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Flimkien mal-istħarriġ kwantitattiv ta’ qabel u wara l-elezzjonijiet1, kif ukoll mal-analiżi 
dwar il-votazzjoni skont is-sess2, sar studju kwalitattiv f’kull Stat Membru ma’ grupp ta’ nisa 
ta’ bejn it-30 u l-55 sena. Dan għandu l-għan li jevalwa l-mod ta’ kif huma jqisu l-
kundizzjoni tan-nisa f’pajjiżhom, li jifhem aħjar il-perċezzjoni tagħhom dwar l-UE, il-mod 
ta’ kif jgħixu l-kriżi finanzjarja, ekonomika u soċjali, u li jifhem aħjar l-imġiba elettorali tan-
nisa fil-ħin tal-votazzjoni ta’ Ġunju 2009.

Stħarriġ kwalitattiv mhux mistenni li jirrappreżenta l-popolazzjoni li jistudja, jiġifieri f’dan 
il-każ, in-nisa Ewropej. Dan jippermetti li wieħed janalizza fil-fond il-fehmiet, il-
perċezzjonijiet u r-rappreżentazzjonijiet ta’ pubbliku destinatarju partikolari, jifhem il-
mekkaniżmi ta’ ħsieb dwar suġġett u għalhekk jista’ jservi għall-implimentazzjoni ta’ 
azzjonijiet preċiżi fid-direzzjoni tiegħu. 

Huwa diffiċli u delikat ħafna li ssir sinteżi globali tal-informazzjoni miġbura waqt dawn il-
gruppi ta’ diskussjoni li saru fl-Istati Membri kollha. Madankollu wieħed jista’ jsib xi linji 
kbar komuni għall-pajjiżi kollha u jgħaddi għall-iggruppar ġeografiku li jirristrinġi ċertu 
ġeneralizzazzjoni li ma tikkunsidrax b’mod sistematiku l-kumplessità tal-opinjonijiet u tar-
raġunar li esprimew il-parteċipanti. Għalkemm hija ’l bogħod milli tkun perfetta, din is-
sinteżi madankollu għandha l-mertu li tenfasizza ċerti karatteristiċi komuni fil-pajjiżi tal-
istess grupp, u tidentifika d-differenzi tagħhom, li kultant evidenti ħafna.

Is-sinteżi li ġejja tikkunsidra din l-analiżi skont il-gruppi ta’ pajjiżi. Hija mqassma bil-mod li 
ġej: 

I   - Attitudnijiet komuni għall-Ewropej kollha
II - Pajjiżi ta’ qabel l-2004 : Il-pajjiżi Nordiċi u kontinentali (DK, FI, SE, DE, AT, LU, NL, BE, 

FR)
III - Pajjiżi ta’ qabel l-2004 : Ir-Renju Unit u l-lrlanda
IV – Pajjiżi ta’ qabel l-2004 : Il-pajjiżi tan-Nofsinhar (EL, IT, PT, ES, inkluża MT, CY)
V - Pajjiżi ta’ wara l-2004 : Il-pajjiż tal-Lvant (BG, CZ, EE, HU, LV, LT, PL, RO, SK, SI)

                                               
1 Rapporti EB Standard tal-2008 (EB70) u 2009 (EB71) 
2 Studju postelettorali 2009 (EB71.3) L-ewwel riżultati: Fowkus dwar it-tqassim tal-Irġiel / Nisa
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I. Attitudnijiet komuni għall-Ewropej kollha

L-istħarriġ kwantittativ wera li r-rabta bejn in-nisa u l-UE kienet aktar ’il bogħod minn dik li 
l-irġiel għandhom magħha. Dan l-istħarriġ kwalitattiv jippermetti li wieħed imur lil hinn 
minn dan ir-rapport uffiċjali u li jifhem aħjar kif tinbena r-rabta tan-nisa mal-politika u mal-
UE.

B’mod ġenerali, l-istħarriġ kwalitattiv juri li n-nisa Ewropej jaqblu dwar il-punti li ġejjin: 

Kuntest tal-ugwaljanza bejn l-irġiel u n-nisa:

 Minkejja li hemm differenzi kultant kbar skont il-pajjiżi, in-nisa kollha jikkundannaw 
il-fatt li l-ugwaljanza assoluta bejn l-irġiel u n-nisa qatt ma eżistiet. It-testi li 
jiddikjarawha jeżistu, iżda r-realtà hija differenti. U dan, fl-oqsma kollha tas-soċjetà. 

 F’kull grupp ta’ pajjiżi, wieħed jinnota li t-tweġibiet huma influwenzati mill-
patrimonju storiku, kulturali, ekonomiku u soċjali.

