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Tytułem uzupełnienia badań ilościowych przed- i powyborczych1 oraz analizy wyborów 
według płci2 w każdym państwie członkowskim przeprowadzono badanie jakościowe na 
grupie kobiet w wieku od 30 do 55 lat. Celem badania jest ocena postrzegania przez kobiety 
swojej sytuacji w ich kraju, jak również lepsze zrozumienie ich postrzegania UE, odczuwania
skutków kryzysu finansowego, gospodarczego i społecznego, oraz lepsze poznanie 
zachowania wyborczego kobiet podczas wyborów z czerwca 2009 r.

Badanie jakościowe nie ma charakteru reprezentatywnego dla badanej populacji, tj. w tym 
przypadku europejskich kobiet. Badanie to pozwala dokonać dogłębnej analizy przekonań, 
odczuć i wyobrażeń ściśle określonej grupy docelowej oraz zrozumieć mechanizmy myślenia
w danej dziedzinie, a co za tym idzie – może służyć do wdrażania określonych działań,
zmierzających w wyznaczonym kierunku.

Dokonanie ogólnego podsumowania informacji zebranych podczas wywiadów grupowych 
przeprowadzonych we wszystkich państwach członkowskich jest bardzo trudne i złożone. 
Niemniej można wskazać kilka istotnych tendencji wspólnych wszystkim krajom i dokonać 
analizy zebranych informacji w podziale na grupy krajów, co zmusza do pewnego 
uogólnienia, które nie daje możliwości systematycznego pokazania złożoności opinii
i rozumowania uczestniczek badania. Analiza ta, choć niedoskonała, pozwala wyodrębnić 
szereg istotnych tendencji wspólnych krajom danej grupy oraz wskazać różnice pomiędzy 
nimi, niekiedy bardzo wyraźne.

                                               
1 Sprawozdania ze Standardowych Eurobarometrów z 2008 r. (EB70) i 2009 r. (EB71).
2 Badanie powyborcze – 2009 r. (EB71.3); pierwsze wyniki: podział według płci.
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Analiza w podziale na grupy krajów stanowi podstawę niniejszego podsumowania, którego 
układ przedstawia się następująco:

I. Postawy wspólne wszystkim Europejkom
II. Państwa członkowskie sprzed rozszerzenia z 2004 r.: kraje skandynawskie

i kontynentalne (DK, FI, SE, DE, AT, LU, NL, BE, FR)
III. Państwa członkowskie sprzed rozszerzenia z 2004 r.: Wielka Brytania i Irlandia
IV. Państwa członkowskie sprzed rozszerzenia z 2004 r.: kraje południowe (EL, IT, 

PT, ES, jak również MT, CY)
V. Państwa członkowskie po rozszerzeniu z 2004 r.: kraje wschodnie (BG, CZ, 

EE, HU, LV, LT, PL, RO, SK, SI)
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I. Postawy wspólne wszystkim Europejkom

Badania ilościowe wskazały, że kobiety mają bardziej zdystansowany stosunek do UE niż 
mężczyźni. Przeprowadzone badanie jakościowe pozwala posunąć się o krok dalej i lepiej 
zrozumieć, w jaki sposób kształtuje się stosunek kobiet do polityki i UE.

Ogólnie rzecz ujmując, badanie jakościowe wskazuje, że europejskie kobiety są zgodne co do 
następujących kwestii:

Równość kobiet i mężczyzn:

 Pomimo niekiedy wyraźnych różnic pomiędzy krajami wszystkie kobiety twierdzą, że 
pełna równość kobiet i mężczyzn wciąż nie istnieje. Deklarowana jest w aktach 
prawnych, ale rzeczywistość jest inna. Dotyczy to wszystkich sfer życia społecznego.

 W każdej grupie krajów stwierdza się, że na odpowiedzi ma wpływ dziedzictwo 
historyczne, kulturalne, gospodarcze i społeczne.

