtai.

 Krīzes ietekme ir gan ekonomiska un sociāla, gan arī psiholoģiska. Tam pievienojas 
vēl kāds nozīmīgs elements — ētiski jautājumi un uzticības krīze attiecībā pret 
politiku kopumā.

 Vēl vairāk nekā attiecībā uz skatījumu uz ES no šī pētījuma izriet, ka sievietes pauž 
nožēlu par plašsaziņas līdzekļu „kaitējošo” lomu. Bieži ir minēta „nedroša” 
gaisotne, kā arī informācijas trūkums par to, kurš ko dara un kurš par ko ir atbildīgs. 

 Netiek uzskatīts, ka ES būtu atbildīga par situāciju, tāpat arī aptaujas 
dalībnieces nedomā, ka ES spētu ieviest atbildes stratēģiju krīzei. Arī šajā 
jautājumā sievietes, kuras piedalījās diskusiju grupās, apgalvoja, ka nesaprot ES lomu 
izglītojošā darba trūkuma dēļ. Viņas zina, ka ES „kaut ko dara”, bet ko īsti? Šīs 
eiropietes nav pārliecinātas, ka ES rīcībā ir līdzekļi, lai rīkotos. 

 Turpretim lielākā daļa norāda uz Amerikas banku sistēmu kā galveno atbildīgo par 
krīzes izraisīšanu. Bez tā uz valstu bankām un iestādēm tiek attiecināta liela 
atbildība krīzes pārvaldībā.

 Saskarsmē ar šo situāciju neatklājas tendence noslēgties, bet, tieši otrādi, vēlēšanās 
ietekmēt notiekošo un izmainīt attieksmi pilsoniskā līmenī. Tā kā dalībnieces 
uzskata, ka vai nu vispār nav atbildes no iestāžu puses, vai arī tā ir nepietiekama vai 
nepiemērota, viņas gaida, lai pilsoniskā sabiedrība pievienotos cīņai pret krīzi. 
Viņuprāt, risinājumā ir jāiesaistās arī pilsoņiem. Viņas vēlas, lai tie vairāk būtu 
apveltīti ar pilsoņa pienākuma apziņu un rīkotos atbildīgāk.

 Šajā kontekstā, lai gan dažādās valstīs atšķirīgos līmeņos, ES sieviešu galvenie 
satraukuma iemesli ir:
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- bezdarbs (sievietes galvenokārt ir vairāk uztraukušās par nākamām paaudzēm 
nekā par sevi);

- pirktspējas samazināšanās un dzīves līmeņa kritums. Valstīs, kuras krīze 
ietekmējusi vismazāk, ir bailes par nākotni, savukārt valstīs, kuras krīze 
skārusi vissmagāk, par nereti biedējošo realitāti;

- stress un vispārējs satraukums sabiedrībā saistībā ar nedrošību par nākotni.

 Joprojām šajā pašā kontekstā sievietes dod priekšroku politiskai rīcībai, kurai vairāk 
rūpētu sociālās, sabiedrības un vides tēmas. 

Interese un informētība par politiku

 Sievietes apgalvo, ka viņas vairāk interesējas par valsts un vietējo politiku nekā 
par Eiropas un starptautisko politiku, kuru viņas uztver kā attālinātu un sarežģītu. 

 Sievietes secina, ka iegūt informāciju ir vieglāk nekā kādreiz, tomēr viņas izsaka 
nožēlu par to, ka ir grūti iegūt informāciju par ES kopumā un vēl jo vairāk par 
tās ikdienas darbību. Bieži sarunu gaitā sievietes pašas pauž izbrīnu par savu 
zināšanu trūkumu par attiecīgo tematu. Arī šajā jomā no jauna jautājumu 
krustugunīs nonāk plašsaziņas līdzekļi.

Eiropas Parlamenta vēlēšanas

 Eiropietes vecuma grupā no 30 līdz 55 gadiem atzīst savu izpratnes trūkumu par 
Eiropas izaicinājumiem. Viņām ir sajūta, ka kampaņas vairāk bija balstītas uz valstu 
nekā Eiropas izaicinājumiem.

 Viņas apstiprina, ka balsošanas izvēli ietekmēja vietējā situācija, kā arī tas, cik daudz 
viņu valsti bija skārusi krīze.

