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In aanvulling op de pre- en postelectorale kwaliteitsenquêtes1 en een analyse van het 
stemgedrag naar geslacht2 is in iedere lidstaat een kwalitatief onderzoek gehouden onder een 
groep vrouwen tussen 30 en 55 jaar. Dit onderzoek had ten doel hun beeld van de positie van 
de vrouw in hun land in kaart te brengen en meer inzicht te krijgen in hun beeld van de EU, 
in de wijze waarop zij omgaan met de economische en sociale crisis en in het kiesgedrag van 
de vrouwen bij de verkiezingen van juni 2009. 

Een kwaliteitsonderzoek is niet bedoeld om een representatief beeld te geven van de 
bevolkingsgroep waarop het gericht is, in dit geval de Europese vrouwen, maar maakt het 
mogelijk de ideeën, de beelden en de voorstellingen van een nauwkeurig omschreven 
doelgroep grondig te analyseren en de manier van denken over bepaalde onderwerpen te 
begrijpen, en kan zo leiden tot concrete maatregelen in die richting.

Het is zeer lastig en moeilijk om algemene conclusies te trekken uit de informatie die is 
verzameld tijdens deze discussiegroepen, die in alle lidstaten zijn gehouden. Toch kunnen 
enkele grote lijnen worden afgeleid die voor alle landen gelden en kan een indeling worden 
gemaakt in geografische clusters, die dwingt tot een zekere generalisering waarin niet 
systematisch rekening wordt gehouden met de complexiteit van de standpunten en 
motiveringen die door de deelneemsters worden gegeven. Ook al is dit overzicht verre van 
volmaakt, het levert wel bepaalde grote lijnen op die gelden voor alle landen in dit cluster en 
laat de – soms duidelijke – verschillen duidelijk naar voren komen.

Het hiernavolgende overzicht van de analyse is ingedeeld naar cluster van landen:

I   - Gemeenschappelijke gedragslijnen van alle Europese vrouwen
II  - Landen van voor 2004: Noord-Europese landen en continent (DK, FI, SE, DE, AT, LU, NL, 

BE, FR)
III - Landen van voor 2004 : Verenigd Koninkrijk en Ierland
IV - Landen van voor 2004 : Zuid-Europese landen (EL, IT, PT, ES, met inbegrip van MT, CY)
V  - Landen van na 2004 : Oost-Europese landen (BG, CZ, EE, HU, LV, LT, PL, RO, SK, SI)

                                               
1 Rapport EB Standaard 2008 (EB70) en 2009 (EB71) 
2 Postelectoraal onderzoek 2009 (EB71.3) Eerste resultaten: Aandachtspunt: verdeling mannen/vrouwen
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I. Gemeenschappelijke gedragslijnen van alle Europese vrouwen

Uit de kwaliteitsenquêtes is gebleken dat de binding tussen vrouwen en de EU afstandelijker 
is dan die van de mannen met de EU. Deze kwaliteitsenquête biedt de mogelijkheid verder te 
gaan dan deze constatering en beter te begrijpen hoe vrouwen zich verhouden tot de politiek 
en tot de EU.

In het algemeen laat de kwaliteitsenquête zien dat Europese vrouwen over de volgende 
punten hetzelfde denken:

Context van de gendergelijkheid:

 Ook al zijn de verschillen tussen de landen soms groot, alle vrouwen geven aan dat 
absolute gendergelijkheid nog altijd niet bestaat. De teksten waarin dit nadrukkelijk 
wordt verkondigd zijn er, maar de realiteit is anders. En dit geldt voor alle terreinen 
van de maatschappij. 

 In ieder cluster van landen blijkt dat de antwoorden worden beïnvloed door het 
historisch, cultureel, economisch en sociaal erfgoed.

Algemeen beeld van de EU:

 Een visie op de EU die paradoxaal kan lijken:

- Enerzijds staat de EU voor vrouwen ver van hen af, is het functioneren ervan 
complex en het optreden moeilijk te begrijpen.

- Anderzijds ervaren zij de EU als machtig, zonder precies te weten waarom, zowel 
in haar externe optreden als wat betreft de gevolgen voor hun dagelijkse leven. De 
vrouwen in deze leeftijdscategorie omschrijven zichzelf als “de Europese 
generatie”. Een deel van hen is met de EU groot geworden, een ander deel heeft 
dit jarenlang gehoopt.

