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KVALITATIVNA RAZISKAVA

Ženske in Evropska unija, stanje po evropskih volitvah junija 2009.
Zajetje: EU 27

Raziskavo opravila delovna skupina TNS qual +: od 8. do 15. junija 2009

Poleg kvantitativnih raziskav pred in po volitvah1 ter analize glasovanja po spolu2 je bila v 
vseh državah članicah opravljena tudi kvalitativna raziskava med ženskami v starosti od 30 
do 55 let. Namen raziskave je bil ugotoviti, kako ocenjujejo položaj žensk v svoji državi, 
bolje razumeti, kakšno mnenje imajo o EU in kako se soočajo z gospodarsko, finančno in 
socialno krizo, ter bolje spoznati, kako so se odločale na volitvah junija 2009.

Kvalitativna analiza seveda ne more biti reprezentativna za celotno prebivalstvo, ki je 
predmet raziskave, torej za vse Evropejke. Omogoča pa poglobljeno analizo mnenj, 
zaznavanj in stališč natančno določene ciljne skupine ter boljše razumevanje miselnih tokov 
v zvezi z določeno temo, kar lahko pomaga pri pripravi posebnih usmerjenih ukrepov za to 
skupino. 

Oblikovati splošno sintezo na podlagi podatkov, zbranih po debatnih skupinah iz vseh držav 
članic, je zelo težavno in zahtevno opravilo. Kljub temu lahko najprej izpostavimo nekaj 
značilnosti, ki so skupne vsem državam, nato pa rezultate predstavimo še po geografskih
skupinah, pri čemer je potrebno določeno posploševanje, ki ne omogoča natančnega prikaza 
kompleksnosti stališč in misli, ki so jih izrazile udeleženke. Sinteza tako še zdaleč ni 
popolna, vendar vseeno jasno kaže nekatere pomembnejše značilnosti, ki so skupne državam 
iste skupine, pa tudi včasih zelo izrazite razlike med njimi. 

Rezultati, ki jih predstavljamo v nadaljevanju, prikazujejo omenjene razlike med skupinami 
držav. Sinteza je sestavljena iz več razdelkov: 

I - Stališča, ki so skupna vsem Evropejkam
II – Države, ki so se EU pridružile pred letom 2004: nordijske in celinske države (DK, FI, SE, 

DE, AT, LU, NL, BE, FR)
III – Države, ki so se EU pridružile pred letom 2004: Združeno kraljestvo in Irska
IV – Države, ki so se EU pridružile pred letom 2004: južne države (EL, IT, PT, ES ter MT, CY)
V – Države, ki so se EU pridružile po letu 2004: vzhodne države (BG, CZ, EE, HU, LV, LT, PL, 
RO, SK, SI)

                                               
1 Poročila EB Standard iz leta 2008 (EB70) in 2009 (EB71)
2 Povolitvena raziskava 2009 (EB71.3) Neobdelani rezultati: razlike med moškim in ženskim glasovanjem



2

I. Stališča, ki so skupna vsem Evropejkam

Kvantitativne raziskave so pokazale, da so ženske manj navezane na EU kot moški. S 
pričujočo kvalitativno raziskavo pa lahko to ugotovitev še nadgradimo in bolje spoznamo, 
kako ženske oblikujejo svoj odnos do politike in EU.

Kvalitativna raziskava na splošno kaže, da se evropske ženske strinjajo v naslednjih točkah: 

Enakost med moškimi in ženskami:

 Čeprav so med posameznimi državami ponekod velike razlike, pa se vse ženske 
strinjajo, da še vedno ni absolutne enakosti med moškimi in ženskami. Enakost 
razglašajo številna besedila, toda resničnost je drugačna. In to dejstvo drži na prav 
vseh družbenih področjih. 

 V vsaki skupini držav je mogoče opaziti, da na rezultate vpliva zgodovinska, 
kulturna, gospodarska in socialna dediščina.

Splošno dojemanje EU:

 Morda nekoliko paradoksalno mnenje o EU:

– Po eni strani se EU ženskam zdi oddaljena, njeno delovanje zapleteno in njeni 
ukrepi težko razumljivi. 