Ogólny sposób postrzegania UE:

 Obraz UE, który mógłby wydawać się paradoksalny:

- z jednej strony kobiety uważają działalność UE za oddaloną, złożoną i trudną do 
zrozumienia.

- z drugiej strony, nie potrafiąc dokładnie tego wyjaśnić, uważają, że UE ma 
ogromną siłę oddziaływania, która przejawia się zarówno w działaniach 
zewnętrznych UE, jak i w życiu codziennym kobiet. W badanym przedziale 
wiekowym kobiety określają się mianem „pokolenia europejskiego”. Niektóre
z nich dorastały w UE, inne zaś latami na to czekały.

Kobiety postrzegają UE jako coś oczywistego: na płaszczyźnie symbolicznej czują 
się związane z przedsięwzięciem tworzenia rozległego obszaru pokoju i wzajemnej 
pomocy, co świadczy o korzystnym wizerunku UE, który jednak kontrastuje
z biurokratyczną rzeczywistością postrzeganą jako trudno dostępną przez uczestniczki 
badania. Podkreślają one jednak znaczenie roli, jaką odgrywa UE: mają świadomość, 
że znaczna część prawa krajowego zależy w ten czy inny sposób od UE i że odgrywa 
ona pierwszoplanową rolę w zakresie ujednolicania i stanowienia prawa.

Świadomość ta nie zawsze wiąże się z aprobatą, a postawy wobec UE różnią się 
niekiedy w sposób bardzo wyraźny w zależności od kraju.

 Rozczarowanie UE:

UE – w znacznej mierze nieznana, ale jednak obecna – może rozczarowywać.

- ze względu na swój wizerunek. W kwestii tej, podobnie jak w pozostałych
tematach poruszanych podczas wywiadów grupowych, za winnego uznaje się 
nierzadko media. Zarzuca się im w szczególności:

o brak podejścia edukacyjnego;
o skłonność do przedkładania anegdot nad tematy merytoryczne;
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o zbyt często niekorzystny i mało konstruktywny obraz UE;

- ze względu na brak wystarczających informacji, który czyni UE zbyt oddaloną;
- ponieważ nie uważa się, aby UE chroniła siłę nabywczą obciążoną kryzysem.

Sposób postrzegania kryzysu:

 Podczas wywiadów wszystkie kobiety deklarowały, że pośrednio lub 
bezpośrednio odczuwają skutki kryzysu. Ocena sytuacji wyraźnie różni się
w zależności od sytuacji gospodarczej danego kraju: reakcje kobiet wobec kryzysu są 
zróżnicowane – począwszy od zaniepokojenia, a skończywszy na poczuciu
katastrofy.

 Skutki kryzysu mają wymiar gospodarczy i społeczny, ale również psychologiczny. 
Dochodzi do tego istotny problem w postaci wątpliwości moralnych i kryzysu 
zaufania wobec polityki jako takiej.

 Z badania wynika, że w tej kwestii, w jeszcze większym stopniu niż w przypadku 
stosunku do UE, kobiety ubolewają nad „szkodliwą” rolą mediów. Nierzadko
wskazują na „atmosferę strachu” oraz brak informacji o tym, kto co robi i kto za co 
odpowiada.

 UE nie jest postrzegana jako odpowiedzialna za kryzys, ale nie jest także 
uważana za szczególnie zdolną do wcielenia w życie strategii przeciwdziałającej 
kryzysowi. Kobiety uczestniczące w wywiadach grupowych również w tej kwestii 
deklarują nieznajomość roli UE z powodu braku podejścia edukacyjnego w mediach. 
Wiedzą, że UE „coś robi”, ale nie wiedzą co dokładnie. Europejki nie są pewne, czy 
UE dysponuje środkami działania.

 Większość wskazuje natomiast na amerykański system bankowy jako na głównego 
sprawcę nadejścia kryzysu. Tym sposobem jednak bankom i instytucjom 
krajowym przypisywana jest znaczna odpowiedzialność w zarządzaniu 
kryzysem.