Perċezzjoni ġenerali tal-UE:

 Opinjoni dwar l-UE li tista’ tidher paradossali:

- Min-naħa, in-nisa jaħsbu li l-UE hija remota, kumplessa fil-funzjonament tagħha 
u diffiċli biex wieħed jifimha fl-azzjoni tagħha. 

- Min-naħa l-oħra, mingħajr ma jafu b’mod konkret għaliex, huma jħossuha aktar
b’saħħitha, kemm fl-azzjoni esterna tagħha kif ukoll fl-impatt li għandha fuq il-
ħajja tagħhom ta’ kuljum. F’dan il-grupp ta’ età, in-nisa jiddefinixxu lilhom 
infushom bħala l-“ġenerazzjoni Ewropa”. Parti minnhom kibret mal-UE u l-parti 
l-oħra stennietha tul is-snin. 

In-nisa jaraw l-UE bħala evidenza: fuq pjan simboliku, huma marbuta mal-proġett 
ta’ żona vasta ta’ paċi u għajnuna reċiproka, immaġni pożittiva li tagħmel kuntrast 
ma’ realtà burokratika kkunsidrata mill-parteċipanti bħala diffiċli biex wieħed 
jaċċessaha. Huma jenfasizzaw madankollu l-irwol fundamentali tagħha: huma konxji 
li parti kbira tal-liġijiet nazzjonali tiddependi b’xi mod jew ieħor mill-UE u li hi 
għandha rwol ta’ omoġenizzazzjoni u ta’ regolamentazzjoni tal-ikbar importanza.

Din ir-realizzazzjoni b’mod sistematiku ma taqbilx mal-approvazzjoni u l-attitudnijiet
fir-rigward tal-UE xi drabi jvarjaw b’mod ċar ħafna bejn il-pajjiżi.

 Ċertu diżappunt fir-rigward tal-UE:

Fil-parti kbira mhux magħrufa, iżda preżenti, l-UE tista’ tiddiżappunta.
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- Minħabba l-iżbilanċ tal-immaġni tagħha. F’dan il-qasam, bħas-suġġetti kollha 
diskussi waqt il-gruppi ta’ diskussjoni, il-midja sikwit tiġi kkundannata. B’mod 
partikolari hija tiġi kkritikata minħabba:

o in-nuqqas ta’ pedagoġija
o it-tendenza tagħha li tagħti prijorità  lill-istejjer bla importanza aktar milli lis-

suġġetti ewlenin
o l-opnijoni tagħha sikwit negattiva u ftit kostruttiva.

- Minħabba nuqqas ta’ komunikazzjoni li jagħmilha remota.
- Għax ma tidhirx li qed tipproteġi l-poter tal-akkwist li hu affettwat mill-kriżi.

Perċezzjoni tal-kriżi:

 Matul l-intervisti, in-nisa kollha ddikjaraw li huma mħassba jew milquta 
direttamaent mill-kriżi. L-evalwazzjoni tagħhom tas-sitwazzjoni tvarja ħafna skont 
is-sitwazzjoni ekonomika ta’ pajjiżhom: ir-reazzjonijiet tagħhom quddiem il-kriżi 
jvarjaw minn sentiment mifrux ta’ tħassib sa sentiment ta’ diżastru.

 L-impatt tal-kriżi huwa ekonomiku u soċjali iżda wkoll psikoloġiku. Ma’ dan 
jiżdied ukoll element importanti ta’ kwistjoni morali u ta’ kriżi ta’ fiduċja lejn il-
politika inġenerali.

 Aktar milli għall-perċezzjoni tal-UE, minn dan l-istudju jirriżulta li n-nisa 
jikkundannaw l-irwol “ta’ ħsara” tal-midja. Sikwit jiġi kkundannat sfond “li 
jqajjem ansjetà” kif ukoll nuqqas ta’ informazzjoni dwar min jagħmel xiex, min hu 
responsabbli minn xiex. 

 L-UE mhijiex ikkunsidrata bħala responsabbli mis-sitwazzjoni u lanqas ma 
tidher li hija partikolarment kapaċi li tapplika strateġija ta’ rispons għall-kriżi. 
Għal darba oħra, in-nisa li pparteċipaw fil-grupp ta’ diskussjoni ddikjaraw li mhumiex 
konxji tal-irwol tagħha minħabba nuqqas ta’ pedagoġija. Huma jafu li l-UE “tagħmel 
xi ħaġa”, iżda x’tagħmel? Dawn l-Ewropej mhumiex ċerti jekk l-UE għandhiex il-
mezzi biex taġixxi jew le. 

 Min-naħa l-oħra, il-maġġoranza jindikaw is-sistema bankarja Amerikana bħala l-
ewwel responsabbli għall-bidu tal-kriżi. Iżda l-banek u l-istituzzjonijiet 
nazzjonali wkoll qed tingħatalhom responsabilità kbira fil-ġestjoni tal-kriżi.  