– Po drugi strani pa se jim, ne da bi natančno vedele zakaj, zdi EU močna, tako z 
vidika delovanja navzven kot glede na učinek, ki ga ima na njihovo vsakdanje 
življenje. V raziskavo vključena starostna skupina žensk se ima za „generacijo 
Evrope“. Ena polovica jih je skupaj z EU odraščala, druga pa jo je več let 
pričakovala. 

Ženske EU dojemajo kot nekakšno nesporno dejstvo: na simbolični ravni so 
navezane na projekt obsežnega območja miru in medsebojne pomoči, tako da gre za 
pozitivno podobo, ki je v popolnem nasprotju s po mnenju udeleženk težko 
razumljivo birokratično resničnostjo. Vseeno pa poudarjajo, da igra EU zelo 
pomembno vlogo, saj se zavedajo, da je velik del nacionalne zakonodaje tako ali 
drugače odvisen od EU in da je njena naloga zlasti usklajevanje in sprejemanje 
predpisov.

To stališče pa ne pomeni nujno odobravanja in poleg tega se odnos do EU od ene 
države do druge pogosto zelo razlikuje.

 Določena mera razočaranja nad EU:
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Čeprav njenega delovanja večinoma ne poznajo dobro, se ženske zavedajo njenega 
vpliva in so nad njo včasih tudi razočarane.

– Zaradi slabe podobe EU. Tako kot pri večini tem, o katerih je bilo govora v 
debatnih skupinah, je na tem področju zelo prisotno stigmatiziranje v medijih. 
Udeleženke jim očitajo:

o pomanjkanje izobraževalnega čuta,
o nagnjenost k poudarjanju posameznih dogodkov in ne resnično pomembnih 

tem,
o pogosto zelo negativno in nekonstruktivno mnenje o EU.

– Zaradi pomanjkanja komunikacije, kar EU vse bolj oddaljuje od državljanov.
– Ker ne ščiti kupne moči, ki jo dodatno obremenjuje še kriza.

Dojemanje krize:

 Vse ženske so v razpravah povedale, da jih kriza skrbi oziroma da nanje 
neposredno vpliva. Njihovo mnenje o trenutnem stanju se zelo razlikuje glede na 
gospodarski položaj njihove države, odzivi na krizo pa nihajo od splošne 
zaskrbljenosti do občutka katastrofe.

 Posledice krize so seveda gospodarske in socialne, vendar se kažejo tudi na 
psihološki ravni. Pri vsem tem pa imajo pomembno vlogo tudi vprašanja morale in 
splošna kriza zaupanja v politiko.

 Iz pričujoče raziskave še bolj kot mnenje o EU izstopa dejstvo, da ženske obsojajo 
„škodljivo“ vlogo medijev. Udeleženke so pogosto govorile o ozračju, ki vzbuja 
tesnobo, ter o pomanjkanju informacij o tem, kdo kaj počne in kdo je za kaj 
odgovoren. 

 EU ne dojemajo kot odgovorne za nastale razmere, vendar se jim tudi ne zdi 
posebej primerna za to, da bi izdelala strategijo za rešitev iz krize. Ženske, ki so 
sodelovale v debatnih skupinah, so tudi tu izpostavile, da vloge EU zaradi slabega 
obveščanja ne poznajo dobro. Vedo, da „EU nekaj počne“, a kaj? Te Evropejke niso 
prepričane, da lahko EU sploh kako ukrepa. 

 Nasprotno pa večina udeleženk meni, da je glavni krivec za sprožitev krize 
ameriški bančni sistem. Velik del odgovornosti za ukrepanje v času krize pa 
pripisujejo tudi nacionalnim bankam in ustanovam.  

 V teh okoliščinah ni zaznati občutka zapiranja, ampak nasprotno, pripravljenost 
pognati stvari v tek, spremeniti vedenje na ravni državljanov. Ker se udeleženkam 
zdi odziv institucij bodisi ničen bodisi nezadosten oz. neprilagojen, pričakujejo, da se 
bo v boj proti krizi vključila civilna družba. Po njihovem mnenju morajo rešitev za 
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krizo poiskati tudi državljani. Od njih pričakujejo več čuta za državljanske dolžnosti 
in odgovornejše ravnanje.

