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În completarea anchetelor cantitative pre şi postelectorale1, precum şi a analizei asupra 
votului pe sexe2, în fiecare stat membru a fost desfăşurată o anchetă calitativă asupra unui 
grup de femei cu vârste cuprinse între 30 şi 55 de ani. Aceasta are drept scop evaluarea 
modului în care subiectele intervievate percep condiţia femeii în ţara lor, o mai bună 
înţelegere a percepţiei lor asupra UE, a modului în care ele traversează criza financiară 
economică şi socială şi o mai bună înţelegere a comportamentului electoral al femeilor în 
timpul scrutinului din iunie 2009. 

O anchetă calitativă nu este destinată să fie reprezentativă pentru populaţia pe care se 
efectuează studiul, şi anume, femeile europene. Aceasta analizează în profunzime 
declaraţiile, percepţiile şi reprezentările unui public ţintă specific, explică mecanismele de 
gândire asupra unui subiect şi poate să servească astfel la punerea în aplicare a acţiunilor 
specifice în direcţia respectivă.

Este foarte dificil şi delicat să se efectueze o sinteză cuprinzătoare a informaţiilor culese în 
timpul acestor grupuri de discuţie desfăşurate în toate statele membre. Cu toate acestea, 
putem extrage unele linii comune tuturor ţărilor şi să ne raportăm la regrupări geografice care 
constrâng spre o anumită generalizare care nu ţine cont în mod sistematic de complexitatea 
opiniilor şi de argumentele exprimate de participante. Departe de a fi perfectă, această sinteză 
are totuşi meritul de a sublinia anumite trăsături comune unor ţări din acelaşi grup şi de a 
identifica diferenţele dintre acestea, care uneori sunt foarte clare. 

Sinteza care urmează ia în considerare această analiză pe grupuri de ţări. Aceasta este 
structurată după modelul următor: 

I - Atitudini comune tuturor cetăţenilor europeni
II - Ţările înainte de 2004: Ţările nordice şi continentale (DK, FI, SE, DE, AT, LU, NL, BE, FR)
III - Ţările înainte de 2004: Regatul Unit şi Irlanda
IV - Ţările înainte de 2004: Ţările din sud (EL, IT, PT, ES, inclusiv MT, CY)

                                               
1 Rapoarte EB Standard din 2008 (EB70) şi 2009 (EB71) 
2 Studiu postelectoral 2009 (EB71.3) Rezultate brute: accent pe repartiţia bărbaţi/femei
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V - Ţările după 2004: Ţările din est (BG, CZ, EE, HU, LV, LT, PL, RO, SK, SI)
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I. Atitudini comune tuturor cetăţenilor europeni

Anchetele cantitative au arătat că legătura dintre femei şi UE a fost mai distantă decât cea a
bărbaţilor. Această anchetă calitativă permite efectuarea unei analize dincolo de această 
constatare şi o mai bună înţelegere a modului în care se construieşte relaţia femeilor faţă de
politică şi de UE. 

În general, ancheta calitativă arată că femeile europene sunt de acord cu următoarele:

Contextul egalităţii dintre bărbaţi şi femei:

 Deşi uneori există nuanţe puternice în funcţie de ţară, femeile se plâng de faptul că nu 
mai există egalitate absolută între bărbaţi şi femei. Textele sunt acolo pentru a o 
proclama, dar realitatea este diferită. Şi aceasta, în toate domeniile societăţii. 

 În fiecare grup de ţări, constatăm că răspunsurile sunt influenţate de patrimoniul 
istoric, cultural, economic şi social.

Percepţia generală asupra UE:

 O viziune asupra UE care ar putea părea paradoxală:

- Pe de o parte, femeile consideră că UE este îndepărtată, complexă în modul său de 
funcţionare şi dificil de înţeles în acţiunile pe care le întreprinde. 

- Pe de altă parte, fără să ştie în mod concret de ce, acestea o percep ca fiind 
puternică, atât în acţiunea sa externă, cât şi prin impactul pe care aceasta îl are 
asupra vieţii lor cotidiene. În cadrul acestei categorii de vârstă, femeile se definesc 
drept „generaţia Europa”. O parte dintre ele a crescut cu UE, cealaltă parte a 
sperat la aceasta ani întregi. 