 Quddiem din is-sitwazzjoni, mhuwiex sentiment ta’ rtirar li jidher, iżda għall-
kuntrarju ċerta volontà li wieħed iċaqlaq l-affarijiet, li tinbidel l-imġiba fil-livell 
taċ-ċittadin. Għax huma jaħsbu li t-tweġiba istituzzjonali jew ma teżistix, jew hija 
insuffiċjenti, jew mhijiex adattata, il-parteċipanti jistennew mis-soċjetà ċivili li tieħu 
f’idejha l-ġlieda kontra l-kriżi. Għalihom, is-soluzzjoni hija wkoll responsabilità taċ-
ċittadin. Huma jitolbuh li jkollu mentalità aktar ċivika u mġiba aktar responsabbli.
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 F’dan il-kuntest, għalkemm f’livelli differenti skont il-pajjiż, it-tħassib prinċipali 
tan-nisa tal-UE jirrigwarda:

- il-qgħad (ġeneralment huma aktar inkwetati għall-ġenerazzjonijiet futuri milli 
għalihom infushom),

- it-telf tal-poter tal-akkwist u t-tnaqqis tal-livell tal-ħajja. Fil-pajjiżi inqas 
milquta mill-kriżi, din hija biża’ dwar il-futur filwaqt li f’dawk l-aktar milquta 
bl-aħrax, din hija realtà kultant allarmanti.

- l-istress u d-diffikultà kollettiva li wieħed iħoss fi ħdan is-soċjetà minħabba l-
inċertezzi li huma ta’ piż għall-futur.

 Dejjem f’dan il-kuntest, huma jagħtu prijorità lil azzjoni politika aktar konxja dwar 
temi soċjali, industrijali u ambjentali. 

Interess u informazzjoni dwar il-politika:

 In-nisa jiddikjaraw li huma interessati aktar fil-politika nazzjonali u lokali milli 
fil-politika Ewropea u internazzjonali, li hi kkunsidrata bħala remota u kumplessa. 

 Anki jekk in-nisa jinnutaw li huwa aktar faċli li wieħed jinforma ruħu aktar minn 
qabel, huma jikkundannaw id-diffikultà li għandhom biex jinfurmaw ruħhom
dwar l-UE inġenerali u ħafna aktar dwar il-funzjonament tagħha ta’ kuljum. 
Sikwit, matul id-diskussjoni, huma stess jistagħġbu min-nuqqas ta’ għarfien
tagħhom dwar is-suġġett. Għal darba oħra il-midja hija dik responsabbli f’dan 
il-qasam.

L-elezzjonijiet Ewropej:

 In-nisa Ewropej ta’ bejn it-30 u l-55 sena jistqarru n-nuqqas ta’ għarfien tagħhom 
dwar il-kwistjonijiet Ewropej. Huma jħossu li l-kampanji kienu ħafna aktar
ibbażżati fuq kwistjonijiet nazzjonali milli Ewropej.

 Huma jsostnu li ġew influwenzati fil-votazzjoni tagħhom mis-sitwazzjonijiet lokali 
kif ukoll mill-mod ta’ kif pajjiżhom intlaqat mill-kriżi.

 Huma jsemmu l-ftit entużjażmu u l-ftit importanza li taw lil din l-elezzjoni.

 Il-votanti jiddikjaraw fil-maġġoranza tagħhom li marru jivvutaw minħabba sens ta’ 
dover, u jsostnu li dan kien ta’ sforz għalihom. 

 Dawk li ma vvutawx isemmu kemm l-indifferenza tagħhom dwar l-elezzjoni, in-
nuqqas ta’ informazzjoni tagħhom kif ukoll in-nuqqas ta’ possibilità tagħhom li 
jiċċaqilqu biex imorru jivvutaw. 

 Huma jiddikjaraw li jafu ftit dwar ir-riżultati tal-elezzjoni. 
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II. Pajjiżi ta’ qabel l-2004
Grupp 1: Il-pajjiżi Nordiċi u kontinentali

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

Kuntest tal-ugwaljanza bejn l-irġiel u n-nisa:

 Minkejja li l-ugwaljanza hija b’saħħitha fil-pajjiżi Nordiċi u kontinentali, il-parità qatt 
ma tintlaħaq, kemm fuq livell tal-politika, tas-salarju u tal-familja. Is-sentiment ta’ 
ugwaljanza madankollu hu aktar qawwi fil-pajjiżi Nordiċi milli f’dawk kontinentali;

 Anke jekk il-parteċipanti ta’ dan il-grupp ta’ pajjiżi jirrikonoxxu li l-kriżi ma 
tolqothomx direttament, huma jibżgħu li fil-futur ta’ din il-kriżi tqiegħed f’periklu l-
bilanċ li huma setgħu jilħqu bejn il-ħajja professjonali u dik privata.