 Ob vsem tem so ženske v EU, sicer različno od ene države do druge, v glavnem 
zaskrbljene zaradi:

– brezposelnosti (na splošno so bolj zaskrbljene za prihodnje generacije kot pa 
zase);

– izgube kupne moči in nižanja življenjskega standarda. V državah, ki jih kriza 
ni pretirano prizadela, gre za strah pred prihodnostjo, v državah s hujšimi 
posledicami krize pa gre pogosto za pravo tesnobo;

– stresa in splošnega nelagodja v družbi zaradi negotovosti, ki se zgrinjajo nad 
prihodnostjo.

 Na tem področju bi si udeleženke želele, da bi se politični ukrepi osredotočili na 
socialna, družbena in okoljska vprašanja. 

Zanimanje za politiko in obveščenost o njej:

 Ženske so povedale, da jih bolj zanimata nacionalna in lokalna politika kot pa 
evropska in mednarodna politika, ki se jim zdita oddaljeni in preveč zapleteni. 

 Ženske menijo, da je veliko lažje priti do informacij kot v preteklosti, vendar z 
obžalovanjem ugotavljajo, da imajo veliko težav pri pridobivanju splošnih 
informacij o EU, še zlasti pa o njenem vsakodnevnem delovanju. V pogovorih so 
bile pogosto presenečene nad tem, kako slabo poznajo to temo. Tudi na tem 
področju so znova izpostavile vlogo medijev.

Evropske volitve:

 Evropejke v starosti od 30 do 55 let so priznale, da slabo poznajo evropske teme.
Občutek imajo, da so se kampanje bolj osredotočale na nacionalna kot pa na evropska 
vprašanja.

 Priznavajo, da so na njihovo odločitev na volišču vplivale tako lokalne razmere kot
tudi to, v kolikšni meri je kriza prizadela njihovo državo.

 Povedale so, da se teh volitev niso posebej veselile in da se jim niso zdele pomembne.

 Volivke so večinoma priznale, da so na volišča odšle zaradi državljanske dolžnosti 
in da je bilo to zanje napor. 

 Ženske, ki niso volile, pa so kot razloge za to navajale bodisi nezanimanje za volitve 
bodisi pomanjkanje informacij ali celo težave pri prevozu na volišče. 

 Povedale so, da o rezultatih volitev vedo bolj malo. 
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II. Države, ki so se EU pridružile pred letom 2004
Skupina 1: nordijske in celinske države

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

Enakost med moškimi in ženskami:

 Čeprav je stopnja enakosti med spoloma v nordijskih in celinskih državah visoka, pa 
še vedno ni mogoče govoriti o popolni enakovrednosti, zlasti na področju politike, 
plač in družinskih obveznosti. Toda občutek enakosti je v nordijskih državah 
močnejši kot v celinskih državah;

 Udeleženke iz te skupine držav sicer priznavajo, da se jih kriza ni neposredno 
dotaknila, vendar se vseeno bojijo, da bo v prihodnje ogrozila ravnovesje, ki so ga 
uspele doseči med svojim poklicnim in zasebnim življenjem.

Splošno dojemanje EU:

 Ženske iz nordijskih in celinskih držav (očitna izjema je le Avstrija) imajo 
sorazmerno bolj pozitivno mnenje o evropskih institucijah kot ženske iz južnih držav. 

 Podoba EU je po njihovem mnenju slaba in vzbuja vtis oddaljenosti in 
nerazumljivosti.

 Ženske iz držav, ki so postale članice pred letom 2004, menijo, da se EU pogosto 
povezuje s temami, kot so davki, selitve podjetij, določanje velikosti sadja itd. V 
nordijskih državah (Finska, Švedska in Danska) pa se vloga EU pogosto omenja tudi 
na področju varovanja okolja in boja proti podnebnim spremembam. 

 Moč EU je po njihovem mnenju omejena, saj je med državami članicami težko doseči 
soglasje glede določenih odločitev. 

Dojemanje krize:

 Ženske iz nordijskih in celinskih držav izražajo različne stopnje zaskrbljenosti glede 
na to, kako močno je kriza prizadela njihovo državo.

