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Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας
Διεύθυνση Γ - Σχέσεις με τους πολίτες
ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ

Βρυξέλλες, 5 Μαρτίου 2010

Συνέδριο της 2ας Μαρτίου 2010

«Ορίζοντας 2014: Ποια η σύνδεση μεταξύ των γυναικών και της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης;»

Οι γυναίκες και η Ευρωπαϊκή Ένωση
Παρουσίαση από την TNS Opinion

Με την ευκαιρία ενός συνεδρίου που έθετε το ανωτέρω ερώτημα, το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο εγκαινίασε στους κόλπους του μια σειρά εκδηλώσεων σχετικά με την 
παγκόσμια ημέρα της γυναίκας για το 2010. Το συνέδριο της 2ας Μαρτίου 2010 
πραγματοποιήθηκε υπό την προεδρία της Αντιπροέδρου του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, κ. Ρόδης Κράτσα-Τσαγκαροπούλου.

Αμέσως μετά τις ευρωπαϊκές εκλογές του Ιουνίου του 2009, ήταν σημαντικό να 
τεθούν, στο πλαίσιο του σχετικού απολογισμού, ορισμένα ουσιαστικά ερωτήματα: 
ποια είναι η σχέση των γυναικών με την ΕΕ και τι προσδοκούν από αυτήν; Τι ρόλο 
θεωρούν ότι διαδραματίζει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τι ρόλο επιθυμούν να 
διαδραματίσει στο μέλλον; Ποια είναι η σχέση τους με την πολιτική; Ποια ήταν η 
εκλογική τους συμπεριφορά κατά τη διάρκεια των ευρωπαϊκών εκλογών;

Ορισμένες απαντήσεις σε αυτά τα ερωτήματα προκύπτουν από την ανάλυση του 
συνόλου των ποσοτικών ερευνών του Ευρωβαρομέτρου πριν και μετά τις εκλογές 
(ΕΚ και Επιτροπή) και των ποιοτικών ερευνών που διενήργησε το Κοινοβούλιο μετά 
τις εκλογές. Το έργο αυτό είναι αποτέλεσμα σύνθεσης που πραγματοποιήθηκε σε 
συνεργασία με την TNS Opinion και τη ΓΔ Επικοινωνίας του ΕΚ.

Το παρόν σημείωμα αποτελεί σύνθεση της παρουσίασης Powerpoint την οποία ο 
αναγνώστης θα βρει συνημμένη σε παράρτημα. 

 Ένα στοιχείο είναι καθοριστικό για τις προσεχείς ευρωπαϊκές εκλογές του 
2014: η σύνδεση μεταξύ των γυναικών και της ΕΕ είναι πιο χαλαρή από 
την αντίστοιχη σχέση των ανδρών. 

 Οι επιστημονικές αναλύσεις καταδεικνύουν την ύπαρξη ενός φαύλου 
κύκλου τον οποίο πρέπει να προσπαθήσουμε να ανατρέψουμε πριν από τις 
επόμενες ευρωπαϊκές εκλογές. 
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Σήμερα, οι γυναίκες δεν γνωρίζουν ποιος είναι ο ρόλος της ΕΕ και ποια είναι η 
σημασία της για τα συγκεκριμένα θέματα που τις απασχολούν· ως εκ τούτου, 
ενδιαφέρονται λιγότερο για την ΕΕ και την γνωρίζουν λιγότερο από ό,τι οι άνδρες. 
Αυτό εξηγεί το γεγονός ότι οι γυναίκες θεωρούν ότι τις χωρίζει απόσταση από την 
ΕΕ.

Εάν καταφέρουμε να ανατρέψουμε αυτόν τον φαύλο κύκλο με ορίζοντα το 2014, τότε 
οι γυναίκες θα κατανοήσουν καλύτερα τη σημασία της ΕΕ, θα επιδείξουν μεγαλύτερο 
ενδιαφέρον γι’ αυτήν, θα την κατανοήσουν περισσότερο και θα αισθανθούν πιο κοντά 
της.

 Αποτελεί τεράστια πρόκληση, είναι όμως εφικτό.

 Καταρχάς, μπορούμε να επιτύχουμε τον στόχο αυτόν αν δείξουμε στις 
γυναίκες ότι η ΕΕ συμβάλλει αποτελεσματικά στην καταπολέμηση της 
κρίσης.