 W obliczu kryzysu widać nie tyle potrzebę wycofania się, co właśnie chęć zrobienia 
czegoś, zmiany zachowania obywateli. Ponieważ zdaniem uczestniczek badania 
rozwiązanie instytucjonalne albo nie istnieje, albo jest niewystarczające, albo jest 
nieodpowiednie, oczekują one od społeczeństwa obywatelskiego, że zajmie się 
przeciwdziałaniem kryzysowi. Dla nich rozwiązanie kryje się w każdym obywatelu. 
Oczekują one od niego bardziej obywatelskiego nastawienia i bardziej 
odpowiedzialnego zachowania.
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 W tym kontekście, choć w różnym stopniu w zależności od kraju, główne powody do 
niepokoju wśród kobiet w UE dotyczą:

- bezrobocia (kobiety zasadniczo bardziej niepokoją się sytuacją przyszłych 
pokoleń niż swoją własną).

- utraty siły nabywczej i pogorszenia jakości życia. W krajach, w których mniej 
odczuwa się skutki kryzysu, przedmiotem niepokoju jest przyszłość, podczas 
gdy w tych krajach, w których w pełni odczuwa się skutki kryzysu, 
niepokojąca zdarza się być teraźniejszość.

- stresu i powszechnego złego samopoczucia w społeczeństwie z uwagi na 
niepewną przyszłość.

 W tym samym kontekście kobiety kładą nacisk na działalność polityczną w większym 
stopniu ukierunkowaną na kwestie socjalne, społeczne i ekologiczne.

Zainteresowanie polityką i jej znajomość:

 Kobiety deklarują większe zainteresowanie polityką krajową i lokalną niż polityką 
europejską i międzynarodową, uważaną za oddaloną i złożoną.

 O ile kobiety stwierdzają, że teraz łatwiej zdobywa się informacje niż kiedyś, o tyle 
wskazują na trudność w zdobywaniu informacji o UE jako takiej, a w jeszcze 
większym stopniu o jej codziennym funkcjonowaniu. Nierzadko, podczas 
wywiadów, kobiety same wyrażały zaskoczenie własną niewiedzą na ten temat.
Media po raz kolejny stawiane są pod pręgierzem w tej kwestii.

Wybory europejskie:

 Europejki w wieku od 30 do 55 lat przyznają się do nieznajomości priorytetów 
europejskich. Mają poczucie, że kampanie opierały się w większym stopniu na 
priorytetach krajowych niż europejskich.

 Kobiety przyznają, że na ich decyzję wyborczą miały wpływ uwarunkowania lokalne
i stopień, w jakim kryzys uwidocznił się w danym kraju.

 Kobiety wspominają, z jak niewielkim entuzjazmem podeszły do wyborów i jak 
niewielkie nadały im znaczenie.

 Kobiety, które zagłosowały, w większości deklarują, że oddały głos z poczucia 
obowiązku, i przyznają, że wymagało to wysiłku z ich strony.

 Kobiety, które nie zagłosowały, wymieniają takie czynniki, jak brak zainteresowania 
wyborami, brak informacji czy brak możliwości przemieszczenia się w celu oddania 
głosu.

 Kobiety deklarują niewielką znajomość wyników wyborów.
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II. Państwa członkowskie sprzed rozszerzenia z 2004 r.
Grupa 1: kraje skandynawskie i kontynentalne

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

Równość kobiet i mężczyzn:

 Choć równość kobiet i mężczyzn jest zaawansowana w krajach skandynawskich
i kontynentalnych, cel ten wciąż nie został osiągnięty – zarówno na płaszczyźnie 
politycznej, zarobkowej, jak i rodzinnej. Poczucie równości jest jednak silniejsze
w krajach skandynawskich niż w krajach kontynentalnych.

 Choć w tej grupie krajów uczestniczki badania przyznają, że kryzys nie dotyczy ich 
bezpośrednio, obawiają się, że w przyszłości może on zagrozić równowadze, którą
zdołały osiągnąć pomiędzy życiem zawodowym a życiem prywatnym.

