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V každom členskom štáte sa ako doplnok ku kvantitatívnym predvolebným a povolebným1

prieskumom a analýze hlasovania podľa pohlavia2 uskutočnil kvalitatívny prieskum na 
skupine žien vo veku 30 až 55 rokov. Cieľom prieskumu bolo vyhodnotiť, akým spôsobom 
vnímajú postavenie žien vo svojich krajinách, lepšie porozumieť ich vnímaniu Európskej 
únie a spôsobu, akým prežívajú finančnú, hospodársku a sociálnu krízu a súčasne lepšie 
porozumieť voličskému správaniu žien vo voľbách v júni 2009.

Tento kvalitatívny prieskum nemá reprezentovať cieľovú populáciu, t. j. európske ženy. Jeho 
snahou je umožniť podrobnú analýzu asociácií, vnímania a predstáv konkrétnej cieľovej 
populácie a porozumieť mechanizmom uvažovania o určitej téme, čím môže pomôcť pri 
konkrétnych opatreniach realizovaných v tomto smere. 

Uskutočnenie všeobecného zhrnutia informácií zozbieraných počas týchto skupinových 
diskusií vo všetkých členských štátoch je veľmi náročné a chúlostivé. Možno však určiť 
niekoľko hlavných bodov, ktoré sú spoločné pre všetky krajiny a vykonať geografické 
zoskupenia nútiace k určitému zovšeobecneniu, ktoré neodráža systematicky rôznorodosť 
postojov a úvah vyjadrených účastníčkami prieskumu. Aj keď takéto zhrnutie nie je 
dokonalé, jeho cieľom je zdôrazniť určité črty spoločné pre krajiny z rovnakej skupiny 
a určiť ich niekedy veľmi zreteľné rozdiely. 

V nasledujúcom zhrnutí sa vychádzalo z analýzy podľa skupín krajín. Jej štruktúra je takáto: 

I – Spoločné postoje všetkých Európaniek
II – Členské krajiny pred rokom 2004: severské a kontinentálne krajiny (DK, FI, SE, DE, AT, 

LU, NL, BE, FR)
III – Členské krajiny pred rokom 2004: Spojené kráľovstvo a Írsko
IV – Členské krajiny pred rokom 2004: južné krajiny (EL, IT, PT, ES vrátane MT, CY)
V – Členské krajiny po roku 2004: východné krajiny (BG, CZ, EE, HU, LV, LT, PL, RO, SK, SI)

                                               
1 Správy štandardného EB z roku 2008 (EB70) a 2009 (EB71). 
2 Povolebný prieskum 2009 (EB71.3) Predbežné výsledky: so zameraním na rozdelenie muži – ženy.
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I. Spoločné postoje všetkých Európaniek

Kvantitatívne prieskumy ukázali, že vzťah žien k Európskej únii je rezervovanejší ako vzťah 
mužov k Európskej únii. Kvalitatívny prieskum umožňuje zájsť ďalej ako toto zistenie 
a lepšie porozumieť procesu budovania vzťahu žien k politike a k Európskej únii.

Z kvalitatívneho prieskumu vo všeobecnosti vyplýva, že európske ženy sa zhodujú v týchto 
bodoch: 

Kontext rovnosti mužov a žien

 Aj keď existujú výrazné rozdiely v jednotlivých krajinách, všetky ženy poukazujú na 
skutočnosť, že absolútna rovnosť mužov a žien stále neexistuje. Texty, ktoré o nej 
hovoria, existujú, realita je však iná. Ide o všetky oblasti v spoločnosti. 

 Pri každej skupine krajín sa zistilo, že odpovede sú ovplyvnené historickým, 
kultúrnym, hospodárskym a sociálnym dedičstvom.

Všeobecné vnímanie Európskej únie

 Vnímanie Európskej únie, ktoré sa môže javiť ako protirečivé:

– ženy považujú Európsku úniu na jednej strane za vzdialenú, so zložitým 
fungovaním a s ťažko pochopiteľnou činnosťou,

– na druhej strane ju považujú, bez uvedenia konkrétnej príčiny, za vplyvnú v jej 
činnosti navonok a aj v rámci každodenného života. Ženy v tomto vekovom 
rozpätí sa vymedzujú ako „európska generácia“. Jedna časť z nich rástla spoločne 
s Európskou úniou a druhá v ňu roky verila. 