 Viņas norāda uz entuziasma trūkumu un mazo nozīmi, kādu tās piešķīrušas šīm 
vēlēšanām.

 Vēlētājas lielākoties apgalvo, ka pie urnām devušās pienākuma dēļ, un apstiprina, 
ka tas prasījis piepūli. 

 Nebalsotājas min gan savu vienaldzību pret vēlēšanām, gan informācijas trūkumu, 
gan arī neiespējamību nokļūt līdz vēlēšanu urnām. 

 Sievietes apgalvo, ka maz zina par vēlēšanu rezultātiem. 
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II. Valstis, kas bijušas ES pirms 2004. gada
1. grupa: Ziemeļu un kontinentālās daļas valstis

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

Vīriešu/sieviešu līdztiesības konteksts

 Lai arī ziemeļu un kontinentālās daļas valstīs līdztiesība ir spēcīga, paritāte vēl 
joprojām nav sasniegta ne politiskajā un algu, ne arī ģimenes līmenī. Līdztiesības 
izjūta ziemeļu valstīs aizvien ir spēcīgāka nekā kontinentālās daļas valstīs.

 Lai arī dalībnieces no šīs valstu grupas atzīst, ka krīze nav viņas skārusi tieši, tās 
baidās, ka nākotnē šī krīze varētu izjaukt panākto līdzsvaru starp profesionālo un 
privāto dzīvi.

Vispārējā ES uztvere

 Ziemeļu un kontinentālās daļas valstu sievietēm (ar jūtamu Austrijas izņēmumu) ir 
salīdzinoši pozitīvāks skatījums uz Eiropas iestādēm nekā dienvidu valstu sievietēm. 

 ES cieš no tā, ka tai ir slikts tēls un to uzskata par attālinātu un nesaprotamu.

 Sievietes no valstīm, kas bija ES dalībvalstis pirms 2004. gada, uzskata, ka ES 
ietekme bieži tiek saistīta ar tādiem aspektiem kā nodokļi, pārvietošana, augļu 
kalibrēšana u. c. Tomēr ziemeļu valstīs (Somijā, Zviedrijā un Dānijā) regulāri tiek 
pieminēta ES loma vides jomā un cīņā pret klimata pārmaiņām. 

 ES spējas uzskata par ierobežotām, jo īpaši tāpēc, ka attiecībā uz dažiem jautājumiem 
dalībvalstīm ir grūti panākt kopēju nostāju. 

Krīzes uztvere

 Atkarībā no krīzes ietekmes uz viņu valstīm ziemeļu un kontinentālās daļas valstu 
sievietes pauž dažādu pakāpju satraukumu.

 Nīderlandē, Dānijā, Somijā, Zviedrijā un Vācijā aptaujas dalībnieces atklāja relatīvi 
zemu satraukuma līmeni salīdzinājumā ar citām valstīm. Viņas izsaka nožēlu par 
krīzes dramatizēšanu plašsaziņas līdzekļos, par līdzekļu nevienlīdzīgu sadalījumu, par 
patērētāju mentalitāti un apdraudējumu, ko rada pirktspējas samazināšanās. 

 Dalībnieces no Francijas, Beļģijas un Luksemburgas uzskata, ka viņu valstīs krīzei ir 
negatīvas sekas. Viņas apgalvo, ka ir vairāk norūpējušās par savu valsti nekā par 
sevi. Sievietes atzīst, ka aizvien jūtīgāk uztver līdzekļu nevienlīdzīgu sadalījumu un 
(Francijā) pieaugošo nabadzības palielināšanās risku un to, ka plašsaziņas līdzekļi 
dramatizē situāciju un uztur satraukumu.
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Sievietes turpretim uzskata, ka notiek ekonomikas pagaidu stagnācija (ekonomikas 
krīžu cikliskuma aspekts). 

 Visbeidzot, austrietes uzskata, ka situācija ir ļoti satraucoša, un atklāj 
sarūgtinājuma, vilšanās un netaisnības izjūtu. 

Galvenie satraukuma iemesli

 Galvenie satraukuma iemesli sievietēm šajās valstīs ir:
- bezdarbs,
- izglītība,
- ģimene,
- sociālie jautājumi,
- vide.

Interese un informētība par politiku

 Ir interese par politiku vairāk vietējā un reģionālā līmenī. 