Vrouwen zien de EU als een vanzelfsprekendheid: op symbolisch niveau hechten 
zij aan het model van een groot gebied van vrijheid en wederzijdse bijstand, een 
positief beeld dat contrasteert met de bureaucratische werkelijkheid die de 
deelnemende vrouwen als moeilijk toegankelijk ervaren. Niettemin onderstrepen zij 
de belangrijke rol van de EU: ze zijn zich ervan bewust dat een groot deel van de 
nationale wetten op de een of andere manier afhangt van de EU en dat de EU een 
vooraanstaande homogeniserende en reglementerende rol speelt.

Dit bewustzijn gaat niet stelselmatig samen met erkenning, en de houding ten 
opzichte van de EU verschilt soms duidelijk per land.

 Een zekere teleurstelling in de EU:
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Het wordt grotendeels miskend, maar is daarom niet minder aanwezig: de EU kan 
teleurstellen.

- Vanwege het slechte imago. Op dit gebied – en dat geldt voor alle thema’s die in 
de discussiegroepen aan de orde zijn geweest – worden de media vaak 
bekritiseerd. Het volgende wordt hun onder meer verweten: 

o gebrek aan pedagogie
o neiging om thema’s niet serieus te nemen
o te vaak een negatieve en weinig constructieve visie

- Vanwege een gebrek aan communicatie, waardoor er afstand wordt gecreëerd
- Omdat de EU niet wordt gezien als een instelling die de koopkracht beschermt nu 
er sprake is van een crisis.

Beeldvorming ten aanzien van de crisis:

 Tijdens de gesprekken gaven alle vrouwen aan direct geraakt of getroffen te 
worden door de crisis. Hoe zij de situatie beoordelen, hangt duidelijk af van de 
economische situatie van hun land: hun reactie op de crisis loopt uiteen van een lichte 
ongerustheid tot het gevoel dat zij door een ramp worden getroffen.

 De crisis heeft economische en maatschappelijke gevolgen, maar ook 
psychologische. Een belangrijk extra aspect is dat de crisis leidt tot morele vragen 
en een vertrouwenscrisis ten aanzien van de politiek in het algemeen.

 Niet alleen wordt de beeldvorming van de EU geschaad, maar uit dit onderzoek blijkt 
ook dat vrouwen de “schadelijke” rol van de media betreuren. Er wordt vaak 
gesproken van een klimaat van “paniek zaaien” en van een gebrek aan informatie 
over wie wat doet en wie waarvoor verantwoordelijk is. 

 De EU wordt niet verantwoordelijk gehouden voor de situatie, maar evenmin 
heerst het beeld dat de EU bijzonder goed in staat is beleid te formuleren om de 
crisis het hoofd te bieden. Wederom geven de vrouwen die deelnamen aan de 
discussiegroepen aan de rol van de EU niet serieus te nemen vanwege een gebrek aan 
pedagogie. Ze weten dat de EU "iets doet", maar wat? Deze Europese vrouwen zijn er 
niet zeker van dat de EU de middelen heeft om op te treden. 

 Daarentegen wijzen de meeste vrouwen het Amerikaanse bankwezen aan als de 
hoofdverantwoordelijke voor het ontstaan van de crisis. Maar aan de andere 
kant wordt de nationale banken en instellingen een grote verantwoordelijkheid 
toegedicht in het beheersen van de crisis. 

 Men berust niet in deze situatie, maar er ontstaat juist een zeker verlangen om de 
dingen in beweging te brengen, om als burgers het gedrag te veranderen. Omdat de 
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vrouwelijke deelnemers van mening zijn dat de reactie van de instellingen niet, niet 
voldoende of niet op de juiste wijze naar voren komt, verwachten zij dat de 
maatschappij de strijd met de crisis aanbindt. In hun ogen kunnen ook burgers 
bijdragen aan een oplossing. Zij vragen van de burger meer burgerzin en een 
verantwoordelijker gedrag.

 In dit verband houden de volgende zaken de vrouwen binnen de EU het meest bezig, 
zij het per land in verschillende mate:

- werkloosheid (in het algemeen maken zij zich meer zorgen om de toekomstige 
generaties dan om zichzelf),

- koopkrachtverlies en verlaging van de levensstandaard. In de landen die 
minder door de crisis getroffen worden, gaat het om angst voor de toekomst, 
in de landen die het flink te verduren krijgen om een soms angstwekkende 
realiteit,

- stress en algehele malaise die in de gehele samenleving voelbaar is vanwege 
de onzekerheid over de toekomst.