Ženy považujú Európsku úniu za samozrejmosť: na symbolickej úrovni sú 
naklonené projektu rozsiahlej oblasti mieru a vzájomnej pomoci ako kladného obrazu, 
ktorý je v kontraste s byrokratickou realitou, ktorú zúčastnené ženy považujú za ťažko 
prístupnú. Poukazujú však na kľúčovú úlohu Európskej únie: sú si vedomé, že veľká 
časť vnútroštátnych zákonov závisí rôznym spôsobom od Európskej únie a že 
Európska únia zohráva hlavnú úlohu pri zlaďovaní právnej úpravy a pri jej tvorbe.

Toto vedomie však nie je systematicky v súlade so schvaľovaním a postoje voči 
Európskej únii sú v niektorých krajinách výrazne rozdielne.

 Určité sklamanie z Európskej únie

Európska únia, ktorá je z veľkej časti neznáma, no napriek tomu prítomná, môže 
vyvolávať sklamanie:
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– pre nedostatočný imidž. V tejto oblasti, ako aj vo všetkých témach, o ktorých sa 
debatovalo v rámci týchto skupinových diskusií, sa za vinníka často považujú 
médiá. Vyčíta sa im:

o nedostatok pedagogického prístupu,
o sklon uprednostňovať anekdotu pred základnými témami,
o často negatívny a málo konštruktívny pohľad;

– pre nedostatok komunikácie, ktorý Európsku úniu vzďaľuje,
– pretože Únia nie je vnímaná ako ochrankyňa kúpnej sily zaťaženej krízou.

Vnímanie krízy

 Všetky ženy sa pri prieskume vyjadrili, že kríza sa ich nejakým spôsobom alebo 
priamo dotýka. Ich vnímanie situácie sa zreteľne mení v závislosti od hospodárskej 
situácie v ich krajine: ich reakciou na krízu je všeobecné znepokojenie až pocit 
katastrofy.

 Vplyv krízy je hospodársky a sociálny, ale tiež psychologický. K tomu sa pridáva 
dôležitý prvok morálnych pochybností a krízy dôvery k politike ako takej.

 Z tohto prieskumu ešte viac ako pri vnímaní Európskej únie vyplýva negatívna úloha 
médií. Často udávanou bola ťaživá atmosféra, ako aj nedostatok informácií o tom 
čo kto robí a kto je za čo zodpovedný. 

 Európska únia nie je považovaná za zodpovednú za danú situáciu, nepovažuje sa 
však ani za osobitne spôsobilú vytvoriť stratégiu pre odpoveď na krízu.
Účastníčky skupinových diskusií opäť uviedli, že úloha Európskej únie im je pre 
nedostatok pedagogického prístupu neznáma. Vedia, že Európska únia „niečo robí“, 
ale nevedia čo. Tieto Európanky si nie sú isté, či Európska únia má prostriedky na to, 
aby mohla konať. 

 Väčšina z nich označila americký bankový systém za hlavného vinníka spustenia 
krízy. Vnútroštátnym bankám a vnútroštátnym inštitúciám sa však pripisuje 
veľká zodpovednosť pri riešení krízy.

 V súvislosti s touto situáciou sa neprejavuje pocit uzatvorenia sa do seba, ale skôr 
naopak, určitá vôľa dať veci do pohybu a zmeniť správanie na občianskej úrovni. 
Keďže podľa účastníčok prieskumu inštitucionálna reakcia neexistuje, je 
nedostatočná alebo neprimeraná, iniciatívy na boj proti kríze by sa mala chopiť 
občianska spoločnosť. Podľa nich je riešenie aj v samotnom občanovi. Žiadajú ho, 
aby mal viac občianskeho ducha a aby sa správal zodpovednejšie.