Perċezzjoni ġenerali tal-UE:

 In-nisa tal-pajjiżi Nordiċi u kontinentali (bl-eċċezzjoni tal-Awstrija) għandhom 
opinjoni relattivament aktar pożittiva fir-rigward tal-istituzzjonijiet Ewropej minn 
dawk tal-pajjiżi tan-Nofsinhar. 

 L-UE tbati minn immaġni degradanti, ta’ distanza u ta’ nuqqas ta’ ftehim.

 In-nisa tal-Istati Membri ta’ qabel l-2004 jaħsbu li l-impatt tal-UE sikwit jiġi assoċjat 
ma’ aspetti bħat-taxxi, ir-rilokazzjonijiet, id-daqs tal-frott, eċċ. Madankollu, fil-pajjiżi 
Nordiċi (il-Finlandja, l-Iżvezja u d-Danimarka), l-irwol tal-UE fil-qasam ambjentali u 
tal-ġlieda kontra t-tibdil fil-klima jissemma regolarment. 

 Il-poter tal-UE huwa kkunsidrat bħala limitat b’mod sepċjali minħabba d-diffikultà li 
jintlaħaq qbil bejn l-Istati Membri dwar ċerti deċiżjonijiet. 

Perċezzjoni tal-kriżi:

 Skont l-impatt tal-kriżi fuq pajjiżhom, in-nisa tal-pajjiżi Nordiċi u kontinentali 
jesprimu livelli differenti ta’ tħassib.

 Fl-Olanda, id-Danimarka, il-Finlandja, l-Iżvezja u l-Ġermanja, il-parteċipanti wrew 
livell ta’ tħassib relattivament baxx meta mqabbel ma’ pajjiżi oħra. Huma 
jikkundannaw id-drammatizzazzjoni tal-kriżi mill-midja, id-diskrepanza fid-
distribuzzjoni tal-ġid, il-konsumeriżmu u  l-periklu li jirrappreżenta t-tnaqqis tal-poter 
tal-akkwist. 

 Il-parteċipanti Franċiżi, Belġjani u Lussemburgiżi jikkunsidraw li, f’pajjiżhom, il-
kriżi għandha riperkussjonijiet negattivi. Fil-fatt, jgħidu li huma aktar inkwetati 
għal pajjiżhom milli għalihom infushom. Huma jsemmu s-sensibilità akbar fir-
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rigward tad-diskrepanza fid-distribuzzjoni tal-ġid u, fi Franza, riskju akbar ta’ faqar u 
drammatizzazzjoni tas-sitwazzjoni mill-midja li ġġib magħha l-ansjetà.

Min-naħa l-oħra, huma jqisu li dan huwa staġnar provviżorju tal-ekonomija (aspett 
ċikliku tal-kriżijiet ekonomiċi). 

 Fl-aħħar nett, in-nisa Awstrijaċi jikkunsidraw li s-sitwazzjoni hija inwketanti ħafna 
u jesprimu sentiment ta’ frustrazzjoni, diżappunt u inġustizzja. 

It-tħassib prinċipali:

 It-tħassib prinċipali tan-nisa f’dawn il-pajjiżi huwa:
- il-qgħad,
- l-edukazzjoni,
- il-familja,
- il-kwistjonijiet soċjali,
- l-ambjent.

Interess u informazzjoni dwar il-politika:

 Interess għall-politika li tagħti prijorità lil-livelli lokali u reġjonali. 

 B’eċċezzjoni notevoli tal-Finlandja u l-Olanda, il-parteċipanti jgħidu li huma pjuttost 
infurmati ħażin. 

L-elezzjonijiet Ewropej:

 Għaliex/għal min tivvota?

- minħabba d-dover
- minħabba inċentiv mill-persuni tal-madwar (familja, kollegi, ħbieb)
- minħabba fedeltà partiġjana
- minħabba l-programm ta’ kandidat (meta jitratta dwar suġġetti soċjali u dwar 

il-ħajja ta’ kuljum).
- Fi Franza: biex wieħed jesprimi vot ta’ protesta.

 B’mod partikolari:

 Franza, l-Olanda u l-Awstrija: Dawn għandhom tendenza li jivvutaw aktar 
minħabba l-fedeltà partiġjana aktar milli minħabba konvinzjoni politika. 