 In dit verband zijn zij er ook voorstander van dat de politiek zich meer richt op sociale 
en maatschappelijke thema’s en op het milieu. 

Interesse in en informatie over de politiek:

 De vrouwen geven aan meer interesse te hebben in de nationale en lokale politiek
dan in de Europese en internationale politiek, die zij als veraf staand en complex 
beoordelen. 

 Ook al constateren de vrouwen dat op de hoogte blijven nu gemakkelijker is dan 
vroeger, zij betreuren het dat het zo moeilijk is om informatie over de EU in het 
algemeen te vinden, en nog moeilijker om informatie te vinden over het dagelijks 
functioneren van de EU. Tijdens de gesprekken waren ze verbaasd hoe weinig zij 
hierover wisten. Ook op dit gebied zitten de media weer in het strafbankje.

Europese verkiezingen:

 De Europese vrouwen tussen 30 en 55 jaar geven toe dat zij slecht op de hoogte zijn 
van de specifiek Europese thematiek. Zij hebben het gevoel dat vooral nationale 
belangen de inzet zijn van de campagnes, en niet zozeer Europese.

 Ze bevestigen in hun stemgedrag te zijn beïnvloed door plaatselijke aangelegenheden 
en door de wijze waarop hun land door de crisis is getroffen.

 Zij laten weten weinig enthousiast te zijn geweest en weinig belang te hebben gehecht 
aan deze verkiezingen.
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 De meeste stemmers verklaren naar de stembus te zijn gegaan omdat dat hun 
plicht is en bevestigen dat dat hun wel enige moeite heeft gekost. 

 Van de niet-stemmers geven sommigen aan geen interesse in de verkiezingen te 
hebben, anderen dat zij te weinig informatie hadden, en weer anderen dat het voor hen 
niet mogelijk was naar de stembus te gaan.

 Zij zeggen niet veel te weten over de uitslag van de verkiezingen. 



DV\804623NL.doc 6/16

II. Landen van voor 2004
Groep 1: Noord-Europese landen en continent

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

Context van de gendergelijkheid:

 Hoewel er in de Noord-Europese landen en op het continent een grote mate van 
gelijkheid bestaat, is een situatie van volledige gelijkheid nog altijd niet bereikt, noch 
op politiek niveau, noch qua beloning, noch qua gezinstaken. Het gevoel van 
gelijkheid is in de Noord-Europese landen echter groter dan op het continent;

 Ook al geven de deelneemsters uit dit landencluster toe dat de crisis hen niet 
rechtstreeks treft, toch hebben zij hun twijfels of deze crisis in de toekomst het 
evenwicht dat zij hebben weten te bereiken in het combineren van werk en 
privéleven, niet in gevaar zal brengen.

Algemeen beeld van de EU:

 De vrouwen uit de Noord-Europese landen en de landen van het continent (met 
uitzondering van Oostenrijk) hebben relatief gezien een positiever beeld van de 
Europese instellingen dan de vouwen uit de Zuid-Europese landen. 

 De EU heeft een slecht imago, staat ver van de burger af en wordt niet begrepen.

 De vrouwen uit de lidstaten van voor 2004 zijn van mening dat invloed van de EU 
vooral merkbaar is op terreinen als belastingen, (bedrijfs)verplaatsingen, de grootte 
van het fruit, etc. In de Noord-Europese landen (Finland, Zweden en Denemarken) 
wordt echter de rol van de EU op het gebied van milieu en klimaatbescherming 
regelmatig genoemd. 

 Men vindt de macht van de EU beperkt, vooral omdat de lidstaten over bepaalde 
besluiten maar moeilijk tot overeenstemming weten te komen.

Beeldvorming ten aanzien van de crisis:

 Afhankelijk van de gevolgen die de crisis heeft voor hun land maken de vrouwen uit 
de Noord-Europese landen en de landen van het continent zich meer of minder 
zorgen.

