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Complementarmente às sondagens quantitativas pré e pós-eleitorais1, bem como à análise do 
voto por género2, foi realizada em todos os Estados-Membros uma sondagem qualitativa 
junto de mulheres com idades compreendidas entre os 30 e os 55 anos. O objectivo consistia 
em avaliar a forma como as inquiridas sentiam a condição das mulheres no seu país, 
compreender melhor a sua percepção da UE e a forma como viviam a crise financeira, 
económica e social, e esclarecer o comportamento eleitoral das mulheres nas eleições de 
Junho de 2009.

Um estudo qualitativo não está vocacionado para ser representativo da população que analisa, 
neste caso as mulheres europeias. Permite analisar em profundidade as referências, as 
percepções e as representações de um público-alvo muito concreto, compreender os 
mecanismos de pensamento sobre um tema e pode ainda servir para executar acções directas 
a ele dirigidas.

É muito difícil e delicado realizar uma síntese global da informação recolhida nesses grupos 
de discussão reunidos em todos os Estados-Membros. Todavia, podemos destacar algumas 
grandes linhas comuns a todos os países e proceder a agrupamentos geográficos que obrigam 
a uma certa generalização que não transmite sistematicamente a complexidade dos pontos de 
vista e dos raciocínios expressos pelas participantes. Longe de ser perfeita, esta síntese tem 
contudo o mérito de realçar alguns grandes traços comuns aos países de um mesmo grupo, 
identificando as suas diferenças, por vezes muito nítidas. 

A síntese que se segue tem em conta essa análise por grupos de países. Está estruturada da 
seguinte forma: 

I - Atitudes comuns a todas as Europeias
II - Países pré-2004: Os países nórdicos e continentais (DK, FI, SE, DE, AT, LU, NL, BE, FR)
III - Países pré-2004: Reino Unido e Irlanda
IV - Países pré-2004: Os países do Sul (EL, IT, PT, ES, incluindo MT, CY)
V - Países pós-2004: Os países de Leste (BG, CZ, EE, HU, LV, LT, PL, RO, SK, SI)

                                               
1 Relatórios EB Standard de 2008 (EB70) e 2009 (EB71)
2 Estudo pós-eleitoral 2009 (EB71.3) Resultados brutos: Focagem na repartição Homens / Mulheres
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I. Atitudes comuns a todas as mulheres europeias

As sondagens quantitativas mostraram que a relação entre as mulheres e a UE era mais 
distante do que a dos homens. Este estudo qualitativo permite ir mais longe do que essa 
simples constatação e compreender melhor como é que se constrói a relação das mulheres 
com a política e com a União Europeia.

De uma forma geral, a sondagem qualitativa revela que as mulheres europeias estão de 
acordo sobre os seguintes pontos: 

Contexto da igualdade entre homens e mulheres:

 Embora com algumas diferenças – por vezes grandes – de país para país, todas as 
mulheres denunciam o facto de a igualdade absoluta entre homens e mulheres 
continuar a não existir. Os textos proclamam-na, mas a realidade é outra em todos os 
domínios da sociedade. 

 Nos diferentes grupos de países, constata-se que as respostas são influenciadas pelo 
património histórico, cultural, económico e social.

Percepção geral da UE:

 Uma visão da União Europeia que pode parecer paradoxal:

- Por um lado, as mulheres sentem a UE distante, com um funcionamento complexo 
e uma acção difícil de apreender. 

- Por outro lado, sem saberem exactamente porquê, sentem-na poderosa, tanto na 
sua acção externa como no impacto que possui sobre a sua vida quotidiana. Nesta 
classe etária, definem-se a si próprias como a "geração Europa". Uma parte delas 
cresceu com a União Europeia, a outra esperou por ela durante anos. 

As mulheres vêem a UE como uma evidência: a nível simbólico, estão ligadas ao 
projecto de uma vasta zona de paz e entreajuda, uma imagem positiva que contrasta 
com uma realidade burocrática sentida como dificilmente acessível pelas 
participantes. Contudo, salientam o seu papel fundamental: têm consciência de que 
uma grande parte das leis nacionais depende, de uma forma ou de outra, da União 
Europeia, que desempenha um papel de homogeneização e de regulamentação de 
primeiro plano.