 Ar jūtamu Somijas un Nīderlandes izņēmumu aptaujas dalībnieces apgalvo, ka ir 
drīzāk slikti informētas. 

Eiropas Parlamenta vēlēšanas

 Kāpēc/ par ko balsot?

- pienākuma dēļ,
- apkārtējo cilvēku (ģimenes, kolēģu, draugu) pamudinājuma dēļ,
- aiz paraduma piedalīties,
- kāda kandidāta programmas dēļ (ja tā attiecas uz sociāliem tematiem un 

ikdienas dzīvi),
- Francijā: Kā sankciju piemērošanas balsojums.

 Jo īpaši:

 Francijā, Nīderlandē un Austrijā: sievietes balso drīzāk aiz paraduma
piedalīties nekā politiskās pārliecības dēļ. 

 Vācijā, Zviedrijā, Somijā, Dānijā, Beļģijā un Luksemburgā: sievietes vairāk 
interesē pietuvināto jomu politika (sociālā, ģimenes, vides). Sievietes balso vairāk 
politiskās pārliecības dēļ nekā aiz paraduma piedalīties. 
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III. Valstis, kas bijušas ES pirms 2004. gada
2. grupa: Apvienotā Karaliste un Īrija

Vīriešu/sieviešu līdztiesības konteksts

 Apvienotajā Karalistē vīriešu/sieviešu formālā līdztiesība ir tikpat izteikta kā ziemeļu 
un kontinentālās daļas valstīs. Turpretim dažas sievietes norāda uz ģimenes kā 
vienības šķelšanos, kas veicina noziedzību un vājina sociālo struktūru, jo īpaši krīzes 
apstākļos. 

 Īrijā sievietes pauž nožēlu par to, ka viņu valsts ir aizkavējusies vīriešu/sieviešu 
līdztiesības nodrošināšanā gan politiskās pārstāvniecības, gan algu ziņā. 

Vispārējā ES uztvere

 Vairākumam aptaujāto no Apvienotās Karalistes ir negatīvs iespaids par ES. Viņas jo 
īpaši kritizē ES birokrātiju un tās inertumu. 

 Savukārt īrietes uzskata, ka Eiropas politika ir attālināta no viņu rūpēm. Tāpat kā 
Apvienotās Karalistes sievietes arī īrietes tikai nedaudz izjūt ES ietekmi uz viņu 
ikdienas dzīvi. 

 Tāpat kā ziemeļu un kontinentālās daļas valstīs arī šeit par ES ir slikts priekšstats un 
to uzskata par attālinātu un nesaprotamu.

 Sievietes no valstīm, kas bija ES dalībvalstis pirms 2004. gada, uzskata, ka ES 
ietekme bieži tiek saistīta ar tādiem aspektiem kā nodokļi, pārvietošana, augļu 
kalibrēšana u. c. 

 ES spējas uzskata par ierobežotām, jo īpaši tāpēc, ka attiecībā uz dažiem jautājumiem 
dalībvalstīm ir grūti panākt kopēju nostāju. 

Krīzes uztvere
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 Šajās abās valstīs sievietes situāciju uzskata par dramatisku. Krīze nežēlīgi pārtrauca
labo ekonomisko situāciju, spēcīgi satriecot sievietes un radot daudz satraukuma. 

 Vairumam aptaujas dalībnieču situācijas smagā ikdienas situācijas pasliktināšanās 
izraisa spēcīgu kritiku pret finanšu nozares pārstāvju pārmērībām, kam pievienojas 
uzticības krīze.

 Viņu galvenais satraukuma iemesls ir bezdarbs gan attiecībā uz viņām pašām, gan 
attiecībā uz ģimenes locekļiem. 

Interese un informētība par politiku

 Kamēr Apvienotajā Karalistē sievietes apgalvo, ka vai nu ļoti interesējas par politiku 
(drīzāk pienākuma pēc nekā aiz pārliecības), vai neinteresējas nemaz, aptaujas 
dalībnieces no Īrijas savukārt atzīst, ka par politiku interesējas vidēji vai pat maz. 

Eiropas Parlamenta vēlēšanas

 Kāpēc/ par ko balsot?