 Udeleženke z Nizozemske, Danske, Finske, Švedske in iz Nemčije so v primerjavi z 
drugimi državami izrazile nekoliko manjšo stopnjo zaskrbljenosti. Obsojajo 
dejstvo, da mediji krizo izkoriščajo za pretirano dramatiziranje, pa tudi neenako 
porazdelitev bogastva, potrošništvo in nevarnost, ki jo predstavlja zmanjšanje kupne 
moči. 

 Udeleženke iz Francije, Belgije in Luksemburga menijo, da je kriza v njihovih 
državah pustila negativne posledice. Pravijo celo, da jih bolj skrbi za državo kot 
zanje same. Povedale so tudi, da so razlike v premoženju vse bolj očitne, v Franciji pa 
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tudi, da je vse več siromašnih ljudi in da mediji te razmere s širjenjem strahu še 
dodatno slabšajo.

Same pa menijo, da gre zgolj za začasno stanje v gospodarstvu (cikličnost 
gospodarskih kriz). 

 Avstrijke pa ocenjujejo, da je stanje zaskrbljujoče, in izražajo občutke 
nezadovoljstva, razočaranja in nepravičnosti. 

Glavne skrbi:

 V teh državah ženske najbolj skrbi zaradi:
– brezposelnosti,
– izobraževanja,
– družine,
– socialnih vprašanj,
– okolja.

Zanimanje za politiko in obveščenost o njej:

 Večje zanimanje kažejo za politiko na lokalni in regionalni ravni. 

 Razen na Finskem in Nizozemskem so udeleženke poročale, da so o politiki dokaj 
slabo obveščene. 

Evropske volitve:

 Zakaj in za koga voliti?

– zaradi državljanske dolžnosti,
– zaradi spodbude iz okolice (družina, sodelavci, prijatelji),
– zaradi pripadnosti stranki,
– zaradi programa posameznega kandidata (če vključuje socialne teme in 

vprašanja iz vsakdanjega življenja).
– V Franciji: da bi izrazile kljubovanje.

 Posebnosti:

 Francija, Nizozemska in Avstrija: Običajno volijo bolj zaradi pripadnosti 
stranki kot pa zaradi političnega prepričanja. 

 Nemčija, Švedska, Finska, Danska, Belgija in Luksemburg: Ženske v teh 
državah bolj zanima politika, ki vpliva na njihov vsakdan (socialne teme, družina, 
okolje). Običajno volijo bolj zaradi političnega prepričanja kot pa zaradi 
pripadnosti stranki. 
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III. Države, ki so se EU pridružile pred letom 2004
Skupina 2: Združeno kraljestvo in Irska

Enakost med moškimi in ženskami:

 V Združenem kraljestvu je formalna enakost med moškimi in ženskami na podobni 
ravni kot v nordijskih in celinskih državah. Toda nekatere udeleženke nasprotno 
menijo, da prihaja do rušenja družinske celice, zaradi česar se veča prestopništvo in 
slabša družbena struktura, zlasti zaradi gospodarske krize. 

 Na Irskem ženske z razočaranjem ugotavljajo, da njihova država še precej zaostaja pri 
zagotavljanju enakosti med moškimi in ženskami, tako na ravni političnega 
zastopanja kot na področju plač. 

Splošno dojemanje EU:

 Britanske udeleženke imajo o EU večinoma negativno mnenje. Očitajo ji predvsem 
pretirano birokracijo in zapletenost. 

 Irkam pa se zdi, da je evropska politika preveč oddaljena od njihovih težav. Podobno 
kot Britanke menijo, da EU zelo malo vpliva na njihovo vsakodnevno življenje. 

 Tako kot v nordijskih in celinskih državah je podoba EU tudi v teh dveh državah 
slaba ter zbuja vtis oddaljenosti in nerazumljivosti.

 Ženske iz držav, ki so postale članice pred letom 2004, menijo, da se EU pogosto 
povezuje s temami, kot so davki, selitve podjetij, določanje velikosti sadja itd. 

 Moč EU je po njihovem mnenju omejena, saj je med državami članicami težko doseči 
soglasje glede določenih odločitev. 