Esta tomada de consciência nem sempre significa aprovação, e as atitudes 
relativamente à UE variam por vezes de forma muito clara de país para país.

 Uma certa decepção com a Europa:
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Em grande parte desconhecida, mas presente, a União Europeia pode decepcionar:

- Devido à sua imagem deficitária. Neste domínio, como no conjunto dos temas 
abordados nos grupos de discussão, os meios de comunicação social são muitas 
vezes estigmatizados. São nomeadamente acusados de:

falta de pedagogia
tendência para privilegiar o pormenor em vez dos temas de fundo
visão demasiado negativa e pouco construtiva

- Devido a uma falta de comunicação que a torna distante
- Porque não é vista como protectora do poder de compra, agravado pela crise.

Percepção da crise:

 Durante as entrevistas, todas as mulheres se declararam directamente afectadas 
pela crise. A sua apreciação da situação varia claramente em função da situação 
económica do respectivo país: as suas reacções perante a crise vão de uma 
preocupação difusa até a uma sensação de catástrofe.

 O impacto da crise é económico e social, mas também psicológico. E a ele se junta 
um elemento importante de interrogação moral e de crise de confiança na política 
em geral.

 Mais ainda do que no que diz respeito à percepção da UE, este estudo revela 
claramente que as mulheres lamentam o papel "nefasto" dos meios de comunicação 
social. É muitas vezes denunciado um clima que gera ansiedade, bem como falta 
de informação sobre quem faz o quê, quem é responsável por quê. 

 A União Europeia não é considerada responsável pela situação, mas também não 
é sentida como particularmente apta a estabelecer uma estratégia de resposta à 
crise. Mais uma vez, as participantes nos grupos de discussão declaram desconhecer o 
seu papel por falta de pedagogia. Sabem que a UE "faz qualquer coisa", mas o quê? 
Estas mulheres europeias não têm a certeza de a UE possuir meios para agir. 

 Em contrapartida, a maioria designa o sistema bancário americano como sendo o 
primeiro responsável pelo desencadear da crise. No entanto, também aos bancos 
e às instituições nacionais é imputada uma grande responsabilidade na gestão da 
crise.  

 Face a esta situação, o sentimento manifestado não é de recuo, mas sim, pelo 
contrário, de uma certa vontade de fazer mexer as coisas, mudar o comportamento a 
nível do cidadão. Uma vez que consideram a resposta institucional ora inexistente, ora 
insuficiente, ora inadequada, as participantes esperam que a sociedade civil tome em 
mãos a luta contra a crise. Para elas, a solução passa igualmente pelo cidadão. 



4

Pedem-lhe que apresente um espírito mais cívico e um comportamento mais 
responsável.

 Neste contexto, embora em graus diferentes conforme os países, as principais 
preocupações das mulheres da União Europeia dizem respeito:

- ao desemprego (estão geralmente mais preocupadas com as gerações futuras 
do que com elas próprias),

- à perda do poder de compra e à redução do nível de vida. Nos países menos 
afectados pela crise, trata-se de um medo pelo futuro; nos que foram atingidos 
em cheio, de uma realidade por vezes angustiante,

- ao stress e a um mal-estar colectivo sentido no seio da sociedade provocados 
pelas incertezas que pesam sobre o futuro.

 Ainda dentro deste contexto, privilegiam uma acção política mais preocupada com os 
temas sociais, da sociedade e do ambiente. 

Interesse e informação políticos:

 As mulheres declaram interessar-se mais pela política nacional e local do que pela 
política europeia e internacional, considerada distante e complexa. 

 Embora considerem que é mais fácil informar-se do que antigamente, lamentam a 
dificuldade que têm em obter informação sobre a União Europeia em geral, e 
sobretudo sobre o seu funcionamento quotidiano. Muitas vezes, durante a 
discussão, elas próprias se espantam com a sua falta de conhecimentos sobre o 
assunto. Os meios de comunicação social estão mais uma vez na berlinda nesta 
matéria.

Eleições europeias:

 As mulheres europeias de 30 a 55 anos confessam o seu desconhecimento dos 
desafios que se colocam a nível europeu. Têm a sensação de que as campanhas se 
baseavam mais em questões nacionais do que europeias.

 Afirmam ter sido influenciadas no seu voto pelas situações locais, bem como pela 
forma como o seu país foi afectado pela crise.