 Il-Ġermanja, l-Iżvezja, il-Finlandja, id-Danimarka, il-Belġju u l-
Lussemburgu: In-nisa hawnhekk huma aktar interessati fil-politika tal-viċinanza 
(soċjali, tal-familja, tal-ambjent). Huma għandhom tendenza li jivvutaw minħabba 
konvinzjoni politika aktar milli għall-fedeltà partiġjana. 
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III. Pajjiżi ta’ qabel l-2004
Grupp 2: Ir-Renju Unit u l-Irlanda

Kuntest tal-ugwaljanza bejn l-irġiel u n-nisa:

 Fir-Renju Unit, intlaħqet ugwaljanza formali bejn l-irġiel u n-nisa daqs dik fil-pajjiżi 
Nordiċi u kontinentali. Barra minn hekk, uħud jikkundannaw l-isplużjoni tal-unità
familjari, li tiffavorixxi d-delinkwenza u ddgħajjef in-nisġa soċjali, b’mod partikolari 
taħt l-effett tal-kriżi. 

 Fl-Irlanda, in-nisa jikkundannaw id-dewmien ta’ pajjiżhom fl-ugwaljanza bejn l-
irġiel u n-nisa kemm fil-livell tar-rappreżentazzjoni politika kif ukoll f’dak tas-salarji. 

Perċezzjoni ġenerali tal-UE:

 Fil-maġġoranza tagħhom, il-parteċipanti Brittaniċi għandhom opinjoni negattiva tal-
UE. Huma jikkritikaw b’mod partikolari l-burokrazija u l-kumplessità tagħha. 

 Min-naħa tagħhom, in-nisa Irlandiżi jiġġudikaw il-politika Ewropea bħala ’l bogħod 
mill-problemi tagħhom. Bħan-nisa Brittaniċi, huma jaraw ftit biss l-impatt tagħha fuq 
il-ħajja tagħhom ta’ kuljum. 

 Bħal fil-pajjiżi Nordiċi u kontinentali, l-UE hawnhekk tbati minn immaġni 
degradanti, ta’ distanza u ta’ nuqqas ta’ qbil.

 In-nisa tal-Istati Membri ta’ qabel l-2004 jaħsbu li l-impatt tal-UE ħafna drabi huwa 
aktar assoċjat ma’ aspetti bħat-taxxi, ir-rilokazzjonijiet, id-daqs tal-frott, eċċ. 

 Il-poter tal-UE huwa kkunsidrat bħala limitat b’mod partikolari minħabba d-diffikultà 
li jintlaħaq qbil bejn l-Istati Membri dwar ċerti deċiżjonijiet.

Perċezzjoni tal-kriżi:
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 F’dawn iż-żewġ pajjiżi, in-nisa jikkunsidraw is-sitwazzjoni bħala waħda drammatika. 
Il-kriżi temmet ħesrem sitwazzjoni ekonomika pjuttost tajba, u dan dgħajjifhom sew u 
ħolqilhom ħafna tħassib. 

 Għal maġġoranza fosthom, din id-degradazzjoni serja tas-sitwazzjoni li huma kuljum 
xhieda tagħha tqajjem kritika qawwija kontra l-eċċessi tal-atturi tal-isfera finanzjarja 
li magħha hemm kriżi ta’ fiduċja.

 It-tħassib ewlieni tagħhom jikkonċerna l-qgħad, kemm għalihom infushom kif ukoll 
għall-membri tal-familja tagħhom. 

Interess u informazzjoni dwar il-politika:

 Filwaqt li fir-Renju Unit in-nisa jiddikjaraw li huma interessati ħafna fil-politika 
(aktar minħabba dover milli minħabba konvinzjoni), jew inkella assolutament 
mhumiex interessati, il-parteċipanti Irlandiżi, fir-rigward tagħhom, jiddikjaraw li 
huma sa ċertu punt saħansitra inqas interessati fil-politika.

Elezzjonijiet Ewropej:

 Għaliex/għal min tivvota?

- Biex tesprimi vot ta’ protesta sabiex tagħmel impatt fuq il-politika nazzjonali.
- Fl-Irlanda, jissemmew l-influwenza tat-tradizzjoni u tal-famija fuq l-imġiba.

Fir-Renju Unit, jissemma wkoll l-irwol tal-persuni tal-madwar.
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IV. Pajjiżi ta’ qabel l-2004
Grupp 3: Il-pajjiżi tan-Nofsinhar, inklużi MT u CY

EL, IT, PT, ES,  inklużi MT u CY

Kuntest tal-ugwaljanza bejn l-irġiel u n-nisa:

L-ugwaljanza bejn l-irġiel u n-nisa f’dawn il-pajjiżi tan-Nofsinhar tal-UE hija aktar u aktar 
diffiċli li tinkiseb billi l-kriżi laqtithom bl-aħrax. 

 In-Nofsinhar tal-UE huwa, inġenerali, aktar lura fir-rigward tal-kwistjonijiet tal-
ugwaljanza bejn is-sessi milli t-Tramuntana (bl-eċċezzjoni notevoli ta’ Ċipru) iżda 
huma għandhom tendenza li jidħlu dejjem aktar fid-dibattitu. F’dan il-kuntest, l-Italja 
u Spanja qegħdin fuq quddiem nett. Il-liġijiet żviluppaw ħafna, b’mod partikolari fi 
Spanja, u l-prattiki tal-ugwaljanza qed jiġu standardizzati fl-Italja. 