Ogólny sposób postrzegania UE:

 Kobiety z krajów skandynawskich i kontynentalnych (z wyjątkiem Austrii, która 
znacząco wyróżnia się na tym tle) mają stosunkowo bardziej korzystny obraz
instytucji europejskich niż kobiety z krajów południowych.

 Problemem jest pogorszenie wizerunku UE, poczucie jej oddalenia i brak 
zrozumienia.

 Kobiety z państw członkowskich sprzed rozszerzenia z 2004 r. uważają, że wpływ 
UE przejawia się nierzadko w takich dziedzinach, jak podatki, delokalizacja 
przedsiębiorstw, wielkość owoców itp. Niemniej, w krajach skandynawskich 
(w Finlandii, Szwecji i Danii) regularnie wspomina się o roli UE w zakresie ochrony 
środowiska naturalnego i przeciwdziałania zmianom klimatu.

 Władza UE postrzegana jest jako ograniczona, w szczególności z uwagi na trudność 
osiągnięcia porozumienia pomiędzy państwami członkowskimi co do niektórych 
decyzji.

Sposób postrzegania kryzysu:

 W zależności od stopnia nasilenia kryzysu w danym kraju kobiety z krajów 
skandynawskich i kontynentalnych wyrażają mniejszy lub większy niepokój
w związku z kryzysem.

 W Holandii, Danii, Finlandii, Szwecji i Niemczech uczestniczki badania wyrażają 
stosunkowo niewielki niepokój w porównaniu z pozostałymi krajami. Ubolewają 
nad wywoływaniem paniki w mediach w związku z kryzysem, różnicami
w zamożności, konsumpcjonizmem i zagrożeniem w postaci spadku siły nabywczej.

 Uczestniczki badania z Francji, Belgii i Luksemburga uważają, że w ich krajach 
kryzys ma niekorzystne skutki. Twierdzą, że bardziej niepokoją się o swój kraj niż
o siebie same. Wspominają o większym uwrażliwieniu na różnice w zamożności oraz
– we Francji – większym ryzyku zubożenia i wywoływaniu paniki w mediach
w związku z kryzysem, co podtrzymuje niepokój.



7

Uważają jednak, że jest to tymczasowa stagnacja gospodarcza (cykliczna faza 
kryzysów gospodarczych).

 Z kolei Austriaczki uważają, że sytuacja jest bardzo niepokojąca, i wyrażają 
poczucie frustracji, rozczarowania i niesprawiedliwości.

Główne powody do niepokoju:

 W krajach tych główne powody do niepokoju wśród kobiet to:
- bezrobocie;
- edukacja;
- rodzina;
- kwestie społeczne;
- środowisko naturalne.

Zainteresowanie polityką i jej znajomość:

 Zainteresowanie polityką przede wszystkim na szczeblu lokalnym i regionalnym.

 Z wyjątkiem Finlandii i Holandii, które znacząco wyróżniają się na tym tle, 
uczestniczki badania twierdzą, że są raczej słabo poinformowane.

Wybory europejskie:

 Dlaczego/ na kogo zagłosować?

- z poczucia obowiązku;
- pod wpływem otoczenia (rodziny, znajomych, przyjaciół);
- z lojalności wobec danej partii;
- ze względu na program danego kandydata (jeżeli program ten dotyczy 

tematyki społecznej i życia codziennego);
- we Francji: oddanie głosu w celu wyrażenia sprzeciwu.

 W szczególności:

 Francja, Holandia i Austria: kobiety częściej głosują z lojalności wobec 
danej partii niż ze względu na przekonania polityczne.