- Kā sankciju piemērošanas balsojums, lai ietekmētu valsts politiku.
- Īrijā sievietes min tradīciju un ģimenes ietekmi uz viņu rīcību. Apvienotajā 

Karalistē tiek minēta arī apkārtējo cilvēku loma. 
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IV. Valstis, kas bijušas ES pirms 2004. gada
3. grupa: Dienvidu valstis, tostarp MT un CY

EL, IT, PT, ES, tostarp MT un CY

Vīriešu/sieviešu līdztiesības konteksts

Vīriešu/sieviešu līdztiesību šajās ES dienvidu valstīs ir vēl jo grūtāk sasniegt, jo krīze tās 
skārusi vissmagāk. 

 ES dienvidu valstis lielākoties dzimumu līdztiesības jautājumos ir vairāk atpalikušas 
nekā ziemeļu valstis (jūtams izņēmums ir Kipra), tomēr tās cenšas aizvien vairāk 
iesaistīties diskusijās. Tas visvairāk attiecas uz Itāliju un Spāniju. Ir ievērojami 
attīstīti tiesību akti, jo īpaši Spānijā, un Itālijā tiek vispārēji izmantotas līdztiesību 
veicinošas darbības. 

 Sievietes piemin ģimenes nozīmi savā dzīvē, jo īpaši Kiprā un Maltā.

Vispārējā ES uztvere
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 Šajās valstīs, ko turklāt ir spēcīgi skārusi krīze, attieksme pret ES ir neviennozīmīga. 
Sakarā ar informācijas trūkumu un grūtībām saprast ES lomu reakcija ir dažkārt 
negatīva, dažkārt pozitīva, dažkārt neitrāla. 

 Kopā ar iepriekš minētajiem aspektiem, kas kopēji ar Ziemeļvalstīm, ES dalībvalstīm 
pirms 2004. gada (neskaidrs, sarežģīts un slikts ES tēls), lielākā daļa aptaujas 
dalībnieču no dienvidu valstīm tomēr uzsver arī ES pozitīvo regulējošo lomu. 
Kopumā ES tiek uzskatīta par aizsargājošu un stabilizējošu, tomēr tās iesaistīšanos ir 
grūti izprast. 

 Dalībnieces vēlas, lai ES vairāk darbotos sociālās politikas jomā, īpaši ģimenes 
labklājības jomā (silītes, skolas u. c.).

Krīzes uztvere

 Atkarībā no krīzes ietekmes uz viņu valstīm dienvidu valstu sievietes pauž dažādu 
pakāpju satraukumu.

 Diskusiju grupu dalībnieces Kiprā, Maltā un Itālijā uzskata, ka krīzei ir negatīvas 
sekas, bet tā tikai nedaudz ietekmē ikdienas dzīvi. Cilvēki šeit apgalvo, ka ir 
satraukti, bet patiesībā krīze viņus ir maz ietekmējusi (vai nemaz nav ietekmējusi). 
Tomēr Kiprā valda satraukums par tūrisma nākotni. Turpretim Itālijā un Maltā 
aptaujas dalībnieces uzsver vispārējo nedrošību, kas ir tieši saistīta ar imigrāciju. 

 Spānijā, Grieķijā un Portugālē situācija aptaujas dalībnieču skatījumā tiek 
uztverta kā ļoti satraucoša. Vairākas valstis bija spēcīgi skārušas grūtības jau pirms 
krīzes. Atkarībā no katra konkrētā gadījuma situācija dalībnieču skatījumā šķiet 
satraucoša vai ārpus kontroles. Sievietes pauž vilšanās, sarūgtinājuma un netaisnības 
izjūtu. Diskusijās atklājas viņu bailes un satraukums, saskaroties ar bezdarba 
pieaugumu. Ekonomiskajai nedrošībai pievienojas nedrošības izjūta sabiedrībā.

Interese un informētība par politiku

 ES dienvidu valstu sievietes drīzāk izvēlas pietuvināto jomu un sociālās politikas 
tematus. Viņas neslēpj savu vilšanos attiecībā pret politikas jomu (izņēmums ir 
Portugāle, kurā dalībnieču viedokļi ir atšķirīgāki), bet tas nenozīmē, ka viņas vispār 
neinteresējas par politiku. Atzīmēsim, ka Grieķijā aptaujas dalībnieces pauž 
neuzticēšanos politiskajiem atbildīgajiem un ka tieši šā iemesla dēļ viņas jūtas 
attālinātas no politikas kopumā. Arī šajā jautājumā viņas uzsver grūtības iegūt 
informāciju un vienlaikus izsaka nožēlu, ka informācija nav kvalitatīva un ticama.