 V tomto kontexte, aj keď na rôznych úrovniach podľa jednotlivých krajín, sa hlavné 
obavy žien Európskej únie týkajú:
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– nezamestnanosti (vo všeobecnosti sa viac obávajú o budúce generácie ako 
o ne samotné),

– poklesu kúpnej sily a znižovania životnej úrovne; v krajinách menej 
postihnutých krízou ide o strach z budúcnosti, v ostatných, plne zasiahnutých
krízou, ide často o realitu vyvolávajúcu úzkosť,

– stresu a kolektívneho zmätku v rámci spoločnosti spôsobeného neistotou 
z budúcnosti.

 V rámci toho istého kontextu uprednostňujú politické opatrenia, ktoré väčšmi 
zohľadnia sociálne, spoločenské a environmentálne aspekty. 

Záujem a informácie o politike

 Ženy vyhlasujú, že sa viac zaujímajú o regionálnu a miestnu politiku ako 
o európsku a medzinárodnú politiku, ktorá je považovaná za vzdialenú a zložitú. 

 Aj keď ženy konštatujú, že v súčasnosti sa informácie získavajú jednoduchšie, 
poukazujú na náročnosť získavania informácií o Európskej únii vo všeobecnosti 
a ešte viac o jej každodennej činnosti. Počas diskusie sú samé prekvapené svojou 
nedostatočnou znalosťou danej témy. V tejto oblasti sa znovu poukazuje na 
médiá.

Európske voľby

 Európanky vo veku 30 až 55 rokov sa priznali k neznalosti európskych výziev. Majú 
pocit, že volebné kampane zdôrazňovali viac vnútroštátne ako európske aspekty.

 Potvrdili, že pri voľbách boli ovplyvnené miestnou situáciou a spôsobom, akým sa 
krajiny dotkla kríza. 

 Pripomenuli nedostatok entuziazmu a malý význam, ktorý prikladali týmto voľbám.

 Väčšina sa priznala, že k urnám prišla z povinnosti, a potvrdila, že si to vyžadovalo 
určité úsilie. 

 Ženy, ktoré nevolili, uviedli, že voľby ich nezaujímali, že nemali dostatok informácií, 
prípadne nemali možnosť dopraviť sa k volebným urnám. 

 Vyhlasujú, že o výsledkoch volieb vedia málo. 
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II. Členské krajiny pred rokom 2004
Skupina 1: Severské a kontinentálne krajiny

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

Kontext rovnosti mužov a žien

 Napriek tomu, že severské a kontinentálne krajiny sú známe vysokou úrovňou 
rovnosti, úplná parita stále neexistuje na politickej, mzdovej ani rodinnej úrovni. Pocit 
rovnosti je výraznejší v severských ako v kontinentálnych krajinách.

 Aj keď účastníčky tejto skupiny uznávajú, že kríza sa ich priamo nedotýka, obávajú 
sa, že v budúcnosti by mohla ohroziť rovnováhu medzi ich pracovným a súkromným 
životom.

Všeobecné vnímanie Európskej únie

 Ženy zo severských a kontinentálnych krajín (s výnimkou Rakúska) majú pomerne 
pozitívnejší názor na európske inštitúcie ako ženy z južných krajín. 

 Európska únia trpí zlou povesťou, vzdialenosťou a nezrozumiteľnosťou.

 Ženy z členských štátov, ktoré do Európskej únie vstúpili pred rokom 2004, si myslia, 
že vplyv Európskej únie je často spojený s takými oblasťami ako dane, presídlenie 
firiem, kalibrácie ovocia atď. V severským krajinách (Fínsko, Švédsko a Dánsko) sa 
však pravidelne spomína úloha Európskej únie v environmentálnej oblasti a v oblasti 
boja proti zmene klímy.  

 Právomoc Európskej únie je vnímaná ako obmedzená, najmä pre náročnosť dosiahnuť 
dohodu členských štátov pri niektorých rozhodnutiach. 

Vnímanie krízy

 Ženy zo severských a kontinentálnych krajín vyjadrujú rôzny stupeň znepokojenia 
v závislosti od vplyvu krízy na ich krajinu.