 Niemcy, Szwecja, Finlandia, Dania, Belgia i Luksemburg: kobiety bardziej 
interesują się tymi dziedzinami polityki, które dotyczą życia codziennego 
(polityką społeczną i rodzinną oraz polityką ochrony środowiska naturalnego). 
Głosują w większym stopniu ze względu na przekonania polityczne niż
z lojalności wobec danej partii.
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III. Państwa członkowskie sprzed rozszerzenia z 2004 r.
Grupa 2: Wielka Brytania i Irlandia

Równość kobiet i mężczyzn:

 W Wielkiej Brytanii równość kobiet i mężczyzn jest formalnie równie zaawansowana 
co w krajach skandynawskich i kontynentalnych. Niektóre kobiety wskazują jednak 
na rozpad rodziny, który sprzyja przestępczości i osłabia więzi społeczne, zwłaszcza 
pod wpływem kryzysu.

 W Irlandii kobiety ubolewają nad opóźnieniem ich kraju w dziedzinie równości 
kobiet i mężczyzn – zarówno w odniesieniu do reprezentacji politycznej, jak i na 
płaszczyźnie wynagrodzenia.

Ogólny sposób postrzegania UE:

 Większość uczestniczek badania w Wielkiej Brytanii ma niekorzystny obraz UE. 
Krytykują w szczególności jej biurokrację i ociężałość.

 Irlandki wskazują z kolei na oddalenie polityki europejskiej od ich problemów. 
Podobnie jak Brytyjki, jedynie w niewielkim stopniu dostrzegają jej wpływ na swoje 
życie codzienne.

 Podobnie jak w krajach skandynawskich i kontynentalnych, problemem są
pogorszenie wizerunku UE, poczucie jej oddalenia i brak zrozumienia.

 Kobiety z państw członkowskich sprzed rozszerzenia z 2004 r. uważają, że wpływ 
UE przejawia się nierzadko w takich dziedzinach, jak podatki, delokalizacja 
przedsiębiorstw, wielkość owoców itp.

 Władza UE postrzegana jest jako ograniczona, w szczególności z uwagi na trudność 
osiągnięcia porozumienia pomiędzy państwami członkowskimi co do niektórych 
decyzji.

Sposób postrzegania kryzysu:

 W obu krajach kobiety postrzegają sytuację jako dramatyczną. Kryzys gwałtownie 
położył kres dość dobrej sytuacji gospodarczej, co znacznie osłabiło ich poczucie 
bezpieczeństwa i wzbudza liczne obawy.

 Dla większości kobiet poważne pogorszenie sytuacji, którego są na co dzień 
świadkami, prowadzi do ostrej krytyki nadużyć, jakich dopuszczają się uczestnicy 
rynku finansowego, której towarzyszy kryzys zaufania.

 Głównym zmartwieniem kobiet jest bezrobocie zarówno w odniesieniu do nich 
samych, jak i w odniesieniu do członków ich rodzin.
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Zainteresowanie polityką i jej znajomość:

 O ile w Wielkiej Brytanii kobiety deklarują albo bardzo duże zainteresowanie 
polityką (bardziej z obowiązku niż ze względu na przekonania polityczne), albo 
zupełny jego brak, o tyle uczestniczki badania w Irlandii deklarują średnie czy wręcz 
niewielkie zainteresowanie polityką.

Wybory europejskie:

 Dlaczego/ na kogo zagłosować?

- oddanie głosu w celu wyrażenia sprzeciwu i tym sposobem wywarcia wpływu 
na politykę krajową;

- w Irlandii wspomina się o wpływie tradycji i rodziny na zachowanie 
wyborcze; w Wielkiej Brytanii wspomina się również o roli otoczenia.
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IV. Państwa członkowskie sprzed rozszerzenia z 2004 r.
Grupa 3: kraje południowe, w tym MT i CY

EL, IT, PT, ES, jak również MT i CY

Równość kobiet i mężczyzn:

W krajach leżących na południu UE równość kobiet i mężczyzn to cel trudny do osiągnięcia, 
tym bardziej że kraje te dotkliwie odczuwają skutki kryzysu.

 W dziedzinie równości kobiet i mężczyzn w UE kraje południowe są ogólnie bardziej 
opóźnione niż kraje północne (z wyjątkiem Cypru, który znacząco wyróżnia się na 
tym tle), ale kwestia ta zajmuje coraz ważniejsze miejsce w debacie publicznej. 
Najbardziej zaawansowanymi krajami są Włochy i Hiszpania. Prawo znacznie się 
zmieniło, zwłaszcza w Hiszpanii, a we Włoszech zasadę równości coraz 
powszechniej wciela się w życie.