 Tissemma l-importanza tal-unità familjari fil-ħajja tagħhom, b’mod partikolari 
f’Ċipru u f’Malta.

Perċezzjoni ġenerali tal-UE:

 F’dawn il-pajjiżi għalkemm huma milquta ħafna mill-kriżi, is-sentimenti fir-rigward 
tal-UE huma ambivalenti. Minħabba n-nuqqas ta’ informazzjoni u d-diffikultà biex 
wieħed jifhem l-irwol tal-UE, ir-reazzjonijiet huma kemm negattivi, pożittivi, kif 
ukoll newtrali. 

 Minbarra l-aspetti komuni fl-Istati tat-Tramuntana ta’ qabel l-2004 imsemmija hawn 
fuq (immaġni mhux ċara, kumplessa u degradanti tal-UE), il-maġġoranza ta’ 
parteċipanti tan-Nofisnhar tenfasizza madankollu l-irwol pożittiv tal-UE li jirregola. 
Globalment huwa kkunsidrat bħala protettur u stabilizzatur, iżda l-intervent tal-UE 
jibqa’ diffiċli biex jiġi definit. 

 Il-parteċipanti jixtiequ li l-UE tagħmel aktar fil-qasam tal-politika soċjali, b’mod 
partikolari għall-benefiċċju tal-bilanċ familjari (skejjel tat-trabi, skejjel, eċċ.).

Perċezzjoni tal-kriżi:

 Skont l-impatt tal-kriżi fuq il-pajjiżi tagħhom, in-nisa tal-pajjiżi tan-Nofsinhar 
jesprimu livelli differenti ta’ tħassib.

 Il-kriżi għandha riperkussjonijiet negattivi iżda għandha biss ftit impatt fuq il-
ħajja ta’ kuljum għall-parteċipanti tal-gruppi ta’ diskussjoni f’Ċipru, Malta u l-Italja. 
Huma jiddikjaraw li huwa nkwetati iżda fil-verità huma ftit milquta mill-kriżi 
(saħansitra assolutament xejn). Madankollu, f’Ċipru, jinkwetaw dwar il-futur tat-
turiżmu. Min-naħa l-oħra, fl-Itlaja u f’Malta, il-parteċipanti jenfasizzaw dwar nuqqas 
ta’ sigurtà globali marbuta direttament mal-immigrazzjoni. 



DV\804623MT.doc 11/15

 Fi Spanja, il-Greċja u l-Portugall, f’għajnejn il-paretċipanti, is-sitwazzjoni hija 
kkunsidrata bħala preokkupanti ħafna. Ċerti pajjiżi diġà kienu milquta sew qabel 
il-kriżi. Is-sitwazzjoni tidher, skont il-każ, allarmanti jew li ma tistax tiġi kkontrollata
f’għajnejn in-nisa li wieġbu. In-nisa jesprimu sentiment ta’ diżappunt, ta’ 
frustrazzjoni u ta’ inġustizzja. Il-biżgħat tagħhom kif ukoll l-ansjetajiet tagħhom 
quddiem iż-żieda fil-qgħad jidhru fid-diskussjonijiet. Man-nuqqqas ta’ sigurtà 
ekonomika jingħaqad ukoll sentiment ta’ nuqqas ta’ sigurtà fi ħdan is-soċjetà.

Interess u informazzjoni dwar il-politika:

 In-nisa tan-Nofsinhar tal-UE għandhom tendenza li jagħtu prijorità lis- suġġetti tal-
viċinanza u tal-politika soċjali. Huma ma jaħbux id-diżappunt tagħhom fir-rigward
tad-dinja politika (bl-eċċezzjoni tal-Portugall, fejn hemm diviżjoni ikbar bejn in-nisa 
li wieġbu), u dan ma jfissirx li huma ma jinteressahomx mill-politika inġenerali. 
Wieħed għandu jinnota li fil-Greċja, il-parteċipanti jesprimu nuqqas ta’ fiduċja fil-
politikanti responsabbli, u huwa preċiżament għal din ir-raġuni li huma magħrufa li 
tbiegħdu mill-politika inġenerali. Għal darba oħra, huma jenfasizzaw id-diffikultajiet 
tagħhom biex jiġu infurmati, u fl-istess ħin jiddispjaċihom kemm għan-nuqqas ta’ 
kwalità kif ukoll għan-nuqqas ta’ kredibilità tal-informazzjoni.   