Dojemanje krize:
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 Ženske iz teh dveh držav ocenjujejo trenutno stanje kot zelo resno. Kriza je nenadoma 
prekinila sorazmerno dobre gospodarske razmere, kar je udeleženke močno pretreslo 
in povzročilo veliko zaskrbljenost. 

 Večina udeleženk zaradi tako hudega slabšanja razmer, ki so mu priča vsakodnevno, 
glasno kritizira skrajno ravnanje finančnikov, ob tem pa se pojavlja še kriza zaupanja.

 Najbolj jih skrbi brezposelnost, tako glede njih osebno kot glede njihovih družinskih 
članov. 

Zanimanje za politiko in obveščenost o njej:

 V Združenem kraljestvu so udeleženke dejale bodisi, da jih politika zelo zanima 
(vendar bolj zaradi državljanske dolžnosti kot zaradi političnega prepričanja), bodisi 
da jih sploh ne zanima; Irke pa politika večinoma ne zanima. 

Evropske volitve:

 Zakaj in za koga voliti?

– Da bi izrazile svoje nestrinjanje in tako vplivale na nacionalno politiko.
– Na Irskem na odločitev o volitvah pomembno vplivata tradicija in družina. V 

Združenem kraljestvu pa omenjajo tudi vlogo okolice. 
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IV. Države, ki so se EU pridružile pred letom 2004
Skupina 3: južne države, vključno z Malto in Ciprom

EL, IT, PT, ES ter MT in CY

Enakost med moškimi in ženskami:

Enakost med moškimi in ženskami je v južnih državah EU zelo težko dosegljiva, zlasti zdaj, 
ko jih je močno prizadela kriza. 

 Jug EU na področju enakosti med spoloma že na splošno nekoliko bolj zaostaja za 
severom (razen očitne izjeme Cipra), vendar imajo ženske v razpravah vseeno vedno 
večjo vlogo. Tu sta na vodilnih mestih Italija in Španija. Velik napredek pri 
zakonodaji je bil dosežen zlasti v Španiji, v Italiji pa so vse bolj razširjene prakse, ki 
spodbujajo enakost med spoloma. 

 V teh državah pomembno mesto v življenju zaseda družinsko okolje, zlasti na Cipru 
in Malti.

Splošno dojemanje EU:

 Čeprav je te države kriza zelo močno prizadela, pa so mnenja udeleženk o EU 
deljena. Zaradi pomanjkanja informacij in nerazumevanja vloge EU so mnenja tako 
negativna kot pozitivna, nekaj pa je tudi nevtralnih. 

 Poleg stališč, ki so skupna tudi državam severa (podoba EU je nejasna, zapletena in 
slaba), pa je večina udeleženk iz južnih držav poudarila tudi pozitivno vlogo EU kot 
zakonodajalca. EU naj bi tako nudila zaščito in stabilnost, vendar je njene ukrepe 
vseeno težko natančneje opredeliti. 

 Udeleženke bi si želele, da bi EU naredila več na socialnem področju, posebej v korist 
družinskega ravnovesja (vrtci, šole ipd.).

Dojemanje krize:

 Ženske iz južnih držav so izrazile različne stopnje zaskrbljenosti glede posledic krize 
v njihovi državi.

 Udeleženke v debatnih skupinah na Cipru, Malti in v Italiji so povedale, da ima kriza 
v njihovi državi negativne posledice, vendar ne vpliva na njihovo vsakdanje 
življenje. Kljub zaskrbljenosti namreč v resnici ne čutijo pretiranih posledic krize (ali 
sploh nobenih). Na Cipru so udeleženke izrazile zaskrbljenost glede prihodnosti 
turizma. V Italiji in na Malti pa so bolj poudarile splošno negotovost, neposredno 
povezano s priseljevanjem. 
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 V Španiji, Grčiji in na Portugalskem so razmere po mnenju udeleženk zelo 
zaskrbljujoče. Nekatere države so bile že pred krizo v slabem položaju. Odvisno od 
posamezne države se razmere udeleženkam zdijo bodisi alarmantne bodisi že kar 
neobvladljive. Ženske so izrazile občutke razočaranja, nezadovoljstva in 
nepravičnosti. V razpravah je bilo mogoče opaziti strah ali celo tesnobo zaradi 
naraščanja brezposelnosti. Poleg občutka gospodarske negotovosti pa se pojavlja tudi 
občutek negotovosti v družbi.

