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Kollokvium den 2. marts 2010:

"Horisont 2014: Hvilke bånd mellem kvinder og EU? "

Kvinder og EU
Præsentation ved TNS Opinion

Det er i forbindelse med et kollokvium, der stillede dette spørgsmål, at Europa-
Parlamentet indledte en række begivenheder med tilknytning til den internationale
kvindedag 2010. Næstformanden for Europa-Parlamentet, Rodi Kratsa-
Tsagaropoulou, stod i spidsen for dette kollokvium den 2. marts 2010. 

Efter valget til Europa-Parlamentet i juni 2009 var det vigtigt i forbindelse med 
resultatet at stille sig selv en række grundlæggende spørgsmål: Hvilket forhold har 
kvinderne til EU, og hvad er deres forventninger hertil? Hvilken rolle tildeler de 
Europa-Parlamentet, og hvilken rolle ønsker de at se det spille? Hvad er deres forhold
til politik? Hvilken valgadfærd havde de i forbindelse med valget til Europa-
Parlamentet?

Svarene på disse spørgsmål stammer fra en analyse af samtlige kvantitative 
Eurobarometerundersøgelser før og efter valget (Europa-Parlamentet og 
Kommissionen) og kvalitative undersøgelser foretaget af Parlamentet efter valget.
Dette arbejde er resultatet af en syntese, som er udarbejdet i fællesskab med TNS 
Opinion og Europa-Parlamentets Generaldirektorat for Kommunikation.

Dette notat har til formål at give et resumé af den Powerpointpræsentation, som 
læseren kan finde i bilaget.

 Et forhold er afgørende for det næste valg til Europa-Parlamentet i 2014:
Forbindelserne mellem kvinderne og EU er ikke så tætte som 
forbindelserne mellem mænd og EU.

 De videnskabelige undersøgelser har vist, at der findes en ond cirkel, som 
man må bestræbe sig på at bryde inden det næste valg til Europa-
Parlamentet.
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I dag forstår kvinderne ikke EU's rolle og relevans i forhold til deres konkrete 
bekymringer og interesserer sig derfor kun lidt for EU, som de har et mindre 
kendskab til end mændene. Dette forklarer angiveligt, at kvinderne opfatter EU som 
langt væk.

Hvis det lykkes at bryde denne onde cirkel inden 2014, vil kvinderne bedre forstå 
EU's relevans, interessere sig mere herfor, have et bedre kendskab hertil og føle sig 
tættere på EU.

 Udfordringen er kæmpestor, men realiserbar.

 Først og fremmest ved at vise kvinderne, at EU bidrager effektivt til at 
bekæmpe krisen.

De statistikker, der behandles senere i dette notat, viser, hvor sårbare kvinder er over 
for krisen. Denne sårbarhed skyldes først og fremmest vedvarende ulighed på det 
økonomiske område, herunder særligt: lønforskelle, forskelle i beskæftigelsen, 
vanskeligheden ved at forene arbejdsliv med familieliv.

 Dernæst ved at lytte til kvinderne, når de kræver et mere solidarisk Europa
både inden for og uden for grænserne.

Alle undersøgelser viser, at størstedelen af de europæiske kvinder vil have et mere 
socialt EU.

Hvis EU er fjernt i deres øjne, er det fordi EU ikke informerer tilstrækkeligt om de 
politikker, som de europæiske kvinder kunne føle sig involveret i:

o forbrugerbeskyttelse
o folkesundhed
o arbejdsløshedsbekæmpelse 
o pensionernes fremtid
o uddannelse
o beskyttelse af menneskerettighederne i verden

I denne forbindelse må man opgive en kliché, som ofte høres: "Kvinderne er mindre 
europæiske end mændene". Nej, de har bare ikke det samme billede af EU som 
mændene.

Faktisk vil kvinderne have et anderledes Europa. Så vil de nærme sig EU og udvise 
mere interesse for europæiske anliggender. I øjeblikket er det primært de lokale og 
nationale anliggender, som de føler sig involveret i.
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I. FRA DEN ONDE CIRKEL TIL DEN GODE CIRKEL

Konklusionerne på disse analyser forudsætter, at det bånd, som forener kvinderne og 
EU, er baseret på en ond cirkel:

Dette mønster er et resultat af følgende faktorer:

1. I gennemsnit har kvinder et økonomisk sikkerhedsniveau, som er dårligere end 
mændenes.

2. Kvinderne intereresserer sig mere for national- og lokalpolitik end for 
europæisk politik.

3. Selv om kvinder opfatter EU som fjernt, er de bevidste om EU's vigtighed og 
stemte i næsten lige så høj grad som mændene ved valget til Europa-
Parlamentet i 2009.