 In Nederland, Denemarken, Finland, Zweden en Duitsland zijn de deelneemsters 
relatief weinig bezorgd in vergelijking tot de andere landen. Ze betreuren het dat 
de crisis door de media zo wordt gedramatiseerd, dat er zulke verschillen in rijkdom 
zijn, het consumentisme en het gevaar van de koopkrachtvermindering. 
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 De deelneemsters uit Frankrijk, België en Luxemburg zijn van mening dat de crisis in 
hun land negatieve gevolgen heeft. Ze zijn in feite bezorgder om hun land dan om 
zichzelf. Ze noemen een grotere gevoeligheid voor verschillen in rijkdom en, in 
Frankrijk, een groter risico op verarming en een dramatisering van de situatie door de 
media, die de angst voedt.

Daarentegen hebben zij wel het idee dat er slechts sprake is van een tijdelijke 
stagnering van de economie (cyclische aspect van een economische crisis). 

 Tot slot zijn de vrouwen uit Oostenrijk van mening dat de situatie zeer 
zorgwekkend is, en geven zij aan gevoelens van frustratie, teleurstelling en 
onrechtvaardigheid te hebben. 

Wat hen het meest bezighoudt:

 In deze landen houden de volgende zaken de vrouwen het meest bezig:
- werkloosheid
- onderwijs
- gezin
- maatschappelijke vraagstukken
- milieu

Interesse in en informatie over de politiek:

 Er is vooral interesse in lokale en regionale politiek. 

 De deelneemsters geven aan nogal slecht te worden geïnformeerd. Opmerkelijk is dat 
Finland en Nederland hierop een uitzondering vormen.

Europese verkiezingen:

 Waarom/op wie stemmen?

- burgerplicht
- op aandringen van de omgeving (familie, collega’s, vrienden)
- om de politieke partij te steunen waarop zij altijd hebben gestemd 
- vanwege een partijprogramma (wanneer dit gaat over maatschappelijke 

onderwerpen en zaken die het dagelijks leven raken)
- In Frankrijk: om een proteststem uit te brengen

 Bijzonderheden:

 Frankrijk, Nederland en Oostenrijk: Vrouwen zijn meer geneigd te stemmen 
om de politieke partij te steunen waarop zij altijd hebben gestemd, dan vanuit een 
politieke overtuiging. 
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 Duitsland, Zweden, Finland, Denemarken, België en Luxemburg: Hier hebben 
vrouwen meer interesse in een politiek die dicht bij de mensen staat 
(maatschappij, gezin, milieu). Zij zijn meer geneigd te stemmen vanuit een 
politieke overtuiging dan om de politieke partij te steunen waarop zij altijd hebben 
gestemd.

III. Landen van voor 2004
Groep 2 : Verenigd Koninkrijk en Ierland

Context van de gendergelijkheid:

 In het Verenigd Koninkrijk is formeel gezien dezelfde mate van gendergelijkheid 
bereikt als in de Noord-Europese landen en de landen op het continent. Daarentegen 
hekelen sommigen het uiteenvallen van het gezin, waardoor de criminaliteit stijgt en 
de sociale structuur afbrokkelt, met name ten gevolge van de crisis. 

 In Ierland betreuren de vrouwen het dat hun land zo achter ligt op het gebied van 
gendergelijkheid, zowel qua politieke vertegenwoordiging als beloning. 

Algemeen beeld van de EU:

 De meeste Britse deelneemsters hebben een negatief beeld van de EU. Zij hebben met 
name kritiek op de bureaucratie en de logheid. 

 De vrouwen uit Ierland zijn op hun beurt van mening dat de Europese politiek ver af 
staat van wat hen in het dagelijks leven bezig houdt. Net als de Britse vrouwen 
ervaren zij niet veel invloed van de EU op hun dagelijkse leven. 

 De EU heeft ook hier een slecht imago, staat ver van de burger af en wordt niet 
begrepen, net als in de Noord-Europese landen en de landen op het continent.
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 De vrouwen uit de lidstaten van voor 2004 zijn van mening dat de invloed van de EU 
vooral merkbaar is op terreinen als belastingen, (bedrijfs)verplaatsingen, de grootte 
van het fruit, etc. 

 Men vindt de macht van de EU beperkt, vooral omdat de lidstaten over bepaalde 
besluiten maar moeilijk tot overeenstemming weten te komen.