 Referem a falta de entusiasmo e a falta de importância que atribuíram a estas eleições.

 As votantes declaram, na sua maioria, que compareceram às urnas por dever, e 
afirmam que se tratou de um esforço para elas. 

 As não votantes invocam ora a sua indiferença pelo escrutínio, ora a sua falta de 
informação, ora a sua impossibilidade de se deslocarem às urnas. 



5

 Declaram saber pouco sobre os resultados das eleições. 
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II. Países pré-2004
Grupo 1: Os países nórdicos e continentais

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

Contexto da igualdade entre homens e mulheres:

 Embora a igualdade seja forte nos países nórdicos e continentais, a paridade nem 
sempre é atingida, tanto a nível político como salarial e familiar. O sentimento de 
igualdade é, no entanto, muito mais forte nos países nórdicos do que nos países 
continentais;

 Embora as participantes deste grupo de países reconheçam que a crise não as afecta 
directamente, temem que, no futuro, esta crise ponha em perigo o equilíbrio que 
conseguiram atingir entre vida profissional e vida privada.

Percepção geral da UE:

 As mulheres dos países nórdicos e continentais (à excepção assinalável da Áustria) 
possuem uma visão relativamente mais positiva face às instituições europeias do que 
as dos países do Sul. 

 A UE sofre de uma imagem degradada, de afastamento e incompreensão.

 As mulheres dos Estados-Membros pré-2004 pensam que o impacto da UE está 
muitas vezes associado a aspectos como os impostos, as deslocalizações, a calibragem 
da fruta, etc. Todavia, nos países nórdicos (Finlândia, Suécia e Dinamarca), o papel da 
UE em matéria ambiental e de luta contra as alterações climáticas é regularmente 
referido. 

 O poder da UE é sentido como limitado, nomeadamente devido à dificuldade de 
encontrar um terreno de entendimento entre os Estados-Membros sobre certas 
decisões. 

Percepção da crise:

 Dependendo do impacto da crise nos seus países, as mulheres dos países nórdicos e 
continentais manifestam diferentes níveis de preocupação.

 Nos Países Baixos, na Dinamarca, na Finlândia, na Suécia e na Alemanha, as 
participantes manifestaram um nível de preocupação relativamente baixo 
comparativamente aos outros países. Lamentam a dramatização da crise pelos 
meios de comunicação social, as diferenças de níveis de vida, o consumismo e o 
perigo que representa a redução do poder de compra. 



7

 As participantes francesas, belgas e luxemburguesas consideram que, nos seus países, 
a crise tem repercussões negativas. De facto, afirmam-se mais preocupadas com o 
seu país do que com elas. Citam uma sensibilidade acrescida às diferenças de níveis 
de vida e, em França, um risco acrescido de pauperização e uma dramatização da 
situação por parte dos meios de comunicação social que mantém a ansiedade.

 Em contrapartida, consideram que se trata de uma estagnação temporária da economia 
(aspecto cíclico das crises económicas). 

 Por fim, os Austríacos consideram que a situação é muito preocupante e manifestam 
um sentimento de frustração, decepção e injustiça. 

Principais preocupações:

 As principais preocupações das mulheres destes países referem-se a:
- desemprego;
- educação;
- família;
- questões sociais;
- ambiente.

Interesse e informação políticos:

 Um interesse pela política que privilegia os níveis local e regional. 

 À excepção assinalável da Finlândia e dos Países Baixos, as participantes afirmam-se 
relativamente mal informadas. 

Eleições europeias:

 Porquê / em quem votar? 

- por dever;
- por incitamento por parte de quem as rodeia (família, colegas, amigos);
- por fidelidade partidária;
- pelo programa de um candidato (quando visa temas sociais e a vida 

quotidiana);
- em França: para expressar um voto de sanção.

 Mais concretamente:

 França, Países Baixos e Áustria: maior tendência para votar por fidelidade 
partidária, mais do que por convicção política. 