Femeile percep UE ca fiind o dovadă: în plan simbolic, acestea sunt legate de 
proiectul unei zone extinse de pace şi ajutor reciproc, o imagine pozitivă care vine în 
contradicţie cu o realitate birocratică percepută ca fiind dificil de accesat de către 
participante. Cu toate acestea, femeile subliniază rolul său fundamental: acestea sunt 
conştiente că o mare parte dintre legile naţionale depind într-un mod sau altul de UE 
şi că aceasta joacă un rol de omogenizare şi de reglementare de prim rang.

Această conştientizare nu se potriveşte întotdeauna cu aprobarea, iar atitudinile 
referitoare la UE diferă uneori într-un mod foarte clar de la o ţară la alta.

 O anumită decepţie legată de UE:

În mare parte necunoscută, dar cu toate acestea prezentă, UE poate să dezamăgească.
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- Din cauza deficitului său de imagine. În acest domeniu, ca pentru totalitatea 
temelor abordate în cadrul acestor grupuri de discuţii, mijloacele mass-media sunt 
deseori stigmatizate. În primul rând, li se reproşează:

o lipsa lor de pedagogie
o tendinţa lor de a prefera povestea în detrimentul subiectelor de fond
o viziunea lor de cele mai multe ori negativă şi prea puţin constructivă

- Din cauza unei lipse de comunicare ce o îndepărtează
- Pentru că ea nu este percepută ca fiind protectoare a puterii de cumpărare afectate

de criză.

Percepţia asupra crizei:

 Pe parcursul interviurilor, toate femeile s-au declarat preocupate sau afectate în 
mod direct de criză. Modul lor de apreciere a situaţiei variază mai ales în funcţie de 
situaţia economică din ţara lor: reacţiile lor în faţa crizei trec de la îngrijorarea difuză 
până la sentimentul catastrofei.

 Impactul crizei este economic şi social, dar şi psihologic. Se adaugă un element 
important de interogare morală şi de lipsă de încredere faţă de politică, în general.

 Suplimentar faţă de perceperea UE, din acest studiu reiese faptul că femeile deplâng 
rolul „nefast” al mijloacelor mass-media. Adesea se denunţă un climat de 
„anxietate”, precum şi o lipsă de informare asupra rolurilor şi responsabilităţilor 
fiecăruia.

 UE nu este considerată responsabilă de situaţie şi nici nu este percepută ca fiind 
în măsură în mod special să pună în aplicare o strategie de răspuns în faţa crizei. 
Din nou, femeile care au participat în cadrul grupurilor de discuţie au declarat că nu 
cunosc rolul UE din cauza lipsei de pedagogie. Acestea ştiu că UE „face ceva”, dar ce 
anume? Aceste cetăţene europene nu sunt sigure că UE deţine mijloacele de acţiune.

 Pe de altă parte, majoritatea desemnează sistemul bancar american, ca fiind primul 
responsabil în declanşarea crizei. Dar dincolo de aceste lucruri, băncilor şi 
instituţiilor naţionale li se impune o mare responsabilitate în gestionarea crizei.

 În faţa acestei situaţii, nu este vorba despre un sentiment de repliere care se manifestă, 
ci dimpotrivă, este vorba despre o anumită voinţă de a face lucrurile să se schimbe, 
de a schimba comportamentul la nivelul cetăţeanului. Întrucât participantele consideră 
că răspunsul instituţional este fie inexistent, fie insuficient, fie inadecvat, acestea se 
aşteaptă ca societatea civilă să fie afectată de lupta împotriva crizei. Pentru acestea, 
soluţia provine şi de la cetăţean. Acestea îi cer să aibă un simţ civic mai bine 
dezvoltat şi un comportament mai responsabil. 
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 În acest context, chiar dacă în grade diferite în funcţie de ţară, principalele
preocupări ale femeilor în UE se referă la următoarele aspecte:

- şomajul (ele sunt, în general, mai îngrijorate pentru generaţiile viitoare decât 
pentru ele însele),

- pierderea puterii de cumpărare şi scăderea nivelului de trai. În ţările mai puţin 
afectate de criză, este vorba despre o temere faţă de viitor, în cazul celor mai 
afectate, de o realitate adeseori îngrijorătoare.