4. De har en vision om et anderledes EU. Selv om de for størstedelens 
vedkommende støtter fællesskabspolitikken, er deres tilslutning lavere end 
mændenes. Til gengæld ønsker de et Europa, som er præget af en solid social 
dagsorden.

Denne situation konstateres ikke kun i opinionsundersøgelserne, men bekræftes også 
af Eurostatstatistikkerne.

II. STATUS OVER SITUATIONEN

A. I gennemsnit har kvinderne et økonomisk sikkerhedsniveau, som er 
dårligere end mændenes.

1) Kvinderne er dårligere lønnet.

Kønsbestemt lønforskel (%).
I alt 2007

Estland - 30,3
Østrig - 25,5

EU 27 -17,6
Italien - 5,1
Malta - 2,4

Eurostat

Kvinderne føler ikke, at EU's 
indsats er relevant for dem

Kvinderne opfatter EU som 
en fjern ting

Kvinderne ved kun få ting 
om EU

Kvinderne er meget lidt 
interesserede i EU
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2) Selv om den er ved at blive forbedret (målet med Lissabonstrategien 200/2010), 
er kvindernes beskæftigelsesfrekvens og deres stabilitet på arbejdsmarkedet 
mindre en mændenes

Beskæftigelsesfrekvens (%) opdelt efter køn. I alt 2008
I alt Kvinder Mænd Forskel Kvinder-Mænd

Finland 71,1 69,0 73,1 - 4,1
Sverige 74,3 71,8 76,7 - 4,9
EU 27 65,9 59,1 72,8 - 13,7
Grækenland 61,9 48,7 75,0 - 26,3
Malta 55,3 37,4 72,5 - 35,1

Eurostat

Andelen af midlertidig beskæftigelse i den samlede arbejdsstyrke (%), 2008

I alt Kvinder Mænd Forskel Kvinder-Mænd

Cypern 13,9 19,9 8,2 + 11,7
Finland 15,0 18,7 11,2 + 7,5

EU27 14,0 14,9 13,3 + 1,6
Ungarn 7,9 7,0 8,7 - 1,7
Letland 3,3 2,0 4,7 - 2,7

Eurostat

3) Flere kvinder lever i husstande uden beskæftigelse, hvilket betyder, at ingen 
medlemmer af husstanden arbejder.

Husstande uden beskæftigelse opdelt efter køn (%). I alt 2008

I alt Kvinder Mænd Forskel Kvinder-Mænd

Grækenland 7,5 9,3 5,7 + 3,6
Det Forenede 
Kongerige 10,7 12,5 8,9 + 3,6

EU 27 9,2 10,1 8,2 + 1,9
Finland 8,1 7,8 8,3 - 0,5
Estland 6,2 5,8 6,6 - 0,8

Eurostat

 Kønsuligheden i EU er et faktum: En tredjedel af de europæiske kvinder har 
prøvet at føle sig uretfærdigt behandlet, fordi de var en kvinde.

Har De nogensinde følt Dem uretfærdigt behandlet, fordi de er en kvinde?
Ja Nej Ved ikke

Sverige 43% 55% 2%
Grækenland 40% 59% 1%

EU27 32% 67% 1%
Portugal 22% 78% 0%
Malta 22% 76% 2%

Flash Eurobarometer 266, Februar 2009
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Spørgsmålet er kun blevet stillet til kvinder.

B. Kvinder intereresserer sig mere for national- og lokalpolitik end for 
europæisk politik.

1) Kvinder tager mere del i håndteringen af dagligdagen. Med hensyn til politik 
tænker flere kvinder end mænd, at jo nærmere styringsniveauet er (først 
nationalt, så regionalt eller lokalt), jo vigtigere er dens indflydelse på deres 
dagligdag.

Eurobarometer 72 (efterår 2009):

Hvilket af følgende niveauer har mest indflydelse på Deres levevilkår?
Kvinder Mænd

Det nationale niveau 44% 48%
Det regionale eller lokale niveau 37% 31%
Det europæiske niveau 11% 15%
DK 8% 6%

2) Kvinder beskæftiger sig mere med spørgsmål, som har en direkte indvirkning 
på dem selv eller på deres familie. Som angivet i punkt 4 (Social dagsorden) er 
de mere interesseret i socialpolitik, mens mænd interesserer sig mere for 
"makropolitik" (økonomi, sikkerhed og forsvar, energi etc.).