Elezzjonijiet Ewropej:

 Il-parteċipanti ġġudikaw id-dibattitu elettorali bħala ftit interessanti, sikwit mingħajr 
sens Ewropew. Dawk fosthom li ma vvutawx insistew b’mod partikolari dwar il-fatt li 
ma jaraw la r-riskju tal-votazzjoni u lanqas l-użu tagħha, u dan wassal għad-deċiżjoni 
tagħhom li jastjenew.  

 Għaliex/għal min tivvota?
- Il-maġġoranza l-kbira tiddikjara li għażlet li tivvota minħabba l-fedeltà 

partiġjana (minbarra l-Italja u Malta). 
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V. Pajjiżi ta’wara l-2004:
Il-pajjiżi tal-Lvant

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

Kuntest tal-ugwaljanza bejn l-irġiel u n-nisa:

 Fil-pajjiżi tal-Lvant wieħed jitkellem dwar ugwaljanza tal-prinċipju li sikwit tintlaħaq 
qabel l-Istati Membri l-oħra, iżda li tiġi vverifikata dejjem inqas fil-fatti. 

 Is-sitwazzjonijiet nazzjonali huma differenti ħafna: l-Estonja u l-Latvja, pereżempju, 
huma viċin ħafna tal-imġiba tal-ugwaljanza tal-pajjiżi Nordiċi. Għall-kuntrarju, ir-
Rumanija għandha inugwaljanza kbira f’termini soċjali, u n-nisa sikwit huma l-ewwel 
li jsofru minnha. Fil-pajjiżi l-oħra, tissemma l-inugwaljanza, b’mod partikolari fil-
forma ekonomika tagħha. 

 Jidher li qed jintalab rwol aktar importanti tal-UE fir-rigward tal-ugwaljanza bejn l-
irġiel u n-nisa. 

 F’bosta pajjiżi (il-Polonja, l-Ungerija u daqsxejn inqas fis-Slovenja), il-parteċipanti 
kkundannaw nuqqas kbir fl-istrutturi ta’ għajnuna ta’ natura soċjali (skejjel tat-trabi, 
lif tal-maternità, eċċ.).

Perċezzjoni ġenerali tal-UE:

 Bħal f’pajjiżi oħra, wieħed jinnota perċezzjoni doppja tal-UE: in-nisa tal-pajjiżi tal-
Lvant tal-UE jesprimu tama kbira, iżda wkoll dubji. 

- Punti pożittivi: Fost suġġetti oħra, il-moviment ħieles u s-solidarjetà 
intrakomunitarja jidhru fil-biċċa l-kbira tal-kummenti.

F’għajnejhom, l-UE hija fattur ta’ progress u ta’ żvilupp, ta’ opportunitajiet 
ekonomiċi, ta’ żvilupp tal-infrastrutturi u ta’ aċċess għat-teknoloġiji. 

- Punti negattivi: L-immaġni degradanti tagħha (id-distanza, il-kumplessità 
burokratika) kif ukoll it-telf ta’ ċerta sigurtà soċjali. Fir-Repubblika Ċeka u, 
b’mod daqsxejn inqas qawwija fil-Polonja, tissemma l-ħsara lis-sovranità 
nazzjonali. Fl-aħħar nett, il-kritiki rigward il-PAK huma relattivament qawwija 
fir-Rumanija u s-Slovakkja.    

In-nisa ta’ dan il-grupp ta’ pajjiżi jiddikjaraw li fil-verità ma jafux x’inhu l-impatt 
tal-UE: huma sikwit jafu li l-UE hija s-sors tal-allokazzjoni ta’ fondi lil pajjiżhom, 
iżda ma jafux id-dettalji prattiċi eżatti.

Perċezzjoni tal-kriżi:
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 Skont l-impatt tal-kriżi fuq pajjiżhom, in-nisa tal-pajjiżi tal-Lvant tal-UE jespirmu 
livelli differenti ta’ tħassib.

 Is-sitwazzjoni hija kkunsidrata bħala preokkupanti ħafna għall-parteċipanti fl-
Estonja, is-Slovenja, l-Ungerija, is-Slovakkja, il-Bulgarija, il-Polonja u r-Repubblika 
Ċeka. F’dawn il-pajjiżi kollha, l-aktar biża’ li tinħass hija dik dwar il-qgħad, u b’mod 
aktar ġenerali d-degradazzjoni tas-sitwazzjoni soċjali kkawżata mill-kriżi. L-irwol 
negattiv tal-midja huwa tant ieħor ikkritikat, jekk mhux aktar, fil-pajjiżi l-oħra. Fl-
aħħar nett, f’ċerti pajjiżi (b’mod partikolari fil-Bulgarija u fis-Slovenja), il-
parteċipanti nsistew dwar l-irwol li kull ċittadin għandu jkollu hu stess quddiem il-
kriżi.