Eiropas Parlamenta vēlēšanas

 Dalībnieces ir novērtējušas priekšvēlēšanu debates kā neinteresantas un bez Eiropas 
nozīmes. Nebalsotājas jo īpaši uzsvēra, ka viņas neizjuta ne vēlēšanu nozīmi, ne 
noderību, tāpēc arī pieņēma lēmumu nepiedalīties.
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 Kāpēc/ par ko balsot?
- Lielākā daļa sieviešu apgalvo, ka ir izvēlējušās balsot aiz paraduma piedalīties 

(izņēmums ir Itālija un Malta). 
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V. Valstis, kas pievienojušās ES pēc 2004. gada:
Austrumu valstis

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

Vīriešu/sieviešu līdztiesības konteksts

 Ir minēts, ka austrumu valstīs principiāla līdztiesība bieži bija sasniegta agrāk nekā 
citās dalībvalstīs, tomēr praksē tā aizvien retāk apstiprinās. 

 Valstu situācijas ir ļoti atšķirīgas: Igaunija un Latvija, piemēram, ir ļoti tuvu 
Ziemeļvalstu attieksmei līdztiesības jomā. Turpretim Rumānijā ir ļoti augsta sociālā 
nevienlīdzība, un sievietes bieži ir pirmās, kas no tās cieš. Pārējās valstīs sievietes min 
nevienlīdzību, jo īpaši tās izpausmes ekonomikā. 

 Šķiet, ka sievietes vēlas prasīt, lai ES ieņem nozīmīgāku lomu vīriešu/sieviešu 
vienlīdzības jomā. 

 Vairākās valstīs (Polijā, Ungārijā, mazākā Slovēnijā) dalībnieces atzīmēja, ka ļoti 
trūkst sociāla rakstura palīdzības struktūru (silīšu, bērna kopšanas atvaļinājumu u. c.).

Vispārējā ES uztvere

 Līdzīgi kā citās valstīs vērojams duāls iespaids par Eiropas Savienību: ES austrumu 
valstu sievietes pauž lielas cerības, taču arī šaubas. 

- Pozitīvie aspekti: līdzās citām tēmām lielākajā daļā sarunu tiek minēta brīva 
pārvietošanās un Kopienas valstu savstarpēja solidaritāte.

Viņu skatījumā ES ir izaugsmes un attīstības, ekonomikas iespēju, infrastruktūru 
attīstības un piekļuves tehnoloģijām virzītājspēks. 

- Negatīvie aspekti: Ir minēts ES sliktais tēls (attālinātība, birokrātijas smagnējība), 
kā arī zināms sociālās drošības zudums. Čehijā un mazāk Polijā minēta valsts 
suverenitātes ietekmēšana. Visbeidzot, Rumānijā un Slovākijā tiek izteikta 
salīdzinoši spēcīga kritika par KLP.

Šīs valstu grupas sievietes apgalvo, ka faktiski nezina, kāda ir ES ietekme: viņas 
bieži zina, ka ES piešķir naudas līdzekļus viņu valstij, bet nezina šo maksājumu 
precīzos nosacījumus.

Krīzes uztvere

 Atkarībā no krīzes ietekmes uz viņu valstīm ES austrumu valstu sievietes pauž dažādu 
pakāpju satraukumu.
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 Situāciju kā ļoti satraucošu uztver aptaujas dalībnieces Igaunijā, Slovēnijā, 
Ungārijā, Slovākijā, Bulgārijā, Polijā un Čehijā. Visās šajās valstīs visspēcīgākās ir 
bailes no bezdarba, un kopumā tiek minēta sociālās situācijas pasliktināšanās, ko 
izraisījusi krīze. Plašsaziņas līdzekļu negatīvā loma tiek kritizēta tikpat asi un pat asāk 
nekā citās valstīs. Visbeidzot, vairākās valstīs (jo īpaši Bulgārijā un Slovēnijā) 
aptaujas dalībnieces uzsvēra, ka ikvienam pilsonim pašam ir jāieņem nozīmīga loma 
cīņā pret krīzi.