- stresul reprezintă un disconfort de grup resimţit în cadrul societăţii, din cauza 
incertitudinilor cu privire la viitor.

 Rămânând în acelaşi context, ele privilegiază o acţiune politică mai preocupată de 
temele sociale, de cele ale societăţii şi de cele de mediu.

Interesul şi informaţia în domeniul politicii:

 Femeile declară că se interesează mai mult de politica naţională şi locală decât de 
politica europeană şi internaţională, considerată a fi îndepărtată şi complexă. 

 Dacă femeile constată că este mai uşor să fii informat decât în trecut, acestea deplâng 
dificultatea pe care o întâmpină în a se informa asupra UE în general şi mai
mult, asupra funcţionării sale în viaţa de zi cu zi. Adeseori, pe parcursul 
discuţiei, femeile se miră de lipsa lor de cunoaştere privind subiectul. 
Mass-media deţine din nou controlul în acest domeniu.

Alegerile europene:

 Cetăţenele europene între 30 şi 55 de ani declară că nu deţin informaţii cu privire la 
mizele politicii europene. Acestea au sentimentul că anumite campanii erau fondate
mai mult pe mizele naţionale decât pe cele europene.

 Acestea afirmă că votul lor a fost influenţat de situaţiile locale, precum şi de modul în 
care ţara lor a fost afectată de criză.

 Acestea fac apel la entuziasmul scăzut şi la faptul că au acordat o importanţă redusă 
acestui scrutin.

 Femeile care s-au prezentat la vot declară în marea lor majoritate că s-au prezentat la 
urne din obligaţie şi afirmă că acest lucru a implicat un efort. 

 Femeile care nu s-au prezentat la vot invocă indiferenţa lor faţă de scrutin sau lipsa de 
informare ori imposibilitatea lor de a se deplasa pentru a ajunge la urne.

 Acestea declară că ştiu puţine lucruri referitoare la rezultatele alegerilor.
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II. Ţările înainte de 2004
Grupul 1: Ţările nordice şi continentale

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

Contextul egalităţii dintre bărbaţi şi femei:

 Cu toate că egalitatea este accentuată în ţările nordice şi continentale, aceasta nu este 
întotdeauna atinsă, atât la nivel politic, salarial, cât şi familial. Sentimentul de 
egalitate este totuşi mai accentuat în ţările nordice decât în cele continentale;

 Chiar dacă participantele din acest grup de ţări recunosc faptul că nu sunt afectate în 
mod direct de criză, acestea se tem că, pe viitor, criza va pune în pericol echilibrul pe 
care l-au putut atinge în viaţa profesională şi personală.

Percepţia generală asupra UE:

 Femeile din ţările nordice şi continentale (cu excepţia notabilă a Austriei) au o 
viziune relativ mai pozitivă referitoare la instituţiile europene decât cele din ţările din 
sud. 

 UE suferă de pe urma unei imagini alterate, de distanţare şi de lipsă de înţelegere.

 Femeile din statele membre care au aderat înainte de anul 2004 consideră că impactul 
UE este adeseori asociat cu aspecte, precum impozitele, delocalizarea, calibrarea 
fructelor etc. Cu toate acestea, în ţările nordice (Finlanda, Suedia şi Danemarca), rolul 
UE în materie de mediu înconjurător şi de luptă împotriva schimbărilor climatice este 
menţionat în mod regulat.

 Competenţa UE este percepută ca fiind limitată, mai ales din cauza dificultăţii de a 
găsi un teren de compromis între statele membre cu privire la anumite decizii.

Percepţia asupra crizei:

 În funcţie de impactul crizei asupra ţării lor, femeile din ţările nordice şi continentale 
manifestă niveluri diferite de îngrijorare.