Τα στατιστικά στοιχεία που παρουσιάζονται στη συνέχεια στο παρόν σημείωμα 
καταδεικνύουν πόσο ευάλωτες είναι οι γυναίκες απέναντι στην κρίση. Το γεγονός 
αυτό οφείλεται κυρίως στις ανισότητες που εξακολουθούν να υφίστανται στον 
οικονομικό τομέα, με πρώτες: τη μισθολογική ανισότητα, την ανισότητα στον τομέα 
της απασχόλησης, τη δυσκολία συνδυασμού επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής.

 Ένας δεύτερος τρόπος για να επιτύχουμε αυτόν τον στόχο είναι να ακούσουμε 
τις γυναίκες όταν ζητούν μια Ευρώπη με μεγαλύτερη αλληλεγγύη τόσο στο 
εσωτερικό των συνόρων της όσο και στο εξωτερικό.

Από όλες τις έρευνες προκύπτει ότι, στην πλειονότητά τους, οι Ευρωπαίες επιθυμούν 
μια Ευρωπαϊκή Ένωση περισσότερο κοινωνική. 

Το γεγονός ότι αντιλαμβάνονται την ΕΕ ως κάτι το μακρινό οφείλεται στο ότι η ΕΕ 
δεν έχει αναπτύξει ικανοποιητικά την επικοινωνιακή της πολιτική όσον αφορά τις 
πολιτικές που οι Ευρωπαίες θεωρούν ότι τις αφορούν:

o προστασία του καταναλωτή·
o δημόσια υγεία·
o καταπολέμηση της ανεργίας·
o μέλλον των συντάξεων·
o εκπαίδευση·
o προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στον κόσμο.

Προς τον σκοπό αυτόν, πρέπει να ξεπεράσουμε ένα στερεότυπο το οποίο 
επαναλαμβάνεται πάρα πολύ συχνά: «οι γυναίκες είναι λιγότερο Ευρωπαίες από τους 
άνδρες». Όχι, απλούστατα δεν έχουν το ίδιο όραμα με τους άνδρες όσον αφορά την 
Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Στην πραγματικότητα, οι γυναίκες θέλουν μια διαφορετική Ευρώπη. Τότε, θα την 
προσεγγίσουν περισσότερο και θα επιδείξουν μεγαλύτερο ενδιαφέρον για τα 
ευρωπαϊκά θέματα. Παραδείγματος χάριν, και με μεγάλη μάλιστα διαφορά, 
αισθάνονται ότι μετέχουν περισσότερο σε θέματα τοπικού και εθνικού 
ενδιαφέροντος.
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I. ΑΠΟ ΤΟΝ ΦΑΥΛΟ ΚΥΚΛΟ ΣΤΟΝ ΕΝΑΡΕΤΟ ΚΥΚΛΟ

Στα πορίσματα αυτών των αναλύσεων διατυπώνεται η εκτίμηση ότι οι δεσμοί που 
ενώνουν τις γυναίκες με την Ευρωπαϊκή Ένωση στηρίζονται σε έναν φαύλο κύκλο: 

Αυτό το σχήμα προκύπτει από τα ακόλουθα στοιχεία: 

1. Οι γυναίκες διαθέτουν, κατά μέσο όρο, χαμηλότερο επίπεδο οικονομικής 
ασφάλειας σε σύγκριση με τους άνδρες. 

2. Οι γυναίκες ενδιαφέρονται περισσότερο για την πολιτική σε τοπικό και εθνικό 
επίπεδο, και λιγότερο για την πολιτική σε ευρωπαϊκό επίπεδο. 

3. Αν και οι γυναίκες αντιλαμβάνονται την ΕΕ ως κάτι το μακρινό, κατανοούν 
τη σπουδαιότητά της και προσήλθαν στις κάλπες στα ίδια σχεδόν ποσοστά με 
τους άνδρες κατά τις ευρωπαϊκές εκλογές του 2009.

4. Έχουν διαφορετικό όραμα για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν και υποστηρίζουν 
στην πλειονότητά τους τις κοινοτικές πολιτικές, επιδεικνύουν μικρότερη 
προσήλωση σε σύγκριση με τους άνδρες. Απεναντίας, επιθυμούν μια Ευρώπη 
που να διαθέτει πιο έντονο κοινωνικό χαρακτήρα.

Η κατάσταση αυτή δεν διαπιστώνεται μόνον στις εκλογές, αλλά επιβεβαιώνεται 
εξίσου από τις στατιστικές έρευνες της Eurostat.

II. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Α. Οι γυναίκες διαθέτουν, κατά μέσο όρο, χαμηλότερο επίπεδο οικονομικής 
ασφάλειας σε σύγκριση με τους άνδρες

1) Οι γυναίκες αμείβονται λιγότερο. 

Μισθολογική διαφορά με βάση το 
φύλο (%)· Σύνολο 2007

Εσθονία - 30,3
Αυστρία - 25,5

ΕΕ 27 -17,6
Ιταλία - 5,1
Μάλτα - 2,4

 Eurostat

Οι γυναίκες δεν θεωρούν ότι οι 
παρεμβάσεις της ΕΕ έχουν 

σημασία για τις ίδιες

Οι γυναίκες 
αντιλαμβάνονται την ΕΕ ως 

κάτι το μακρινό

Οι γυναίκες γνωρίζουν 
ελάχιστα για την ΕΕ

Οι γυναίκες ενδιαφέρονται 
ελάχιστα για την ΕΕ
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2) Αν και παρατηρείται πορεία βελτίωσης (στόχος της στρατηγικής της Λισαβόνας
2000-2010), το ποσοστό απασχόλησης των γυναικών και η σταθερότητά τους 
στην αγορά εργασίας παραμένουν κατώτερα των ανδρών

Ποσοστό απασχόλησης (%) με βάση το φύλο· Σύνολο 2008

Σύνολο Γυναίκες Άνδρες Διαφορά γυναικών-
ανδρών

Φινλανδία 71,1 69,0 73,1 - 4,1
Σουηδία 74,3 71,8 76,7 - 4,9
ΕΕ 27 65,9 59,1 72,8 - 13,7
Ελλάδα 61,9 48,7 75,0 - 26,3
Μάλτα 55,3 37,4 72,5 - 35,1

Eurostat

Ποσοστό προσωρινά απασχολουμένων στο σύνολο των απασχολουμένων (%), 2008

Σύνολο Γυναίκες Άνδρες Διαφορά γυναικών-
ανδρών

Κύπρος 13,9 19,9 8,2 + 11,7
Φινλανδία 15,0 18,7 11,2 + 7,5

ΕΕ 27 14,0 14,9 13,3 + 1,6
Ουγγαρία 7,9 7,0 8,7 - 1,7
Λετονία 3,3 2,0 4,7 - 2,7

Eurostat

3) Περισσότερες γυναίκες ζουν σε άνεργα νοικοκυριά, γεγονός που σημαίνει ότι 
δεν εργάζεται κανένα μέλος του νοικοκυριού.

Άνεργα νοικοκυριά με βάση το φύλο (%)· Σύνολο 2008

Σύνολο Γυναίκες Άνδρες Διαφορά γυναικών-
ανδρών

Ελλάδα 7,5 9,3 5,7 + 3,6
Ηνωμένο Βασίλειο 10,7 12,5 8,9 + 3,6

ΕΕ 27 9,2 10,1 8,2 + 1,9
Φινλανδία 8,1 7,8 8,3 - 0,5
Εσθονία 6,2 5,8 6,6 - 0,8

Eurostat

 Η ανισότητα των φύλων στην ΕΕ αποτελεί πραγματικότητα: ένα τρίτο των 
ευρωπαίων γυναικών έχουν αισθανθεί ήδη ότι έχουν υποστεί άδικη μεταχείριση 
επειδή ήταν γυναίκες.

Έχετε αισθανθεί ποτέ ότι σας αντιμετώπισαν άδικα επειδή ήσασταν γυναίκα;
Ναι Όχι Δ.Γ.

Σουηδία 43% 55% 2%
Ελλάδα 40% 59% 1%

ΕΕ 27 32% 67% 1%
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Πορτογαλία 22% 78% 0%
Μάλτα 22% 76% 2%

Έκτακτο Ευρωβαρόμετρο 266, Φεβρουάριος 2009
Ερώτημα που τέθηκε αποκλειστικά σε γυναίκες.