Hvad er de to største problemer, De har i øjeblikket på det personlige plan? (højst to svar)

I alt Kvinder Mænd Forskel Kvinder-
Mænd

Prisstigningerne/inflationen 38% 39% 36% +3
Den økonomiske situation 26% 24% 29% -5

Arbejdsløsheden 20% 20% 20% =
Sundhedssystemet 18% 21% 16% +5
Pensionerne 15% 17% 14% +3

EB72 (Efterår 2009)

3) Kvinderne erklærer, at de først og fremmest anspores af politik på lokalt niveau, 
fordi deres familieliv indgår direkte heri, og fordi de har følelsen af, at deres 
mening tæller.

Citater fra kvalitativ Eurobarometerundersøgelse blandt kvinder i 2009:

"Jeg foretrækker at gøre en indsats på lokalt niveau. Min fantasi stimuleres bedre. Jeg 
kender de personer, som jeg involverer mig for." (Nederlandene)

"Jeg ser passivt til. Når en artikel tiltrækker sig min opmærksomhed, læser jeg den. Jeg 
koncentrerer mig om det, der berører mig selv eller min familie." (Slovakiet)

"Alt det dér er virkelig langt væk fra mig, og jeg involverer mig ikke i det. Jeg foretrækker 
at mobilisere mig om emner, som er tættere på min dagligdag, hvor jeg føler, at min 
mening tæller, og at jeg har indflydelse." (Danmark)
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"Europa-Parlamentet findes, man hører om det fra tid til anden. Men for mig, har det 
ikke samme pondus som en rigtig regering." (Italien)

C. Selv om kvinderne opfatter EU som fjernt, ved de, at EU er vigtigt, og stemte 
i lige så høj grad som mændene ved det seneste valg til Europa-Parlamentet

1) Kvinderne opfatter EU som fjernt:

a) Kvinderne har et mindre positivt billede af EU end mændene, hvad enten 
det drejer sig om deres forestilling om EU, omfanget af deres støtte til 
medlemskabet eller deres tillidsniveau til EU.

b) Næsten halvdelen af de europæiske kvinder har følelsen af ikke at forstå, 
hvordan EU fungerer.

Standard Eurobarometerundersøgelse 72: For hvert af de følgende udsagn bedes 
De fortælle mig, om De overvejende er enig eller uenig.

Jeg forstår, hvordan EU fungerer

I alt Kvinder Mænd Forskel Kvinder-Mænd

Overvejende enig 44% 38% 51% +13

Overvejende uenig 48% 54% 42% -12
Ved ikke 8% 8% 7% -1

c) Mere end tre ud af fire kvinder føler sig dårligt informeret om Europa-
Parlamentets aktiviteter.

Sammenlagte resultater af EB68, 69 og 70:

Informationsniveauet vedr. Europa-Parlamentets aktiviteter
Kvinder Mænd Forskel Kvinder-Mænd

Velinformeret 19% 28% -9
Dårligt informeret 77% 69% +8
Ved ikke 4% 3% +1

 Resultatet er, at EU opfattes som fjernt og for indviklet.

Citater fra kvalitativ undersøgelse blandt kvinder i 2009:

"Der er mange, der ikke ved, hvordan [EU] fungerer. Det styres af for mange personer, 
og man ved ikke, hvem der gør hvad.." (Frankrig)

"Jeg føler ikke, at jeg har noget bånd til EU." (Det Forenede Kongerige)

"EU fungerer på et højere niveau, almindelige folk som os, synes, at EU kommer os 
mindre ved." (Slovenien)

"EU tager beslutninger hen over hovedet på os. De burde besøge landene og basere deres 
beslutninger på det, de ser dér." (Slovakiet)
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2) De europæiske kvinder ved imidlertid godt, at EU har en rolle at spille, selv 
om de ikke kan definere den.

Den kvalitative Eurobarometerundersøgelse blandt kvinder i 2009 viser, at 
kvinderne er knyttet til det europæiske projekt (fred og solidaritet).

De ved, at:

- EU spiller en væsentlig rolle for harmonisering og regulering,
- de fleste af de nationale love kommer på den ene eller den anden måde fra EU,
- EU medfører økonomisk stabilitet.