 Účastníčky prieskumu v Holandsku, Dánsku, Fínsku, Švédsku a v Nemecku vyjadrili 
pomerne nízky stupeň znepokojenia v porovnaní s ostatnými krajinami. Kritizujú 
dramatizáciu krízy médiami, rozdiely v bohatstve, prílišný konzum a nebezpečenstvo 
poklesu kúpnej sily. 

 Francúzske, belgické a luxemburské účastníčky sa domnievajú, že v ich krajine má 
kríza negatívny vplyv. Viac sa znepokojujú pre svoju krajinu ako pre ne samotné. 
Spomínajú zvýšenú citlivosť na rozdiely v bohatstve a vo Francúzsku na zvýšené 
riziko zvyšovania chudoby a dramatizáciu situácie médiami, ktoré udržiavajú pocit 
úzkosti.
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Na druhej strane si myslia, že ide len o dočasnú stagnáciu hospodárstva (cyklický 
aspekt hospodárskych kríz). 

 Rakúšanky sa domnievajú, že ide o veľmi znepokojujúcu situáciu, pričom vyjadrujú 
pocit frustrácie, sklamania a nespravodlivosti. 

Hlavné obavy

 Hlavné obavy žien v týchto krajinách:
– nezamestnanosť,
– vzdelanie,
– rodina,
– sociálne otázky,
– životné prostredie.

Záujem a informácie o politike

 Záujem o politiku na regionálnej a miestnej úrovni.  

 Účastníčky, s výnimkou Fínska a Holandska, sa vyjadrili, že sú skôr zle informované. 

Európske voľby

 Prečo/koho voliť?

– z povinnosti,
– pre nabádanie okolím (rodina, kolegovia, priatelia),
– z vernosti k politickej strane,
– pre program kandidáta (ak sa týka sociálnych tém a každodenného života),
– vo Francúzsku: na vyjadrenie protestného hlasu.

 Predovšetkým:

 Francúzsko, Holandsko a Rakúsko: väčšia tendencia voliť z vernosti 
k politickej strane ako z politického presvedčenia. 

 Nemecko, Švédsko, Fínsko, Dánsko, Belgicko a Luxembursko: ženy sa tu viac 
zaujímajú o  témy, ktoré sú im blízke (sociálna oblasť, rodina, ekológia). Majú 
väčšiu tendenciu voliť z politického presvedčenia ako z vernosti k politickej 
strane. 
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III. Členské krajiny pred rokom 2004
Skupina 2: Spojené kráľovstvo a Írsko

Kontext rovnosti mužov a žien

 Aj v Spojenom kráľovstve je formálna rovnosť mužov a žien na takej úrovni ako 
v severských a kontinentálnych krajinách. Niektoré ženy však poukazujú na 
rozbíjanie rodiny najmä pod vplyvom krízy, ktoré podporuje kriminalitu 
a zhoršovanie väzieb sociálnej štruktúry. 

 Írske ženy kritizujú oneskorenie ich krajiny v oblasti rovnosti mužov a žien na úrovni 
zastúpenia v politike, ako aj na úrovni miezd. 

Všeobecné vnímanie Európskej únie

 Britské ženy majú vo všeobecnosti negatívnu mienku o Európskej únii. Kritizujú 
najmä byrokraciu a ťažkopádnosť. 

 Írky zas považujú európsku politiku za vzdialenú od ich starostí. Tak ako britské ženy 
aj írske ženy vnímajú len nízky vplyv európskej politiky na každodenný život. 

 Tak ako v severských a kontinentálnych krajinách aj tu Európska únia trpí zlým 
obrazom, vzdialenosťou a nezrozumiteľnosťou.

 Ženy z členských štátov, ktoré do Európskej únie vstúpili pred rokom 2004, si myslia, 
že vplyv Európskej únie je často spojený s takými oblasťami ako dane, presídlenie 
firiem, kalibrácie ovocia atď.

 Právomoc Európskej únie je vnímaná ako obmedzená, najmä pre náročnosť dohody 
členských štátov pri niektorých rozhodnutiach. 
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Vnímanie krízy

 Ženy z obidvoch krajín vnímajú situáciu dramaticky. Kríza náhle ukončila skôr dobrý 
hospodársky stav a vyvolala v nich silné pochybnosti a znepokojenie. 