 Kobiety wspominają o znaczeniu rodziny w ich życiu, zwłaszcza na Cyprze i Malcie.

Ogólny sposób postrzegania UE:

 W krajach tych, które dotkliwie odczuwają skutki kryzysu, odczucia wobec UE są 
ambiwalentne. Ze względu na brak informacji i trudność w zrozumieniu roli UE 
reakcje są i negatywne, i pozytywne, i obojętne.

 Oprócz tendencji, o których mowa powyżej, wspólnych krajom północnym sprzed 
rozszerzenia z 2004 r. (niejasny, złożony i pogorszony wizerunek UE) większość 
uczestniczek badania z krajów południowych podkreśla mimo to korzystną rolę UE
w dziedzinie prawa. Rola ta ogólnie postrzegana jest w kategoriach ochrony
i stabilizacji, przy czym istnieje trudność w dokładnym określeniu charakteru wpływu
UE.

 Uczestniczki badania chciałyby, aby UE podejmowała więcej działań w dziedzinie 
polityki społecznej, w szczególności na rzecz równowagi w sferze rodziny (żłobki, 
szkoły itp.).

Sposób postrzegania kryzysu:

 W zależności od stopnia nasilenia kryzysu w danym kraju kobiety z krajów 
południowych wyrażają mniejszy lub większy niepokój w związku z kryzysem.

 Kryzys ma niekorzystne skutki, ale jedynie niewielki wpływ na życie codzienne
dla uczestniczek wywiadów grupowych na Cyprze, na Malcie i we Włoszech. 
Kobiety deklarują, że martwią się kryzysem, ale że w rzeczywistości dotyczy ich on
w niewielkim stopniu (czy wręcz w ogóle). Niemniej na Cyprze przedmiotem obaw 
jest przyszłość turystyki. Z kolei we Włoszech i na Malcie uczestniczki badania kładą 
nacisk na ogólny brak bezpieczeństwa bezpośrednio związany z imigracją.

 W Hiszpanii, Grecji i Portugalii sytuacja uważana jest przez uczestniczki badania 
za bardzo niepokojącą. Niektóre kraje znajdowały się już w ciężkim położeniu 
przed kryzysem. Zdaniem respondentek, w zależności od przypadku, sytuacja wydaje 
się być alarmująca bądź poza kontrolą. Kobiety wyrażają poczucie rozczarowania, 
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frustracji i niesprawiedliwości. W wywiadach uwidacznia się niepokój czy wręcz 
przerażenie kobiet w obliczu wzrostu bezrobocia. Do braku bezpieczeństwa w życiu 
gospodarczym dochodzi brak poczucia bezpieczeństwa w życiu społecznym.

Zainteresowanie polityką i jej znajomość:

 Na południu UE kobiety kładą większy nacisk na te dziedziny polityki, które dotyczą 
ich życia codziennego, i na politykę społeczną. Nie kryją rozczarowania światem 
polityki (z wyjątkiem Portugalii, gdzie opinie respondentek są bardziej podzielone), 
co nie oznacza, że ogólnie nie interesują się polityką. Należy zauważyć, że w Grecji 
uczestniczki badania wyrażają brak zaufania wobec przywódców politycznych, a to 
właśnie dlatego, że – jak twierdzą – znajdują się ogólnie z dala od polityki. Po raz 
kolejny podkreślają trudność w zdobywaniu informacji oraz ubolewają nad niską 
jakością i nierzetelnością informacji.

Wybory europejskie:

 W ocenie uczestniczek badania debata wyborcza była mało interesująca i nierzadko 
pozbawiona wymiaru europejskiego. Kobiety, które nie zagłosowały, podkreślają 
przede wszystkim, że postanowiły nie wziąć udziału w wyborach, ponieważ nie 
dostrzegały ich znaczenia ani użyteczności.