Men de erkender, at de ikke kan udtale sig mere præcist om EU's rolle.
Kvinderne har et mindre sagligt kendskab til EU. Ifølge EB72 svarer kun 38 % 
af kvinderne gennemsnitligt korrekt (mod 47 % af mændene) på fem spørgsmål 
om EU.

3) Kvinderne stemte næsten lige så meget som mændene ved valget til Europa-
Parlamentet i 2009 (mere end mændene i visse lande).

Valgdeltagelse ved valget til Europa-Parlamentet

I alt Kvinder Mænd Forskel Kvinder-Mænd

Letland 54% 58% 49% +9
Litauen 21% 25% 16% +9

EU27 43% 42% 44% -2
Cypern 59% 55% 64% -9
Grækenland 52% 48% 58% -10

Undersøgelse efter valget (juni 2009)

D. De har en forventning om et anderledes EU, et EU med en social 
dagsorden

1) Størstedelen af kvinderne støtter den europæiske politik, men færre end 
mændene, hvad angår:

Omfanget af støtte til følgende europæiske politikker
For Imod Ved ikke

Kvinder Mænd Kvinder Mænd Kvinder Mænd
En europæisk monetær union med 
en fælles valuta, euroen 57% 65% 35% 30% 9% 6%

En fælles udenrigspolitik for 
medlemsstaterne i EU i forhold til 
andre lande

65% 73% 19% 19% 15% 9%

En fælles forsvars- og 
sikkerhedspolitik i alle 
medlemsstaterne

73% 78% 15% 15% 12% 7%

Udvidelse af EU med andre lande 
i de kommende år 44% 48% 40% 41% 16% 11%

Sammenlagte resultater fra EB68, EB69 og EB70
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2) Derimod er der flere kvinder end mænd, der støtter social-, folkesundheds- og 
forbrugerbeskyttelsespolitikkerne.

Hvilke af disse politikområder skal prioriteres? (max. 4 svar)

Kvinder Mænd Forskel Kvinder-
Mænd

Forbedre forbrugerbeskyttelsen og folkesundheden 39% 33% +6
Bekæmpe terrorisme, samtidig med at de 
individuelle frihedsrettigheder respekteres 38% 35% +3

Effektivt bekæmpe klimaforandringerne 36% 35% +1
En sikkerheds- og forsvarspolitik, som giver EU 
mulighed for at afværge internationale kriser 31% 33% -2

En fælles energipolitik med det formål at sikre EU
uafhængighed på energiområdet 28% 33% -5

Sammenlagte resultater: EB68, EB69 og EB70

 Kvinderne har således en forventning om en europæisk social dagsorden.

Hvad enten det drejer sig om de værdier, Europa-Parlamentet skal forsvare, eller 
de politikker, som burde prioriteres, er der flere kvinder end mænd, der støtter 
udviklingen af socialpolitikken i EU.

Hvilken af følgende værdier bør Europa-Parlamentet først og fremmest forsvare?

Kvinder Mænd Forskel Kvinder-
Mænd

Beskyttelse af menneskerettighederne i verden 55% 52% +3
Lighed mellem mænd og kvinder 37% 29% +8
Solidaritet mellem medlemsstaterne og EU 33% 40% -7
Solidaritet mellem EU og de fattige lande i verden 27% 29% -2

Standard Eurobaromterundersøgelse 70 (Efterår 2008)

III. ERKENDER MAN DE EUROPÆISKE KVINDERS 
FORVENTNINGER?

A. Kvindernes forventninger

1) Inden valget ønskede kvinderne, at 2009-kampagnen blev baseret på:

Temaer for valget til Europa-Parlamentet i 2009

Kvinder Mænd Forskel Kvinder-Mænd

Arbejdsløshed 49% 47% +2
Økonomisk vækst 45% 50% -5
Inflation og købekraft 44% 45% -1
Utryghed 36% 33% +3
Pensionernes fremtid 34% 31% +3

Sammenlagte resultater af EB68, 69 og 70

2) Kvinderne ønsker mere information på følgende områder:



DV\808627DA.doc 9/11

På hvilke områder ønsker De at modtage mere information?