 Turpretim Rumānijā, Lietuvā un Latvijā situācija tiek uztverta kā katastrofāla. 
Šajās trīs valstīs, kuras krīze ir skārusi vissmagāk, ir pārliecība ka ļaunākais vēl ir 
priekšā, jo īpaši attiecībā uz bezdarbu. Lietuvā un Latvijā krīze tiek izdzīvota kā 
patiesa drāma, kuras rezultāts ir neskaidrāks nekā jebkad iepriekš. Tam vēl 
pievienojas spēcīga morālā krīze. Rumānijā valda satraucoša sajūta, ka par krīzi būs 
jāmaksā nabadzīgākajām valstīm, sākot jau ar viņiem pašiem.

Interese un informētība par politiku

 ES austrumu valstu sieviešu interese par politiku ir ļoti atšķirīga: no pilnīga 
noraidījuma ar nelielu interesi līdz spēcīgām emocijām ar lielu interesi, izraisot 
dedzīgas diskusijas. 

 Sievietes apgalvo, ka tām trūkst informācijas par politiku kopumā, tostarp 
informācijas par ES. Tomēr kopumā viņas interesējas par ES vairāk nekā sievietes no 
valstīm, kas bija ES dalībvalstis pirms 2004. gada. 

 Jo īpaši: 

 Slovēnijā, Slovākijā, Latvijā, Bulgārijā un Ungārijā: Attiecībā uz interesi šo 
valstu sievietes apgalvo, ka pagātnē vairāk iesaistījušās politikā. Šodien viņas 
atzīst, ka ir vīlušās vai pat zaudējušas interesi. 

 Polijā, Ungārijā, Igaunijā un Rumānijā: sievietes interesējas par politiku, tomēr 
pauž nožēlu par skandāliem, plašsaziņas līdzekļu lomu un korupciju. 

Eiropas Parlamenta vēlēšanas

 Kampaņa tiek uzskatīta par neinteresantu; izņēmums ir Rumānija un Slovākija.

 ES austrumu valstu sievietes savu balsu lietderību neuztver vienādi. 
- Lietuvā un Latvijā: vēlēšanas netiek uzskatītas par lietderīgām.
- Rumānijā, Polijā, Igaunijā, Slovēnijā un Bulgārijā: vēlēšanas tiek uzskatītas 

par lietderīgām.
- Ungārijā un Slovākijā: diskusiju grupu dalībnieču uzskati par vēlēšanu 

lietderību šajās abās valstīs atšķiras.
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- Čehijā: Eiropas Parlamenta vēlēšanas tiek uzskatītas par otršķirīgām 
salīdzinājumā ar valsts Parlamenta vēlēšanām. 

 Kāpēc/ par ko balsot?
- Atkarībā no valsts balsojuma izvēle galvenokārt tiek veikta, lai atbalstītu kādu 

politisko partiju vai kādu kandidātu. 

 Sieviešu reakcija attiecībā uz rezultātiem
- Slovēnijā, Polijā un Bulgārijā: rezultāti ir vienaldzīgi,
- Ungārijā: satrauc ekstrēmistu partiju pieaugošās aktivitātes,
- Lietuvā: rezultāti neapmierina,
- Igaunijā un Latvijā: rezultāti apmierina,
- Slovākijā: cerības un skepticisma izjūta.

TEHNISKĀ INFORMĀCIJA

Dalībnieču attieksme tika analizēta grupas diskusijā, kas ilga divas stundas. Grupu sastāvs 
tika izvēlēts, balstoties uz šādiem kritērijiem: 
- grupā bija 6 līdz 11 dalībnieces (Beļģijā — 16, proti, 2 valodu grupas ar 8 personām 

katrā) saskaņā ar kvalitatīvo aptauju vispārpieņemto metodi;
- dalībnieču vecums — no 30 līdz 55 gadiem;
- dalībniecēm ir zināma interese par politiku, taču viņas nav aktīvi iesaistītas politikā;
- vienāds skaits vēlēšanās piedalījušos un nepiedalījušos personu;
- pārstāvēts sabiedrības vidusslānis un dažādas nodarbošanās.

Lai iegūtu vairāk informācijas, lūdzu, sazinieties ar šīm personām:

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