 Alemanha, Suécia, Finlândia, Dinamarca, Bélgica e Luxemburgo: As 
mulheres destes países estão mais interessadas na política de proximidade (social, 
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familiar, ambiental). Têm maior tendência para votar por convicção política do 
que por fidelidade partidária. 
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III. Países pré-2004
Grupo 2: Reino Unido e Irlanda

Contexto da igualdade entre homens e mulheres:

 No Reino Unido, a igualdade formal entre homens e mulheres está tão conseguida 
como nos países nórdicos e continentais. Em contrapartida, há quem denuncie a total 
desagregação da célula familiar, que favorece a delinquência e fragiliza o tecido 
social, nomeadamente em altura de crise. 

 Na Irlanda, as mulheres lamentam o atraso do seu país no que respeita à igualdade 
entre homens e mulheres, a nível tanto da representação política como dos salários. 

Percepção geral da UE:

 Na sua maioria, as participantes britânicas possuem uma visão negativa da União 
Europeia, criticando, nomeadamente, a sua burocracia e o seu peso. 

 Pelo seu lado, as irlandesas consideram que a política europeia está muito afastada das 
suas preocupações. Tal como as britânicas, sentem muito pouco impacto na sua vida 
quotidiana. 

 E, tal como nos países nórdicos e continentais, a UE sofre aqui de uma imagem 
degradada, de afastamento e de incompreensão.

 As mulheres dos Estados-Membros pré-2004 pensam que o impacto da UE está 
muitas vezes associado a aspectos como os impostos, as deslocalizações, a calibragem 
da fruta, etc. 

 O poder da UE é sentido como limitado, nomeadamente devido à dificuldade em
encontrar um terreno de entendimento entre os Estados-Membros sobre certas 
decisões. 

Percepção da crise:

 Nestes dois países, a situação é sentida pelas mulheres como dramática. A crise pôs 
violentamente fim a uma situação económica razoavelmente boa, facto que as abalou 
fortemente e que lhes gera muitas preocupações. 

 Para a maioria, essa degradação grave da situação de que são testemunhas no 
quotidiano suscita fortes críticas contra os excessos dos actores da esfera financeira, 
acompanhadas de uma crise de confiança.
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 A sua principal preocupação diz respeito ao desemprego, tanto para elas próprias 
como para os membros das suas famílias. 

Interesse e informação políticos:

 Enquanto, no Reino Unido, as mulheres se declaram ora muito interessadas na política 
(por dever, mais do que por convicção), ora nada interessadas, as participantes 
irlandesas, pelo seu lado, declaram-se medianamente – ou pouco – interessadas na 
política. 

Eleições europeias:

 Porquê / em quem votar? 

- Para manifestar um voto de sanção com impacto na política nacional;
- Na Irlanda, é referida a influência da tradição e da família sobre o 

comportamento. No Reino Unido, é também mencionado o papel dos mais 
próximos. 
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IV. Países pré-2004
Grupo 3: Os países do Sul, incluindo MT e CY

EL, IT, PT, ES, incluindo MT e CY

Contexto da igualdade entre homens e mulheres:

A igualdade entre homens e mulheres nestes países do Sul da União Europeia é tanto mais 
difícil de alcançar quanto a crise os afectou dramaticamente. 

 O Sul da UE está mais atrasado, de uma forma geral, no que se refere às questões da 
igualdade dos géneros do que o Norte (à excepção assinalável de Chipre), as quais 
tendem, no entanto, a impor-se cada vez mais no debate. Neste contexto, a Itália e a 
Espanha são os países mais desenvolvidos. As legislações evoluíram muito, 
nomeadamente em Espanha, e as práticas igualitárias estão a generalizar-se em Itália. 

 É referida a importância da célula familiar na sua vida, nomeadamente em Chipre e 
em Malta.

Percepção geral da UE:

 Nestes países, no entanto muito afectados pela crise, os sentimentos relativamente à 
União Europeia são ambivalentes. Devido à falta de informação e à dificuldade em 
compreender o papel da UE, as reacções são ora negativas, ora positivas, ora neutras. 

 Para além dos aspectos comuns aos Estados do Norte pré-2004 atrás referidos 
(imagem pouco nítida, complexa e degradada da UE), a maioria das participantes dos 
países do Sul salienta, no entanto, o papel regulador positivo da União Europeia. É 
globalmente sentido como protector e estabilizador, mas a intervenção da UE 
continua a ser difícil de compreender. 
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 As participantes manifestam o desejo de que a União Europeia faça mais em matéria 
de política social, nomeadamente em prol do equilíbrio familiar (creches, escolas, 
etc.).