 Dlaczego/ na kogo zagłosować?
- znaczna większość deklaruje, że postanowiła wziąć udział w wyborach

z lojalności wobec danej partii (z wyjątkiem Włoch i Malty)
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V. Państwa członkowskie po rozszerzeniu z 2004 r.:
kraje wschodnie

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

Równość kobiet i mężczyzn:

 W krajach wschodnich mówi się o teoretycznej równości kobiet i mężczyzn, 
osiągniętej nierzadko wcześniej niż w pozostałych państwach członkowskich, która
jednak ma coraz mniejsze przełożenie w praktyce.

 Sytuacja w poszczególnych krajach jest bardzo zróżnicowana: w dziedzinie równości 
kobiet i mężczyzn Estonia i Łotwa są przykładowo bardzo bliskie krajom 
skandynawskim. Z kolei Rumunia cechuje się znacznymi nierównościami 
społecznymi, a kobiety nierzadko jako pierwsze są z tego powodu poszkodowane.
W pozostałych krajach również wspomina się o nierównościach, zwłaszcza 
gospodarczych.

 Wydaje się, że kobiety chcą, aby UE odgrywała ważniejszą rolę w dziedzinie 
równości kobiet i mężczyzn.

 W wielu krajach (w Polsce, na Węgrzech, w mniejszym stopniu, w Słowenii) 
uczestniczki badania wskazują na daleko idący brak rozwiązań w zakresie pomocy 
socjalnej (żłobki, urlopy macierzyńskie itp.).

Ogólny sposób postrzegania UE:

 Podobnie jak w innych krajach, zauważa się ambiwalentny stosunek do UE:
w krajach leżących na wschodzie UE kobiety wyrażają dużo nadziei, ale również 
wątpliwości.

- Aspekty pozytywne: w większości odpowiedzi pojawiają się m.in. takie kwestie,
jak swobodny przepływ i solidarność wewnątrzwspólnotowa.

W opinii kobiet UE wnosi postęp i rozwój, szanse gospodarcze, rozwój 
infrastruktury i dostęp do technologii.

- Aspekty negatywne: wspomina się o pogorszeniu wizerunku UE (oddalenie, 
biurokratyczne obciążenia) oraz utracie pewnego rodzaju zabezpieczenia 
społecznego, a w Czechach i – w mniejszym stopniu w Polsce – zagrożeniu dla 
suwerenności narodowej. Ponadto w Rumunii i w Słowacji stosunkowo ostre 
słowa krytyki padają pod adresem WPR.

Kobiety z tej grupy krajów deklarują brak rzeczywistej znajomości wpływu UE: 
nierzadko wiedzą, że UE przekazuje ich krajom środki finansowe, ale nie wiedzą 
dokładnie, na jakich zasadach się to odbywa.
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Sposób postrzegania kryzysu:

 W zależności od stopnia nasilenia kryzysu w danym kraju kobiety z krajów leżących 
na wschodzie UE wyrażają mniejszy lub większy niepokój w związku z kryzysem.

 Sytuacja uważana jest za bardzo niepokojącą przez uczestniczki badania
w Estonii, w Słowenii, na Węgrzech, w Słowacji, w Bułgarii, w Polsce i w Czechach. 
We wszystkich tych krajach największe obawy wiążą się z bezrobociem i ogólniej
z pogorszeniem sytuacji społecznej wynikającym z kryzysu. Niekorzystna rola 
mediów jest piętnowana w tym samym, jeżeli nie w większym stopniu niż
w pozostałych krajach. Ponadto w niektórych krajach (zwłaszcza w Bułgarii
i Słowenii) uczestniczki badania kładą nacisk na rolę, jaką każdy obywatel powinien 
sam odegrać w obliczu kryzysu.