Zanimanje za politiko in obveščenost o njej:

 Ženske iz južnih držav članic EU dajejo prednost lokalni in socialni politiki. Svojega 
razočaranja nad političnim svetom ne skrivajo (drugače je le na Portugalskem, kjer so 
udeleženke bolj deljenega mnenja), vendar to ne pomeni, da jih politika na splošno ne 
zanima. Omeniti je treba, da so udeleženke iz Grčije izrazile pomanjkanje zaupanja 
do odgovornih politikov, kar je tudi glavni razlog, zakaj se jim politika na splošno zdi 
zelo oddaljena. Tudi ta skupina udeleženk je poudarila, da težko pridejo do 
informacij, obžalujejo pa pomanjkanje kakovosti in zanesljivosti informacij.   

Evropske volitve:

  Udeleženke so volilne razprave ocenile kot nezanimive, v njih pa pogosto niti ni bilo 
mogoče zaznati evropskih tem. Udeleženke, ki niso volile, so poudarile, da v volitvah 
niso videle smisla niti koristi, zato se tudi niso odločile za udeležbo.  

 Zakaj in za koga voliti?
– Velika večina je izjavila, da se je odločila za udeležbo na volitvah zaradi 

pripadnosti stranki (razen v Italiji in na Malti). 
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V – Države, ki so se EU pridružile po letu 2004:
vzhodne države

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

Enakost med moškimi in ženskami:

 Pogosto slišimo, da so vzhodne države enakost med spoloma na načelni ravni dosegle 
pred drugimi državami članicami, vendar dejanski podatki to vse manj potrjujejo. 

 Položaj se zelo razlikuje od ene do druge države: Estonija in Latvija sta na primer 
zelo blizu stopnje enakosti, ki velja za nordijske države. Nasprotno pa je v Romuniji 
zelo očitna socialna neenakost in najpogosteje so njene žrtve prav ženske. V drugih 
državah o neenakosti med spoloma poročajo zlasti z ekonomskega vidika. 

 Zdi se, da si udeleženke želijo večjo vlogo EU prav na področju enakosti med 
moškimi in ženskami. 

 V več državah (Poljska, Madžarska in v nekoliko manjši meri Slovenija) so 
udeleženke poročale o nezadostnih strukturah za socialno pomoč (vrtec, porodniški 
dopust itd.).

Splošno dojemanje EU:

 Tako kot v drugih državah je tudi tu mogoče opaziti deljena mnenja o EU: ženske iz 
vzhodnih držav so izrazile tako veliko upov do EU kot tudi dvomov. 

– Pozitivni vidiki: V večini odgovorov sta se med drugim največkrat pojavila prost 
pretok in solidarnost znotraj Skupnosti.

Po mnenju udeleženk je EU gonilo napredka in razvoja, gospodarskih priložnosti, 
razvoja infrastrukture in dostopa do tehnologij. 

– Negativni vidiki: Udeleženke v Češki republiki in na Poljskem so omenile 
predvsem slabo podobo (oddaljenost, zapletenost birokracije) ter izgubo določene 
socialne varnosti in nacionalne suverenosti (na Poljskem se je zadnji odgovor 
pojavljal nekoliko redkeje). V Romuniji in na Slovaškem pa so bile zaznavne 
dokaj glasne kritike SKP.    

Ženske iz te skupine držav so povedale, da dejansko ne poznajo vpliva EU: 
večinoma vedo, da EU njihovi državi zagotavlja finančna sredstva, vendar 
natančnejših postopkov v zvezi s tem ne poznajo.

Dojemanje krize:
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 Ženske iz vzhodnih držav članic EU poročajo o različnih stopnjah zaskrbljenosti 
glede na to, kako močno je kriza prizadela njihovo državo.