Percepção da crise:

 Dependendo do impacto da crise nos seus países, as mulheres dos países do Sul 
manifestam diferentes níveis de preocupação.

 A crise tem repercussões negativas, mas possui um impacto reduzido na vida 
quotidiana, na opinião das participantes dos grupos de discussão de Chipre, Malta e 
Itália. As mulheres declaram-se preocupadas, mas, na prática, pouco afectadas pela 
crise (ver acima). Todavia, em Chipre existe uma grande preocupação quanto ao 
futuro do turismo. Em contrapartida, em Itália e em Malta, as participantes colocam a 
tónica numa insegurança global directamente ligada à imigração. 

 Em Espanha, na Grécia e em Portugal, a situação é considerada pelas participantes 
como muito preocupante. Alguns países já estavam fortemente afectados antes da 
crise. A situação, aos olhos das participantes, parece, conforme os casos, alarmante ou 
descontrolada. As mulheres manifestam um sentimento de decepção, frustração e 
injustiça. Os seus medos, ou mesmo as suas angústias, perante o aumento do 
desemprego, são realçados nas discussões. À insegurança económica vem juntar-se 
um sentimento de insegurança no seio da sociedade.

Interesse e informação políticos:

 As mulheres do Sul da União Europeia têm tendência para privilegiar os temas de 
proximidade e de política social. Não escondem a sua decepção relativamente ao 
mundo político (à excepção de Portugal, onde as inquiridas estão mais divididas), o 
que não quer dizer que estejam desinteressadas da política em geral. Note-se que, na 
Grécia, as participantes manifestam falta de confiança relativamente aos responsáveis 
políticos, e é precisamente por essa razão que se afirmam afastadas da política em 
geral. Salientam também as suas dificuldades em informarem-se, e lamentam a falta 
tanto de qualidade com de fiabilidade da informação.   

Eleições europeias:

 As participantes consideraram o debate eleitoral pouco interessante, muitas vezes 
desprovido de sentido europeu. As que não votaram insistiram sobretudo no facto de 
não perceberem nem o que estava em jogo, nem a utilidade do escrutínio; daí, a sua 
decisão de se absterem.  

 Porquê / em quem votar? 
- A grande maioria declara ter optado por votar por fidelidade partidária 

(excepto em Itália e em Malta). 



13

V. Países pós-2004:
Os países de Leste

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

Contexto da igualdade entre homens e mulheres:

 Nos países de Leste, fala-se de uma igualdade de princípio adquirida muitas vezes 
antes dos outros Estados-Membros, mas que se verificaria cada vez menos na prática. 

 As situações nacionais são muito diferenciadas: a Estónia e a Letónia, por exemplo, 
estão muito próximas dos comportamentos igualitários dos países nórdicos. Pelo 
contrário, a Roménia é muito pouco igualitária socialmente, e as mulheres são muitas 
vezes as primeiras a sofrer. Nos outros países, é referida a desigualdade, 
nomeadamente a nível económico. 

 Parece ser reclamado um papel mais importante da UE em matéria de igualdade dos 
géneros. 

 Em diversos países (Polónia, Hungria e, em menor medida, na Eslovénia), as 
participantes denunciaram uma forte carência em infra-estruturas de apoio de carácter 
social (creches, licença de parto, etc.).

Percepção geral da UE:

 Tal como noutros países, verifica-se uma percepção ambivalente da União Europeia: 
as mulheres dos países de Leste expressam muitas esperanças, mas também muitas 
dúvidas. 

- Pontos positivos: Entre outros temas, a livre circulação e a solidariedade 
intracomunitária surgem na maioria das intervenções.

Na sua opinião, a UE constitui um factor de progresso e desenvolvimento, de 
oportunidades económicas, de desenvolvimento das infra-estruturas e de acesso às 
tecnologias. 

- Pontos negativos: A sua imagem degradada (afastamento, peso burocrático), bem 
como a perda de uma certa segurança social. Na República Checa e, em menor 
escala, na Polónia, é referida a violação à soberania nacional. Por fim, as críticas à 
PAC são relativamente fortes na Roménia e na Eslováquia.    