 În Ţările de Jos, Danemarca, Finlanda, Suedia şi Germania, participantele la sondaj 
şi-au exprimat un nivel de îngrijorare relativ scăzut în comparaţie cu celelalte 
ţări. Acestea deplâng dramatizarea crizei de către mijloacele mass-media, decalajul 
de avere, consumerismul şi pericolul reprezentat de scăderea puterii de cumpărare.

 Participantele franceze, belgiene şi luxemburgheze consideră că, în ţara lor, criza are
repercusiuni negative. În realitate, ele se declară mai îngrijorate pentru ţara lor decât 
pentru ele însele. Acestea indică o sensibilitate sporită faţă de decalajele de avere, iar 



DV\804623RO.doc 7/15

RO

în Franţa, un risc sporit de sărăcie şi o dramatizare a situaţiei din partea mijloacelor 
mass-media care alimentează îngrijorarea.

În schimb, acestea consideră că este vorba despre o stagnare provizorie a economiei 
(aspectul ciclic al crizelor economice). 

 În final, austriecele consideră că situaţia este foarte alarmantă şi îşi exprimă un 
sentiment de frustrare, de decepţie şi de nedreptate. 

Principalele preocupări:

 Principalele preocupări ale femeilor din aceste ţări sunt:
- şomajul,
- educaţia,
- familia,
- problemele sociale,
- mediul înconjurător.

Interesul şi informaţia în domeniul politicii:

 Un interes pentru politică ce privilegiază nivelurile locale şi regionale. 

 Cu excepţia notabilă a Finlandei şi a Ţărilor de Jos, participantele afirmă că sunt mai 
degrabă prost informate. 

Alegerile europene:

 De ce/ pentru cine votăm?

- din datorie
- din îndemnul din partea anturajului (familie, colegi, prieteni)
- din fidelitate faţă de un partid
- pentru programul unui candidat (atunci când vizează subiecte sociale şi viaţa 

cotidiană).
- În Franţa: pentru a exprima un vot de sancţiune.

 În special:

 Franţa, Ţările de Jos şi Austria: Femeile au tendinţa de a vota mai mult din 
fidelitate faţă de un anumit partid decât din convingere politică. 

 Germania, Suedia, Finlanda, Danemarca, Belgia şi Luxemburg: Femeile sunt 
aici mai interesate de politica de vecinătate (social, familie, mediul înconjurător). 
Acestea au tendinţa de a vota mai degrabă din convingere politică decât din 
fidelitate faţă de un partid. 
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III. Ţările înainte de 2004
Grupul 2: Regatul Unit şi Irlanda

Contextul egalităţii dintre bărbaţi şi femei:

 În Regatul Unit, egalitatea formală dintre bărbaţi şi femei este, de asemenea,
resimţită, la fel ca în ţările nordice şi continentale. În schimb, anumite femei denunţă 
degradarea nucleului familial, lucru care favorizează delincvenţa şi fragilizează 
ţesutul social, în special sub efectul crizei. 

 În Irlanda, femeile deplâng întârzierea semnalată la nivel de ţară referitor la egalitatea 
dintre bărbaţi şi femei, atât la nivel de reprezentare politică, cât şi la nivelul salariilor.

Percepţia generală asupra UE:

 În majoritatea cazurilor, participantele britanice au o viziune negativă asupra UE. 
Acestea critică, în primul rând, birocraţia şi lentoarea UE. 

 În ceea ce le priveşte, irlandezele consideră politica europeană ca fiind îndepărtată de 
preocupările lor. La fel ca britanicele, acestea nu percep decât într-o mică măsură 
impactul politicii UE asupra vieţii lor de zi cu zi.

 La fel ca în ţările nordice şi continentale, UE suferă aici de o imagine degradată, de 
îndepărtare şi de lipsă de înţelegere.

 Femeile din statele membre care au aderat înainte de anul 2004 consideră că impactul 
UE este adeseori asociat cu aspecte, precum impozitele, delocalizarea, calibrarea 
fructelor etc. 

 Competenţa UE este percepută ca fiind limitată, mai ales din cauza dificultăţii de a 
găsi un teren de compromis între statele membre cu privire la anumite decizii. 