I alt Kvinder Mænd Forskel Kvinder-
mænd

Deres rettigheder som europæisk borger 48% 48% 47% +1
Beskæftigelsespolitikken 39% 39% 40% -1
Social- og sundhedspolitikken 39% 42% 34% +8
Foranstaltninger med hensyn til 
uddannelse, erhvervsuddannelse og 
unge

32% 35% 29% +6

Samarbejds- og udviklingspolitikken og 
humanitær bistand 20% 22% 17% +5

EB64 (Efterår 2005)

B. Europa-Parlamentet vil handle på forskellige niveauer

1) Med hensyn til kvindernes økonomiske situation:

 Europa-Parlamentet kræver endnu en gang, at Kommissionen fremsætter et 
lovgivningsforslag om ligeløn mellem mænd og kvinder.

 Det opfordrer medlemsstaterne til effektivt at bekæmpe ledighedsprocenten 
blandt kvinder.

2) Med hensyn til kønsuligheden i EU:

 Medlemmerne af Europa-Parlamentet kræver, at der etableres 
pasningsmuligheder for børn i førskolealderen. Det er et vigtigt element i 
jagten på en bedre balance mellem arbejdsliv og privatliv.

 I denne forbindelse kræver Europa-Parlamentet ligeledes, at medlemsstaterne 
og EU styrker hjælpen til ældre og andre plejekrævende personer.

 For Europa-Parlamentet er det vigtigt at fremme en større ligevægt mellem 
kvinder og mænd på de ansvarsfulde poster i virksomhederne, 
administrationen og de politiske organer.

C. Kvindernes repræsentation i Europa-Parlamentet stiger

Andelen af kvinder i Europa-Parlamentet siden 1979: Situationen er blevet 
bedre og bliver fortsat bedre.
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I øjeblikket er andelen af kvinder kun på 23,92 % i de nationale parlamenter.

IV. HVAD KAN MAN LÆRE AF DETTE?

For at bryde den onde cirkel, som holder kvinderne på afstand af EU, må EU på 
en nyskabende måde vise, at:

1) Dets foranstaltninger er relevante for de europæiske kvinder: EU skal på 
en mere effektiv måde vise, at der tages højde for de europæiske kvinders 
vigtigste bekymringer både med hensyn til deres usikre økonomiske og sociale 
situation, ulighed mellem kønnene og deres involvering i politik og med 
hensyn til udviklingen af socialpolitikken.

2) EU gør en indsats for at forbedre de europæiske borgeres dagligdag.
Dette kunne være et effektivt middel til at ændre EU's image.

V. MÅLET

Kilder: 

1. Kvantitative undersøgelser

 Special Eurobarometer: Kvindernes meninger og holdninger inden valget til 
Europa-Parlamentet i 2009 (Efterår 2007 – Efterår 2008) – sammenlagte 

Kvinderne mener, at EU's 
indsats er relevant

Kvinderne føler sig 
nærmere EU

Kvinderne får et større 
kendskab til EU

Kvinderne interesserer sig 
mere for EU
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resultater for tre Eurobarometerundersøgelser – for hver undersøgelse et 
repræsentativt udsnit på 1.000 europæere på 15+, som er blevet interviewet 
ansigt til ansigt i de 27 medlemsstater (i alt ca. 27.000 interview).

 Flash Eurobarometer 266: Kvinder og valg til Europa-Parlamentet (februar 
2009) - et repræsentativt udsnit på 1.000 kvinder på 15+ og et repræsentativt 
udsnit på 500 borgere, mænd og kvinder, på 15+, som er blevet interviewet 
telefonisk i de 27 medlemsstater (i alt ca. 35.000 interview) – Gallup Europe

 Special Eurobarometer 71.3: Undersøgelse efter valget (juni 2009) - et 
repræsentativt udsnit på 1.000 europæere på 18+ (Østrig 16+), som er blevet 
interviewet ansigt til ansigt i de 27 medlemsstater (i alt ca. 26.000 interview).

 Standard Eurobarometer (EB64, efterår 2005 – EB70, efterår 2008 – EB72, 
efterår 2009) - et repræsentativt udsnit på 1.000 europæere på 15+, som er 
blevet interviewet ansigt til ansigt i de 27 medlemsstater (i alt ca. 27.000 
interview).

2. Kvalitativ undersøgelse

 Kvinderne og EU efter valget til Europa-Parlamentet i juni 2009 (juni 2009) –
Målgrupper: kvinder mellem 30 og 55 år, adspurgt i de 27 medlemsstater.

3. Makroøkonomiske tal

 Eurostatstatistikker