 Podľa väčšiny z nich vážne zhoršovanie situácie, ktorého sú každodennými 
svedkyňami, spôsobuje silnú kritiku neúmerného počtu aktérov vo finančnej sfére 
sprevádzanú krízou dôvery. 

 Hlavné obavy sa týkajú nezamestnanosti ich samotných, ako aj členov ich rodiny. 

Záujem a informácie o politike

 Ženy v Spojenom kráľovstve sa buď veľmi zaujímajú o politiku (skôr z povinnosti 
ako z presvedčenia), alebo vôbec; záujem írskych účastníčok prieskumu je skôr 
priemerný až nízky. 

Európske voľby

 Prečo/koho voliť?

– Na vyjadrenie protestného hlasu s cieľom ovplyvniť vnútroštátnu politiku.
– V Írsku sa spomínal vplyv tradície a rodiny na voličské správanie. Aj 

v Spojenom kráľovstve sa spomínalo okolie. 
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IV. Členské krajiny pred rokom 2004
Skupina 3: Južné krajiny vrátane MT a CY

EL, IT, PT, ES vrátane MT a CY

Kontext rovnosti mužov a žien

Dosiahnutie rovnosti mužov a žien v týchto krajinách je o to ťažšie, že kríza ich zasiahla 
naplno. 

 Juh Európskej únie je vo všeobecnosti viac pozadu v otázkach rovnosti pohlaví ako 
sever (s výnimkou Cypru), tieto krajiny sa však snažia o väčší pokrok v tejto oblasti. 
Najďalej sú Taliansko a Španielsko. Právne predpisy sa značne rozvinuli v Španielsku 
a aj v Taliansku sa rovnosť pohlaví stáva bežnou praxou. 

 Dôležitosť rodiny v živote sa spomínala najmä na Cypre a na Malte.

Všeobecné vnímanie Európskej únie
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 Pocity voči Európskej únii sú v týchto krajinách rôznorodé, napriek veľkému 
postihnutiu krízou. Pre nedostatok informácií a náročnosť porozumenia úlohe 
Európskej únie sú reakcie negatívne, pozitívne aj neutrálne. 

 Väčšina účastníčok z južných krajín zdôrazňuje, okrem vyššie spomenutých aspektov 
(nejasný, zložitý a zlý obraz Európskej únie) spoločných pre severské krajiny, ktoré 
do Európskej únie vstúpili pred rokom 2004, pozitívnu regulačnú úlohu, ktorú 
zohráva Európska únia. Európska únia je vo všeobecnosti vnímaná ako ochranca 
a stabilizátor, vymedzenie jej intervencie však zostáva zložité. 

 Účastníčky prieskumu si želajú väčšiu angažovanosť Európskej únie v oblasti 
sociálnej politiky, najmä v prospech rodinnej rovnováhy (jasle, školy atď.).

Vnímanie krízy

 Ženy z južných krajín vyjadrujú rôzny stupeň znepokojenia v závislosti od vplyvu 
krízy na ich krajinu.

 Podľa účastníčok prieskumu z Cypru, Malty a Talianska má kríza negatívne 
dôsledky, jej vplyv na každodenný život však nie je veľký. Vyhlasujú, že sú 
znepokojené, ale kríza ich v skutočnosti takmer (alebo vôbec) nepostihuje. Na Cypre 
však existujú obavy o cestovný ruch. Naopak účastníčky z Talianska a Malty 
poukazujú na nedostatok všeobecnej bezpečnosti priamo spojený s imigráciou. 

 Situácia v Španielsku, Grécku a v Portugalsku je z pohľadu účastníčok považovaná 
za veľmi znepokojujúcu. Niektoré krajiny boli veľmi postihnuté už pred krízou. Zdá 
sa, že situácia je v očiach respondentiek v závislosti od jednotlivých prípadov 
alarmujúca alebo nekontrolovateľná. Ženy vyjadrujú pocit sklamania, frustrácie 
a nespravodlivosti. Počas diskusií boli zreteľné ich obavy až strach z rastúcej 
nezamestnanosti. K pocitu hospodárskej neistoty sa pridáva pocit z neistoty v rámci 
spoločnosti. 