 Razmere so kot zelo zaskrbljujoče ocenile udeleženke iz Estonije, Slovenije, 
Madžarske, Slovaške, Bolgarije, Poljske in Češke republike. V vseh teh državah je 
najmočnejši strah pred brezposelnostjo in bolj splošno pred poslabšanjem socialnih 
razmer zaradi krize. Negativna vloga medijev je izpostavljena tako kot v drugih 
državah ali celo še bolj. V nekaterih državah (zlasti v Bolgariji in Sloveniji) pa so 
udeleženke poudarile, da mora v krizi vsak državljan odigrati svojo vlogo.

 V Romuniji, Litvi in Latviji pa nasprotno razmere ocenjujejo kot katastrofalne. V 
teh treh državah, ki jih je kriza najbolj prizadela, je zelo pogost občutek, da najslabše 
šele prihaja, zlasti na področju zaposlitev. V Litvi in Latviji krizo doživljajo kot 
veliko tragedijo, katere konec je vse bolj negotov. Poleg tega pa je prisotna tudi huda 
kriza vrednot. V Romuniji se vse bolj pojavlja tesnoben občutek, da bodo visoko ceno 
za krizo plačale prav revne države, začenši z njihovo.

Zanimanje za politiko in obveščenost o njej:

 Zanimanje žensk iz vzhodnih držav članic EU za politiko je zelo različno: giblje se od 
zavračanja, rahlega zanimanja pa vse do velikega navdušenja, kar sproža zelo živahne 
razprave. 

 Udeleženke so povedale, da imajo premalo informacij o politiki na splošno, vključno 
z informacijami o EU. Vseeno pa večinoma kažejo več zanimanja za EU kot pa 
ženske iz držav članic pred letom 2004. 

 Posebnosti: 

 Slovenija, Slovaška, Latvija, Bolgarija in Madžarska: Ženske iz teh držav so 
priznale, da jih je politika v preteklosti bolj zanimala. Dandanes pa pravijo, da so 
nad politiko razočarane in da jih ne zanima preveč. 

 Poljska, Madžarska, Estonija in Romunija: Politika jih zanima, vendar so 
razočarane nad številnimi škandali, vlogo medijev in korupcijo. 

Evropske volitve:

 Predvolilna kampanja se je udeleženkam zdela nezanimiva povsod, razen v Romuniji 
in na Slovaškem.  

 Ženske iz vzhodnih držav članic EU različno dojemajo koristi zaradi glasovanja: 
– Litva, Latvija: udeležba na volitvah se jim zdi nekoristna.
– Romunija, Poljska, Estonija, Slovenija, Bolgarija: udeležba na volitvah lahko 

prinese koristi.
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– Madžarska in Slovaška: udeleženke debatnih skupin iz teh dveh držav so bile 
glede koristnosti udeležbe na volitvah deljenih mnenj.

– Češka republika: evropske volitve se jim v primerjavi z nacionalnimi 
volitvami zdijo drugotnega pomena. 

 Zakaj in za koga voliti?
– Udeleženke so odločitev o glasovanju sprejele, odvisno od države, predvsem v 

podporo določeni politični stranki ali pa v podporo posameznemu kandidatu. 

 Njihovi odzivi na rezultate volitev:
– Slovenija, Poljska, Bolgarija: ravnodušje;
– Madžarska: zaskrbljenost zaradi vse večjega deleža skrajnih strank;
– Litva: nezadovoljstvo;
– Estonija, Latvija: zadovoljstvo;
– Slovaška: občutek upanja in hkrati skeptičnosti.

TEHNIČNI PODATKI

Analiza mnenj udeleženk je bila opravljena med skupinskimi razpravami, ki so trajale dve 
uri. Skupine so bile sestavljene na podlagi naslednjih meril: 
– 6 do 11 udeleženk (16 v Belgiji, in sicer dve jezikovni skupini po 8 oseb) skladno s 

klasično metodo, ki se uporablja pri kvalitativnih raziskavah;
– starost od 30 do 55 let;
– določena stopnja zanimanja za politiko, vendar brez udeleženk, ki bi bile v politiki 
dejavne ali zagovornice posameznih strank;
– enakomerna zastopanost žensk, ki so se evropskih volitev udeležile, in tistih, ki se jih 
niso;
– pripadnice srednjega družbenega sloja z različnimi poklici.

Dodatne informacije vam lahko ponudijo:

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
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