As mulheres deste grupo de países declaram não conhecer verdadeiramente o 
impacto da União Europeia: sabem muitas vezes que a UE está na origem do 
pagamento de fundos ao seu país, mas não conhecem as suas modalidades 
exactas.
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Percepção da crise:

 Dependendo do impacto da crise nos seus países, as mulheres dos países de Leste 
manifestam diferentes níveis de preocupação.

 A situação é considerada muito preocupante pelas participantes da Estónia, da 
Eslovénia, da Hungria, da Eslováquia, da Bulgária, da Polónia e da República Checa. 
Em todos estes países, o medo mais vivo é o do desemprego e, mais globalmente, a 
degradação da situação social provocada pela crise. O papel negativo dos meios de 
comunicação social é tanto ou mais criticado do que nos outros países. Por fim, em 
alguns países (particularmente na Bulgária e na Eslovénia), as participantes insistiram 
no papel que cada cidadão deve desempenhar perante a crise.

 Em contrapartida, na Roménia, na Lituânia e na Letónia, a situação é sentida como 
catastrófica. Nestes três países, os mais duramente afectados pela crise, impõe-se a 
ideia de que o pior ainda está para vir, nomeadamente no que respeita ao desemprego. 
Na Lituânia e na Letónia, a crise é vivida como um verdadeiro drama, cuja saída é 
cada vez mais incerta. A ela se junta uma forte crise moral. Na Roménia, surge o 
sentimento angustiante de que os países mais pobres, a começar pelo seu próprio, vão 
pagar a factura da crise.

Interesse e informação políticos:

 O interesse das mulheres do Leste da UE pela política é muito variável: vai da 
rejeição, passando pelo pouco interesse e pelo franco interesse, até à forte emoção, 
provocando debates apaixonados. 

 As inquiridas afirmam ter falta de informação sobre a política em geral, incluindo a 
UE. Todavia, mostram globalmente mais interesse pela União Europeia do que as 
mulheres dos países pré-2004. 

 Mais concretamente: 

 Eslovénia, Eslováquia, Letónia, Bulgária e Hungria: Em termos de interesse, as 
mulheres destes países afirmam que, no passado, já investiram mais na política. 
Actualmente, declaram-se decepcionadas, ou mesmo pouco interessadas. 

 Polónia, Hungria, Estónia e Roménia: Estão interessadas na política, mas 
lamentam os escândalos, o papel dos meios de comunicação social e a corrupção. 

Eleições europeias:

 A campanha é considerada desinteressante, à excepção da Roménia e da Eslováquia.  
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 As mulheres do Leste da União Europeia não sentem a utilidade do seu voto da 
mesma maneira: 

- Lituânia e Letónia: o voto é sentido como não possuindo qualquer utilidade.
- Roménia, Polónia, Estónia, Eslovénia e Bulgária: o voto é sentido como útil.
- Hungria e Eslováquia: as participantes nos grupos de discussão destes dois 

países estão divididas quanto à utilidade do voto.
- República Checa: o voto europeu é considerado secundário comparativamente 

às eleições nacionais. 

 Porquê / em quem votar? 
- Conforme os países, a escolha do voto foi feita, antes de mais, ou para apoiar 

um partido político, ou para apoiar um candidato. 

 As suas reacções relativamente aos resultados:
- Eslovénia, Polónia e Bulgária: indiferentes.
- Hungria: preocupadas com a escalada dos partidos extremistas.
- Lituânia: insatisfeitas.
- Estónia e Letónia: satisfeitas.
- Eslováquia: sentimento de esperança e cepticismo.

FICHA TÉCNICA

As atitudes das inquiridas foram analisadas por ocasião de discussões de grupo com uma 
duração de duas horas. A composição dos grupos realizou-se com base nos seguintes 
critérios: 
- grupos de 6 a 11 participantes (16 para a Bélgica, ou seja, dois grupos linguísticos de 8 

pessoas cada), segundo o método clássico das sondagens qualitativas
- idades compreendidas entre os 30 e os 55 anos
- com um certo interesse por política, mas não de forma activa ou militante
- representação igual de votantes e não votantes nas eleições europeias
- representação das camadas médias da sociedade, com ocupações variadas

Para mais informações:

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

Elise Defourny +32 2 284 11 23
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Jonas Trifot +32 2 284 06 45
Andrew Clarke +32 2 284 12 16

Nathalie Lefèvre+32 2 284 12 26