Percepţia asupra crizei:
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 În aceste două ţări, femeile percep situaţia ca fiind dramatică. Criza a pus capăt în 
mod violent unei situaţii economice mai degrabă bună, lucru care le-a cutremurat 
mult şi a provocat numeroase îngrijorări. 

 Pentru majoritatea dintre ele, această gravă degradare a situaţiei ale cărei martore sunt 
în prezent generează critici profunde împotriva exceselor actorilor din sfera financiară 
care se alătură unei crize de încredere.

 Principala lor preocupare se referă la şomaj, atât pentru ele însele, cât şi pentru 
membrii familiei lor. 

Interesul şi informaţia în domeniul politicii:

 În timp ce în Regatul Unit femeile se declară fie foarte interesate de politică (din 
datorie mai mult decât din convingere), fie deloc interesate, participantele irlandeze,
la rândul lor, se declară moderat şi chiar puţin interesate de politică.

Alegerile europene:

 De ce/pentru cine votăm?

- Pentru exprimarea unui vot de sancţiune cu scopul de a avea un impact asupra 
politicii naţionale.

- În Irlanda, este amintită influenţa tradiţiei şi a familiei asupra 
comportamentului. În Regatul Unit, rolul anturajului este, de asemenea, adus 
în discuţie. 
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IV. Ţările înainte de 2004
Grupul 3: Ţările din sud, inclusiv MT şi CY

EL, IT, PT, ES, inclusiv MT şi CY

Contextul egalităţii dintre bărbaţi şi femei:

Egalitatea dintre bărbaţi şi femei în ţările din sudul UE este cu atât mai dificil de realizat, 
deoarece criza le-a lovit din plin.

 În general, ţările din sudul UE sunt în întârziere mai mare asupra aspectelor de 
egalitate de gen decât cele nordice (cu excepţia notabilă a Ciprului), însă tind să se 
impună din ce în ce mai mult în dezbatere. În acest context, Italia şi Spania sunt cele 
mai avansate. Legislaţiile au evoluat mult, mai ales în Spania, iar practicile egalitare
se generalizează în Italia. 

 Este evocată importanţa nucleului familial în cadrul vieţii lor, în special în Cipru şi în 
Malta.

Percepţia generală asupra UE:
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 În aceste ţări totuşi profund afectate de criză, sentimentele referitoare la UE sunt 
ambivalente. Din cauza lipsei de informaţii şi a dificultăţii de a înţelege rolul UE,
reacţiile sunt negative, pozitive sau neutre. 

 Pe lângă aspectele comune cu ţările nordice care au aderat înainte de anul 2004, citate 
mai sus (imagine neclară, complexă şi degradată asupra UE), majoritatea 
participantelor din ţările din sud subliniază totuşi rolul pozitiv al UE. Acesta este 
perceput în mod global ca fiind unul de protecţie şi de stabilitate, dar implicarea UE 
rămâne dificil de identificat. 

 Participantele doresc ca UE să facă mai mult în materie de politică socială, îndeosebi 
în beneficiul echilibrului familial (creşe, şcoli etc.).

Percepţia asupra crizei:

 În funcţie de impactul crizei asupra ţării lor, femeile din ţările din sud manifestă 
diferite niveluri de îngrijorare.

 Criza are repercusiuni negative, dar nu are decât un impact redus asupra vieţii 
cotidiene pentru participantele la grupurile de discuţie din Cipru, Malta şi Italia. 
Acestea se declară îngrijorate, dar în realitate puţin afectate de criză (chiar deloc). Cu 
toate acestea, în Cipru, există preocupări privind viitorul turismului. În schimb, în 
Italia şi în Malta, participantele pun accent pe insecuritatea globală legată în mod 
direct de imigrare. 

 În Spania, Grecia şi Portugalia, în ochii participantelor, situaţia este considerată ca 
fiind foarte îngrijorătoare. Anumite ţări erau deja profund afectate înainte de criză. 
În funcţie de caz, situaţia pare alarmantă sau a scăpat de sub control, potrivit 
respondentelor. Femeile îşi exprimă un sentiment de dezamăgire, de frustrare şi de 
nedreptate. În cadrul discuţiilor sunt puse în evidenţă temerile lor, chiar şi angoasele 
legate de creşterea ratei şomajului. Insecurităţii economice i se adaugă un sentiment 
de nesiguranţă în interiorul societăţii.