Beeldvorming ten aanzien van de crisis:

 In deze twee landen wordt de situatie door de vrouwen als dramatisch gezien. De 
crisis heeft op bruuske wijze een einde gemaakt aan een redelijk goede economische 
situatie, wat hen behoorlijk heeft geschokt en tot grote ongerustheid leidt. 

 Voor de meeste van deze vrouwen heeft deze ernstige achteruitgang van de situatie, 
waarvan zij dagelijks getuige zijn, geleid tot forse kritiek op de uitspattingen van de 
spelers in de financiële wereld, wat gepaard gaat met een vertrouwenscrisis.

 Wat hen het meest bezighoudt, is werkloosheid, zowel voor zover die henzelf treft als 
hun gezinsleden. 

Interesse in en informatie over de politiek:

 Terwijl de vrouwen in het Verenigd Koninkrijk aangeven veel interesse in de politiek 
te hebben (meer uit burgerplicht dan uit overtuiging) of juist helemaal niet 
geïnteresseerd te zijn, geven de deelneemsters uit Ierland aan dat zij een gemiddelde 
of geringe politieke interesse hebben. 

Europese verkiezingen:

 Waarom/op wie stemmen?

- Om een proteststem uit te brengen en zo de nationale politiek te beïnvloeden.
- In Ierland wordt de invloed van de traditie en van de familie op het 

stemgedrag genoemd. In het Verenigd Koninkrijk wordt ook de rol van de 
omgeving genoemd. 
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IV. Landen van voor 2004
Groep 3: Zuid-Europese landen, met inbegrip van MT en CY

EL, IT, PT, ES, met inbegrip van MT en CY

Context van de gendergelijkheid:

In de Zuid-Europese landen is gendergelijkheid nu nog moeilijker te realiseren omdat de 
crisis hier in alle hevigheid heeft toegeslagen. 

 Over het algemeen hebben de Zuid-Europese landen op het gebied van 
gendergelijkheid een achterstand ten opzichte van de Noord-Europese landen (waarbij 
Cyprus duidelijk een uitzondering vormt), maar deze landen mengen zich steeds 
nadrukkelijker in het debat. In dit verband zijn Italië en Spanje koplopers. Met name 
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in Spanje is de wetgeving aanzienlijk veranderd, en in Italië wordt gelijkheid in de 
praktijk gemeengoed.

 Het belang van het gezin wordt met name in Cyprus en Malta genoemd.

Algemeen beeld van de EU:

 In deze landen, die toch hevig worden getroffen door de crisis, heersen ambivalente 
gevoelens ten opzichte van de EU. Vanwege een gebrek aan informatie en de moeite 
die het kost om de rol van de EU te begrijpen, zijn de reacties nu eens positief, dan 
weer negatief en dan weer neutraal. 

 Naast de genoemde gemeenschappelijke aspecten van de Noord-Europese landen van 
voor 2004 (vaag, complex en verslechterd imago van de EU) onderstrepen de meeste 
vrouwen uit de Zuid-Europese landen wel de positieve regulerende rol van de EU. 
Over het algemeen wordt die gezien als beschermend en stabiliserend, maar de 
bemoeienis van de EU blijft moeilijk te vatten. 

 De deelneemsters zouden willen dat de EU meer zou doen aan sociaal beleid, met 
name met het oog op een evenwichtige taakverdeling binnen het gezin (crèches, 
scholen, etc.).

Beeldvorming ten aanzien van de crisis:

 Afhankelijk van de gevolgen die de crisis heeft voor hun land maken de vrouwen uit 
de Zuid-Europese landen zich meer of minder zorgen.

 Voor de deelneemsters aan de discussiegroepen in Cyprus, Malta en Italië heeft de 
crisis negatieve gevolgen, maar slechts weinig invloed op het dagelijkse leven.
Men geeft aan zich zorgen te maken, maar in de realiteit slechts weinig te merken van 
de crisis (of zelfs helemaal niets). Toch maakt men zich in Cyprus zorgen over de
toekomst van het toerisme. Daarentegen benadrukken de vrouwen in Italië en Malta 
de algehele onveiligheid, die zij direct koppelen aan immigratie. 