 Min-naħa l-oħra, fir-Rumanija, fil-Litwanja u fil-Latvja, is-sitwazzjoni hija 
kkunsidrata bħala katastrofika. F’dawn it-tliet pajjiżi, li huma l-aktar milquta ħażin 
mill-kriżi, l-impressjoni li l-agħar għad irid jasal tinħass ħafna, b’mod partikolari fir-
rigward tal-qgħad. Fil-Litwanja u l-Latvja, wieħed jgħix il-kriżi bħala traġedja reali li 
r-riżultat tagħha huwa inċert aktar minn qatt qabel. Ma’ dan tingħaqad kriżi morali 
kbira. Fir-Rumanija joħroġ is-sentiment ta’ ansjetà li l-pajjiżi l-aktar foqra, l-ewwel 
wieħed pajjiżhom, se jħallsu l-prezz tal-kriżi.

Interess u informazzjoni dwar il-politika:

 L-interess tan-nisa tal-Lvant tal-UE f’dak li jirrigwarda l-politika jvarja ħafna: dan 
ivarja miċ-ċaħda, għal ftit interess u interess medju, sas-sentiment qawwi li jwassal 
għal dibattiti intensi. 

 Huma jgħidu li għandhom nuqqas ta’ informazzjoni dwar il-politika inġenerali, 
inkluża dik dwar l-UE. Madankollu, huma juru globalment aktar interess lejn l-UE 
min-nisa tal-pajjiżi ta’ qabel l-2004. 

 B’mod partikolari: 

 Is-Slovenja, is-Slovakkja, il-Latvja, il-Bulgarija u l-Ungerija: F’termini ta’ 
interess, in-nisa ta’ dawn il-pajjiżi jgħidu li kienu aktar involuti fil-politika fil-
passat. Illum il-ġurnata, huma jiddikjaraw li huma diżappuntati, jew saħansitra ftit 
interessati.

 Il-Polonja, l-Ungerija, l-Estonja u r-Rumanija: Huma interessati fil-politika 
iżda jikkundannaw l-iskandli, l-irwol tal-midja u l-korruzzjoni. 

Elezzjonijiet Ewropej:

 Il-kampanja hija kkunsidrata bħala mhux interessanti bl-eċċezzjoni tar-Rumanija u s-
Slovakkja.  
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 In-nisa tal-Lvant tal-UE ma jikkunsidrawx l-utilità tal-vot tagħhom bl-istess mod: 
- Il-Litwanja, il-Latvja: Il-vot huwa kkunsidrat li bla użu.
- Ir-Rumanija, il-Polonja, l-Estonja, is-Slovenja, il-Bulgarija: Il-vot huwa 

kkunsidrat utli.
- L-Ungerija u s-Slovakkja: Il-parteċipanti tal-gruppi ta’ diskussjoni f’dawn iż-

żewġ pajjiżi huma maqsuma dwar l-utilità tal-vot.
- Ir-Repubblika Ċeka: Il-vot Ewropew huwa kkunsidrat bħala sekondarju meta 

mqabbel mal-elezzjonijiet nazzjonali. 

 Għaliex/għal min tivvota?
- Skont il-pajjiżi, l-għażla tal-vot issir qabel kollox jew biex tappoġġja partit 

politiku, jew biex tappoġġja kandidat. 

 Ir-reazzjonijiet tagħhom meta mqabbla mar-riżultati:
- Is-Slovenja, il-Polonja, il-Bulgarija: indifferenti
- L-Ungerija: imħassba dwar iż-żieda tal-partiti estremisti
- Il-Litwanja: mhux sodisfatti
- L-Estonja, il-Latvja: sodisfatti
- Is-Slovakkja: sentiment ta’ tama u ta’ xettiċiżmu

FAJL TEKNIKU

L-attitudnijiet ta’ dawk li wieġbu ġew analizzati fil-ħin tad-diskussjonijiet fi gruppi b’tul ta’ 
sagħtejn. Il-kompożizzjoni tal-gruppi saret billi  fuq il-bażi tal-kriterji li ġejjin : 
- gruppi minn 6 sa 11-il parteċipant (16 għall-Belġju, jiġifieri 2 gruppi lingwistiċi ta’ 8 

persuni), skont il-metodu klassiku tal-istħarriġ kwalitattiv
- Etajiet minn 30 sa 55 sena
- B’ċertu interess fil-politika iżda mhux b’mod attiv jew bħala attivist
- Rappreżentazzjoni ugwali tan-nies li vvutaw jew li ma vvutawx fl-elezzjonijiet 
Ewropej
- Li jirrappreżentaw il-klassijiet soċjali, b’varjetà ta’ impjiegi

Għal aktar informazzjoni:

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
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Andrew Clarke +32 2 284 12 16
Nathalie Lefèvre+32 2 284 12 26