Interesul şi informaţia în domeniul politicii:

 Femeile din sudul UE au tendinţa de a privilegia subiectele legate de politica de 
vecinătate şi de cea socială. Acestea nu îşi ascund dezamăgirea faţă de viaţa politică
(cu excepţia Portugaliei, unde respondentele au opinii mai împărţite), ceea ce nu 
înseamnă că sunt dezinteresate de politică, în general. De notat este faptul că în 
Grecia, participantele manifestă o lipsă de încredere faţă de responsabilii politici şi,
din acest motiv, acestea se declară îndepărtate de politică, în general. Din nou, ele 
subliniază dificultăţile pe care le întâmpină în a se informa şi regretă în acelaşi timp 
lipsa de calitate şi de fiabilitate a informaţiei.

Alegerile europene:
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 Participantele au considerat dezbaterea electorală ca fiind puţin interesantă, adesea 
lipsită de sensul european. Acelea dintre ele care nu au votat au insistat în mod special 
asupra faptului că ele nu înţelegeau nici miza, nici utilitatea scrutinului, de unde a 
rezultat decizia lor de a nu vota.

 De ce/pentru cine votăm?
- Marea majoritate declară că au ales să voteze datorită fidelităţii faţă de un 

partid (cu excepţia Italiei şi Maltei). 
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V. Ţările după 2004:
Ţările din est

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

Contextul egalităţii dintre bărbaţi şi femei:

 În ţările estice se vorbeşte despre o egalitate de principiu obţinută adesea înaintea 
celorlalte state membre, dar care s-ar putea verifica din ce în ce mai puţin în acţiuni. 

 Situaţiile naţionale sunt foarte diferite: Estonia şi Letonia, de exemplu, sunt foarte 
aproape de comportamentele egalitare din ţările nordice. La polul opus, în România,
există o profundă inegalitate socială, iar femeile sunt adesea primele care au de 
suferit. În celelalte ţări, este menţionată inegalitatea, mai ales în forma sa economică.

 Un rol mai important al UE în domeniul egalităţii dintre bărbaţi şi femei pare să se 
dorească a fi menţionat. 

 În mai multe ţări (Polonia, Ungaria, într-o mai mică măsură, Slovenia), participantele
au reclamat carenţe majore în cadrul structurilor de ajutor cu caracter social (creşă, 
concediu de maternitate etc.).

Percepţia generală asupra UE:

 La fel ca în cazul altor ţări, se observă o percepţie dublă asupra UE: femeile din ţările 
din estul UE au multe speranţe, dar şi multe îndoieli. 

- Puncte pozitive: Printre alte teme, libera circulaţie şi solidaritatea intracomunitară 
se regăsesc în majoritatea declaraţiilor.

Potrivit lor, UE reprezintă un factor de progres şi de dezvoltare, de oportunităţi 
economice, de dezvoltare a infrastructurilor şi de acces la tehnologii. 

- Puncte negative: Imaginea sa alterată (distanţarea, poverile birocratice), precum şi 
pierderea unei anumite securităţi sociale în Republica Cehă şi într-o mai mică 
măsură în Polonia, este menţionată atentarea la suveranitatea naţională. În sfârşit, 
criticile la adresa PAC sunt destul de puternice în România şi în Slovacia.

Femeile din acest grup de ţări declară că nu cunosc cu adevărat impactul UE: ele
ştiu adesea că UE este la originea alocării de fonduri în ţările lor, dar nu cunosc 
procedurile ca atare. 

Percepţia asupra crizei:
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 În funcţie de impactul crizei asupra ţării lor, femeile din ţările din estul UE manifestă 
diferite niveluri de îngrijorare.