 In Spanje, Griekenland en Portugal is de situatie, in de ogen van de deelneemsters, 
zeer zorgwekkend. Sommige landen hadden het al zwaar te verduren voor de crisis. 
In de ogen van de respondenten lijkt de situatie, afhankelijk van de omstandigheden, 
alarmerend of niet langer beheersbaar. De vrouwen geven aan gevoelens van 
frustratie, teleurstelling en onrechtvaardigheid te hebben. Uit de gesprekken wordt 
duidelijk dat ze vrezen voor, of zelfs panisch zijn over toenemende werkloosheid. 
Naast de economische onzekerheid die er al was, ontstaan er nu ook gevoelens van 
maatschappelijke onzekerheid.

Interesse in en informatie over de politiek:
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 De interesse van vrouwen uit de Zuid-Europese landen gaat vooral uit naar 
onderwerpen die dicht bij de mensen staan en naar sociaal beleid. Zij verbergen hun 
teleurstelling in de politiek niet (met uitzondering van Portugal, waar de respondenten 
meer verdeeld zijn), maar dat wil niet zeggen dat zij geen interesse hebben in politiek 
in het algemeen. Opgemerkt moet worden dat in Griekenland de deelneemsters 
aangeven weinig of geen vertrouwen te hebben in de verantwoordelijke politici, en 
precies daarom geven zij aan ver af te staan van de politiek in het algemeen. Ook zij 
onderstrepen dat het moeilijk is om informatie te verkrijgen en betreuren tegelijkertijd 
het gebrek aan kwaliteit en betrouwbaarheid van de informatie. 

Europese verkiezingen:

 De deelneemsters vonden het verkiezingsdebat niet echt interessant en vaak ontdaan 
van enige Europese dimensie. De niet-stemmers maakten vooral duidelijk dat zij geen 
enkel beeld hadden van de inzet van de verkiezingen, noch het nut ervan inzagen, en 
dat zij daarom niet hebben gestemd. 

 Waarom/op wie stemmen?
- De overgrote meerderheid gaf aan ervoor te hebben gekozen om vanuit 

partijtrouw te stemmen (behalve in Italië en Malta). 
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V. Landen van na 2004:
Oost-Europese landen

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

Context van de gendergelijkheid:

 In de Oost-Europese landen zegt men dat er een principiële gelijkheid is die vaak is 
verworven vóór de andere lidstaten, maar die in de praktijk steeds minder zichtbaar is. 

 De situatie in de diverse landen is zeer verschillend: in Estland en Letland verschilt de 
mate van gelijkheid bijvoorbeeld niet veel van de Noord-Europese landen. In 
Roemenië daarentegen heerst maatschappelijk gezien een enorme ongelijkheid, en 
vrouwen hebben daar vaak als eersten onder te lijden. In de andere landen wordt 
vooral de economische ongelijkheid genoemd. 

 Het lijkt erop dat op het gebied van gendergelijkheid een grotere rol van de EU wordt 
gewenst. 

 In verschillende landen (Polen, Hongarije en in mindere mate Slovenië) gaven de 
deelneemsters aan dat er een groot tekort is aan sociale voorzieningen (crèche, 
zwangerschapsverlof, etc.).

Algemeen beeld van de EU:

 Net als in andere landen heeft men een ambivalent beeld van de EU: de vrouwen uit 
de Oost-Europese landen spreken veel hoop uit, maar ook twijfels. 

- Positieve punten: Thema’s die vaak door de deelneemsters genoemd worden, zijn 
onder andere het vrije verkeer en de intracommunautaire solidariteit.

In hun ogen zorgt de EU voor vooruitgang en ontwikkeling, economische kansen 
en de ontwikkeling van infrastructuren en toegang tot het gebruik van 
technologieën.

- Negatieve punten: Het verslechterde imago van de EU (afstand tot de burger, 
bureaucratische logheid) en het verlies van een bepaalde mate aan sociale 
zekerheid. In de Republiek Tsjechië en in mindere mate in Polen wordt de 
aantasting van de nationale soevereiniteit genoemd. Tot slot is er in Roemenië en 
in Slowakije relatief veel kritiek op het GLB. 

De vrouwen uit dit landencluster geven aan niet echt te weten welke invloed de 
EU heeft op hun dagelijkse leven: vaak weten ze wel dat vanuit de EU geld naar 
hun land gaat, maar weten ze niet precies hoe en wat.
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Beeldvorming ten aanzien van de crisis:

 Afhankelijk van de gevolgen die de crisis heeft voor hun land maken de vrouwen uit 
de Oost-Europese landen zich meer of minder zorgen.