Záujem a informácie o politike

 Ženy z juhu Európskej únie majú tendenciu uprednostňovať blízke témy a témy 
z oblasti sociálnej politiky. Neskrývajú svoje sklamanie z politického sveta 
(s výnimkou Portugalska, kde sú názory respondentiek viac rôznorodé), čo 
neznamená, že sa o politiku ako takú nezaujímajú. Pripomeňme, že grécke účastníčky 
vyjadrili nedostatok dôvery voči politikom, a to najmä preto, že sa cítia vzdialené od 
politiky ako takej. Znovu poukazujú na ťažkosti pri informovaní sa a vyjadrujú 
poľutovanie nad nedostatkom kvality a spoľahlivosti informácií.  

Európske voľby

  Podľa účastníčok bola volebná diskusia nezaujímavá, často bez európskeho 
zamerania. Tie účastníčky prieskumu, ktoré nevolili, trvali najmä na skutočnosti, že 
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nevnímali výzvy ani význam volieb, a preto sa rozhodli, že sa na voľbách 
nezúčastnia. 

 Prečo/koho voliť?
– Veľká väčšina žien vyhlásila, že voliť šla z vernosti k politickej strane (okrem 

Talianska a Malty). 
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V. Členské krajiny po roku 2004:
východné krajiny

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

Kontext rovnosti mužov a žien

 Vo východných krajinách sa hovorí o principiálnej rovnosti nadobudnutej často pred 
ostatnými členskými štátmi, v skutočnosti sa to dá stále ťažie potvrdiť. 

 Situácie v jednotlivých štátoch sa odlišujú: napríklad Estónsko a Lotyšsko majú 
veľmi blízko k rovnostárskemu správaniu severských krajín. Naopak v Rumunsku 
existujú veľké sociálne rozdiely a ženy tým trpia často ako prvé. V ostatných 
krajinách sa spomínala nerovnosť najmä na ekonomickej úrovni. 

 Zdá sa, že v týchto krajinách sa požaduje väčšia zaangažovanosť Európskej únie 
v oblasti rovnosti mužov a žien. 

 Účastníčky prieskumu z viacerých krajín (Poľsko, Maďarsko a v menšej miere 
Slovinsko) odsúdili silné nedostatky v oblasti štruktúr sociálnej pomoci (jasle, 
materská dovolenka atď.).

Všeobecné vnímanie Európskej únie

 Tak ako pri ostatných krajinách, aj tu je vnímanie Európskej únie dvojaké: ženy 
z východu Európskej únie vyjadrujú veľkú nádej, ale súčasne aj obavy. 

– Kladné stránky: Popri iných témach sa vo väčšine výrokov opakuje voľný pohyb 
a solidarita v rámci Spoločenstva.

Európska únia v ich očiach predstavuje pokrok a rozvoj, hospodárske príležitosti, 
rozvoj infraštruktúr a prístup k technológiám. 

– Negatívne stránky: zlý obraz (vzdialenosť, byrokracia) a súčasne strata určitej 
sociálnej istoty. V Českej republike a v malej miere aj v Poľsku sa uvádzalo 
zasahovanie do vnútroštátnej suverenity. V Rumunsku a na Slovensku existuje 
pomerne silná kritika spoločnej poľnohospodárskej politiky.  

Ženy z tejto skupiny krajín vyhlasujú, že reálne nepoznajú vplyv Európskej únie: 
často vedia, že Európska únia stojí za vyplácaním finančných prostriedkov pre ich 
krajinu, nepoznajú však konkrétne pravidlá.

Vnímanie krízy
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 Ženy z východných krajín Európskej únie vyjadrujú rôzny stupeň znepokojenia 
v závislosti od vplyvu krízy na ich krajinu.