 Situaţia este considerată ca fiind îngrijorătoare pentru participantele din Estonia, 
Slovenia, Ungaria, Slovacia, Bulgaria, Polonia şi Republica Cehă. În toate aceste ţări, 
cea mai resimţită temere este cea legată de şomaj, iar la nivel global de înrăutăţirea 
situaţiei sociale provocate de criză. Rolul negativ al mass-mediei este acelaşi, în cazul 
în care nu este mai accentuat decât în celelalte ţări. În sfârşit, în anumite ţări (în 
special în Bulgaria şi în Slovenia), participantele au insistat asupra rolului pe care 
fiecare cetăţean trebuie să îl joace el însuşi în legătură cu criza.

 În schimb, în România, Lituania şi Letonia, situaţia este percepută ca fiind 
catastrofală. În aceste trei ţări, cel mai mult afectate de criză, sentimentul că va urma 
şi mai rău este foarte pregnant, mai ales referitor la şomaj. În Lituania şi Letonia, 
criza este percepută ca fiind o adevărată dramă, a cărei rezolvare este mai incertă ca 
niciodată. La aceasta se adaugă o profundă criză morală. În România, se manifestă 
sentimentul îngrijorător că ţările cele mai sărace, începând cu a lor, vor plăti factura 
crizei.

Interesul şi informaţia în domeniul politicii:

 Interesul femeilor din estul UE referitor la politică este foarte diferit: porneşte de la 
respingere, trecând prin interes redus şi interes, până la emoţia intensă care antrenează 
dezbateri pasionale. 

 Acestea declară că le lipsesc informaţiile cu privire la politică, în general, inclusiv 
cele cu privire la UE. În acelaşi timp, acestea manifestă în mod global mai mult 
interes faţă de UE decât femeile din ţările care au aderat înainte de anul 2004. 

 În special: 

 Slovenia, Slovacia, Letonia, Bulgaria şi Ungaria: În legătură cu interesul, 
femeile din aceste ţări declară că au fost mai implicate în politică decât în trecut.
În prezent, acestea se declară dezamăgite, chiar puţin interesate.

 Polonia, Ungaria, Estonia şi România: Femeile sunt interesate de politică, dar 
deplâng scandalurile, rolul mass-mediei şi corupţia. 

Alegerile europene:

 Campania este considerată ca fiind neinteresantă, cu excepţia României şi Slovaciei.

 Femeile din estul UE nu percep în acelaşi mod utilitatea votului lor: 
- Lituania, Letonia: Votul este perceput ca neavând utilitate.
- România, Polonia, Estonia, Slovenia, Bulgaria: Votul este considerat ca fiind 

util.
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- Ungaria şi Slovacia: Participantele la grupurile de discuţie din aceste două ţări 
au opinii împărţite în privinţa utilităţii votului.

- Republica Cehă: Votul european este considerat ca fiind secundar în 
comparaţie cu alegerile naţionale.

 De ce/pentru cine votăm?
- În funcţie de ţară, alegerea votului se face înainte de toate fie pentru a sprijini 

un partid politic, fie pentru a sprijini un candidat.

 Reacţiile lor în comparaţie cu rezultatele:
- Slovenia, Polonia, Bulgaria: indiferenţă
- Ungaria: îngrijorări legate de ascensiunea partidelor extremiste
- Lituania: nemulţumire
- Estonia, Letonia: mulţumire
- Slovacia: un sentiment de speranţă şi de scepticism

FIŞĂ TEHNICĂ

Atitudinile respondentelor au fost analizate cu ocazia unor discuţii de grup, cu o durată de 
două ore. Compunerea grupurilor a fost realizată pe baza criteriilor următoare: 
- grupuri de 6 până la 11 participante (16 pentru Belgia, mai precis 2 grupuri lingvistice 

de 8 persoane), în funcţie de metoda clasică a anchetelor calitative;
- cu vârsta între 30 şi 55 de ani;
- având un anumit interes pentru politică, dar nu în mod activ sau militant;
- reprezentare egală a cetăţenilor care au votat sau nu în cadrul alegerilor europene;
- reprezentând straturile medii ale societăţii, cu o multitudine de ocupaţii.

Pentru mai multe informaţii:

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

Elise Defourny +32 2 284 11 23
Jonas Trifot +32 2 284 06 45

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