 De deelneemsters uit Estland, Slovenië, Hongarije, Slowakije, Bulgarije, Polen en de 
Republiek Tsjechië beschouwen de situatie als zeer zorgwekkend. In al deze landen 
is men het meest bang voor werkloosheid, en meer in het algemeen voor de 
verslechtering van de maatschappelijke situatie ten gevolge van de crisis. De 
negatieve rol van de media wordt hier evenzeer, zo niet meer aan de kaak gesteld dan 
in de andere landen. Tot slot benadrukten de deelneemsters in enkele landen (vooral 
in Bulgarije en in Slovenië) de rol die iedere burger zelf heeft ten opzichte van de 
crisis.

 In Roemenië, Litouwen en Letland daarentegen wordt de situatie beschouwd als 
catastrofaal. In deze drie landen, die het hardst worden getroffen door de crisis, 
heerst sterk de indruk dat het ergste nog moet komen, vooral waar het de 
werkloosheid betreft. In Litouwen en Letland wordt de crisis ervaren als een waar 
drama waarvan de afloop onzekerder is dan ooit. Daar komt nog een flinke morele 
crisis bovenop. In Roemenië ontstaat het bange gevoel dat de armste landen, te 
beginnen bij hun eigen land, de rekening van de crisis gepresenteerd krijgen.

Interesse in en informatie over de politiek:

 De interesse die de vrouwen uit de Oost-Europese EU-landen hebben, verschilt 
aanzienlijk: van afwijzing tot matige interesse of gemiddelde interesse, tot heftige 
emotie die tot gepassioneerde debatten leidt. 

 Ze geven aan te weinig informatie te hebben over de politiek in het algemeen en over 
de EU. Toch hebben zij over het algemeen meer interesse in de EU dan de vrouwen 
uit de landen van voor 2004.

 Bijzonderheden: 

 Slovenië, Slowakije, Letland, Bulgarije en Hongarije: De vrouwen uit deze 
landen geven aan vroeger meer interesse te hebben gehad in politiek. Zij zijn nu 
teleurgesteld en nauwelijks meer geïnteresseerd. 

 Polen, Hongarije, Estland en Roemenië: Zij hebben interesse in de politiek, 
maar betreuren de schandalen, de rol van de media en de corruptie. 

Europese verkiezingen:

 Met uitzondering van Roemenië en Slowakije wordt in de Oost-Europese landen de 
campagne niet interessant gevonden. 
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 De vrouwen uit de Oost-Europese EU-landen hebben niet dezelfde mening over de 
invloed van hun stem: 

- Litouwen, Letland: het uitbrengen van een stem heeft geen invloed. 
- Roemenië, Polen, Estland, Slovenië, Bulgarije: het uitbrengen van een stem 

heeft wel invloed. 
- Hongarije en Slowakije: de deelneemsters aan de discussiegroepen in deze 

landen waren het niet eens over de invloed van hun stem.
- Republiek Tsjechië: een Europese stem wordt minder belangrijk geacht dan 

een stem bij de nationale verkiezingen. 

 Waarom/op wie stemmen?
- Afhankelijk van het land wordt vooral gestemd om een politieke partij óf een 

kandidaat te steunen. 

 Reacties ten aanzien van de uitslagen:
- Slovenië, Polen, Bulgarije: onverschillig
- Hongarije: bezorgd vanwege de opkomst van de extremistische partijen
- Litouwen: ontevreden
- Estland, Letland: tevreden
- Slowakije: hoopvol en sceptisch

METHODIEK

De attitudes van de respondenten zijn tijdens groepsdiscussies van twee uur in kaart 
gebracht. De groepen werden samengesteld op basis van de volgende criteria: 
- groepen van 6 tot 11 deelneemsters (16 voor België, te weten 2 taalgroepen van 8 

personen), volgens de klassieke methode van kwalitatieve enquêtes
- 30 tot 55 jaar
- met een zekere interesse in politiek, maar niet actief of als lid van een partij
- gelijke vertegenwoordiging van stemmers en niet-stemmers bij de Europese 
verkiezingen
- vertegenwoordigers uit de middenlaag van de bevolking, met verschillende beroepen

Voor meer informatie:

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