 Za veľmi znepokojujúcu považujú danú situáciu účastníčky prieskumu z Estónska, 
Slovinska, Maďarska, Slovenska, Bulharska, Poľska a Českej republiky. Vo všetkých 
týchto krajinách je najväčšou obavou nezamestnanosť a všeobecne zhoršenie 
sociálnej situácie vplyvom krízy. Negatívna úloha médií je kritizovaná rovnako, ak 
nie viac ako v ostatných krajinách. Účastníčky z niektorých krajín (predovšetkým 
z Bulharska a Slovinska) trvali na úlohe, ktorú má v čase krízy zohrávať samotný 
občan.

 Situácia v Rumunsku, Litve a Lotyšsku je považovaná za katastrofickú. V týchto 
troch krajinách najviac postihnutých krízou existuje veľmi intenzívny pocit, že to 
najhoršie, najmä v súvislosti s nezamestnanosťou, ešte len príde. V Litve a Lotyšsku 
sa kríza považuje za skutočnú drámu, ktorej ukončenie je viac než kedykoľvek 
predtým neisté. K tomu sa pridáva kríza morálna. V Rumunsku je rozšírená obava, že 
najchudobnejšie krajiny, začínajúc Rumunskom, budú platiť účet za krízu.

Záujem a informácie o politike

 Záujem žien z východu Európskej únie o jej politiku je rôzny: od odmietania, po 
slabý záujem, záujem až po živý záujem ústiaci do vášnivých debát. 

 Účastníčky prieskumu uviedli, že nemajú dostatok informácií o politike vo 
všeobecnosti vrátane Európskej únie. Vo všeobecnosti však preukazujú väčší záujem 
o Európsku úniu ako krajiny, ktoré do nej vstúpili pred rokom 2004.

 Predovšetkým: 

 Slovinsko, Slovensko, Lotyšsko, Bulharsko a Maďarsko: ženy z týchto krajín 
uviedli, že v minulosti sa o politiku zaujímali viac. Dnes sú skôr sklamané, 
prípadne bez dostatočného záujmu. 

 Poľsko, Maďarsko, Estónsko a Rumunsko: Zaujímajú sa o politiku, kritizujú 
však škandály, úlohu médií a korupciu. 

Európske voľby

 Volebná kampaň bola s výnimkou Rumunska a Slovenska označená za nezaujímavú. 

 Ženy z východu Európskej únie nevnímajú užitočnosť svojho hlasovania rovnakým 
spôsobom: 

– Litva, Lotyšsko: hlasovanie je považované za neužitočné.
– Rumunsko, Poľsko, Estónsko, Slovinsko, Bulharsko: hlasovanie je 

považované za užitočné.
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– Maďarsko a Slovensko: u účastníčok skupinových diskusií z týchto dvoch 
krajín sa názory na užitočnosť ich hlasovania rôznia.

– Česká republika: hlasovanie v európskych voľbách sa považuje za druhoradé 
v porovnaní s voľbami do národného parlamentu. 

 Prečo/koho voliť?
– V závislosti od jednotlivých krajín sa hlasy odovzdávali predovšetkým na 

podporu niektorej politickej strany alebo na podporu niektorého z kandidátov. 

 Ich reakcie na výsledky:
– Slovinsko, Poľsko, Bulharsko: ľahostajné
– Maďarsko: so znepokojením nad nárastom počtu hlasov extrémistických strán
– Litva: nespokojné
– Estónsko, Lotyšsko: spokojné
– Slovensko: s pocitom nádeje a skepticizmu

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

Postoje respondentiek sa analyzovali počas skupinovej diskusie trvajúcej dve hodiny. 
Zloženie skupín spĺňalo tieto kritériá: 
– skupiny so 6 až 11 účastníčkami (16 v Belgicku, t. j. 2 lingvistické skupiny, každá s 8 

účastníčkami), podľa klasickej metódy kvalitatívnych prieskumov
– vek 30 až 55 rokov
– s určitým záujmom o politiku, nie však aktívne
– rovnaké zastúpenie osôb, ktoré hlasovali aj nehlasovali v európskych voľbách
– zástupkyne strednej vrstvy, s rôznym povolaním

Viac informácií:

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