 Natomiast w Rumunii, na Litwie i na Łotwie sytuacja postrzegana jest jako 
katastrofalna. W tych trzech krajach, które najbardziej dotkliwie odczuwają skutki 
kryzysu, bardzo dominujące jest wrażenie, że najgorsze dopiero nadejdzie,
w szczególności odnośnie do bezrobocia. Na Litwie i Łotwie kryzys odczuwa się jako 
prawdziwy dramat, którego zakończenie jest bardziej niepewne niż kiedykolwiek 
wcześniej. Do tego dochodzi poważny kryzys psychologiczny. W Rumunii pojawia 
się niepokojące poczucie, że za kryzys zapłacą najuboższe kraje, począwszy od samej 
Rumunii.

Zainteresowanie polityką i jej znajomość:

 Zainteresowanie polityką wśród kobiet ze wschodu UE jest bardzo zróżnicowane: 
począwszy od zdystansowania się od polityki, przez niewielkie zainteresowanie
i zainteresowanie, a skończywszy na silnych emocjach wywołujących gorące debaty.

 Kobiety wskazują na brak informacji o polityce jako takiej, w tym o UE. Niemniej 
wykazują ogólnie większe zainteresowanie UE niż kobiety z państw członkowskich 
sprzed rozszerzenia z 2004 r.

 W szczególności:

 Słowenia, Słowacja, Łotwa, Bułgaria i Węgry: odnośnie do zainteresowania 
kobiety w tych krajach twierdzą, że w przeszłości były bardziej zaangażowane
w politykę. Teraz deklarują rozczarowanie czy wręcz niewielkie zainteresowanie.

 Polska, Węgry, Estonia i Rumunia: kobiety interesują się polityką, ale 
ubolewają nad skandalami, rolą mediów i korupcją.

Wybory europejskie:

 W ocenie kobiet kampania była nieinteresująca, z wyjątkiem Rumunii i Słowacji.

 Kobiety ze wschodu UE odmiennie postrzegają użyteczność wyborów:
- Litwa, Łotwa: wybory postrzegane są jako nieużyteczne.
- Rumunia, Polska, Estonia, Słowenia, Bułgaria: wybory postrzegane są jako 

użyteczne.
- Węgry i Słowacja: w obu krajach opinie uczestniczek wywiadów grupowych 

są podzielone co do użyteczności wyborów.
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- Czechy: wybory europejskie są uważane za drugorzędne w porównaniu
z wyborami krajowymi.

 Dlaczego/ na kogo zagłosować?
- W zależności od kraju na decyzję wyborczą miała wpływ przede wszystkim 

chęć wyrażenia poparcia dla partii politycznej bądź kandydata.

 Reakcje na wyniki wyborów:
- Słowenia, Polska, Bułgaria: obojętność;
- Węgry: zaniepokojenie wzrostem znaczenia partii ekstremistycznych;
- Litwa: niezadowolenie;
- Estonia, Łotwa: zadowolenie;
- Słowacja: nadzieja i sceptycyzm.

INFORMACJA O BADANIU

Analizy postaw respondentek dokonano w ramach 2-godzinnych wywiadów grupowych. 
Uczestniczki grup dobrano w oparciu o następujące kryteria:
- grupy od 6 do 11 uczestniczek (16 w przypadku Belgii: 2 grupy językowe liczące po 

8 osób) zgodnie z klasyczną metodą badań jakościowych;
- wiek: od 30 do 55 lat;
- zainteresowanie polityką, ale brak czynnego zaangażowania;
- identyczna liczba kobiet, które zagłosowały, i tych, które nie zagłosowały w wyborach 

europejskich;
- kobiety reprezentujące średnie warstwy społeczeństwa, o zróżnicowanym profilu 

zawodowym.

Więcej informacji:
Jacques Nancy, tel.: +32 2 284 24 85

Steffen Schneider, tel.: +32 2 283 28 52
Elise Defourny, tel.: +32 2 284 11 23

Jonas Trifot, tel.: +32 2 284 06 45
Andrew Clarke, tel.: +32 2 284 12 16

Nathalie Lefèvre, tel.: +32 2 284 12 26