Β. Οι γυναίκες ενδιαφέρονται περισσότερο για την πολιτική σε τοπικό και 
εθνικό επίπεδο, και λιγότερο για την πολιτική σε ευρωπαϊκό επίπεδο

1) Οι γυναίκες συμμετέχουν περισσότερο στη διαχείριση της καθημερινής ζωής. Στο 
πεδίο της πολιτικής, μεγαλύτερο ποσοστό γυναικών, σε σύγκριση με τους άνδρες, 
πιστεύει ότι όσο πιο κοντά στον πολίτη βρίσκεται το επίπεδο διακυβέρνησης 
(καταρχάς εθνικό, και εν συνεχεία περιφερειακό ή τοπικό), τόσο σημαντικότερος 
είναι ο αντίκτυπός του στην καθημερινή του ζωή. 

Σύμφωνα με το Ευρωβαρόμετρο 72 (φθινόπωρο 2009): 

Ποιο από τα ακόλουθα επίπεδα επηρεάζει περισσότερο τις συνθήκες διαβίωσής σας;
Γυναίκες Άνδρες

Το εθνικό επίπεδο 44% 48%
Το περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο 37% 31%
Το ευρωπαϊκό επίπεδο 11% 15%
Δ.Γ. 8% 6%

2) Τις γυναίκες απασχολούν περισσότερο τα ζητήματα που έχουν άμεσο 
αντίκτυπο στις ίδιες ή στην οικογένειά τους. Όπως φανερώνει το σημείο 4 
(Κοινωνική ατζέντα), αντιμετωπίζουν πιο ευνοϊκά τις κοινωνικές πολιτικές, ενώ 
οι άνδρες ενδιαφέρονται περισσότερο για τη «μακροπολιτική» (οικονομία, 
ασφάλεια και άμυνα, ενέργεια κ.ο.κ.).

Σε προσωπικό επίπεδο, ποια είναι τα δύο σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζετε 
επί του παρόντος; (μέγιστο 2 απαντήσεις)

Σύνολο Γυναίκες Άνδρες Διαφορά γυναικών-
ανδρών

Η αύξηση των τιμών/ο 
πληθωρισμός 38% 39% 36% +3

Η οικονομική κατάσταση 26% 24% 29% -5

Η ανεργία 20% 20% 20% =
Το σύστημα υγείας 18% 21% 16% +5

Οι συντάξεις 15% 17% 14% +3
Ευρωβαρόμετρο 72 (φθινόπωρο 2009)

3) Οι γυναίκες δηλώνουν ότι τις ενδιαφέρει περισσότερο η πολιτική σε τοπικό 
επίπεδο επειδή η οικογενειακή τους ζωή σχετίζεται άμεσα με αυτήν και επειδή 
αισθάνονται ότι η φωνή τους μετράει. 

Παράθεση αποσπασμάτων από το ποιοτικό Ευρωβαρόμετρο του 2009 για τις 
γυναίκες:

«Προτιμώ να δραστηριοποιούμαι σε τοπικό επίπεδο. Αυτό κινητοποιεί περισσότερο τη 
φαντασία μου. Γνωρίζω τους ανθρώπους για τους οποίους δραστηριοποιούμαι». (Κάτω 
Χώρες)
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«Είμαι παθητική παρατηρήτρια. Όταν ένα άρθρο μου κινεί το ενδιαφέρον, το διαβάζω. 
Εστιάζω σε θέματα που επηρεάζουν εμένα προσωπικά ή την οικογένειά μου». (Σλοβακία)

«Όλα αυτά μου φαίνονται πραγματικά πολύ μακρινά, και δεν ασχολούμαι μαζί τους. 
Προτιμώ να κινητοποιούμαι για θέματα που σχετίζονται πιο άμεσα με την καθημερινή μου 
ζωή, ή ως προς τα οποία αισθάνομαι ότι η φωνή μου μετράει και ότι μπορώ να ασκήσω 
επιρροή». (Δανία)

«Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υπάρχει, ακούμε να μιλούν γι’ αυτό κατά καιρούς. Κατά τη 
γνώμη μου, όμως, δεν διαθέτει χαρακτηριστικά πραγματικής κυβέρνησης». (Ιταλία)

Γ. Αν και οι γυναίκες θεωρούν ότι τις χωρίζει απόσταση από την ΕΕ, γνωρίζουν 
ότι η ΕΕ είναι σημαντική, και στις τελευταίες ευρωπαϊκές εκλογές ψήφισαν 
στα ίδια ποσοστά με τους άνδρες

1) Οι γυναίκες θεωρούν ότι τις χωρίζει απόσταση από την ΕΕ:

α) Οι γυναίκες έχουν λιγότερο θετική εικόνα για την ΕΕ σε σύγκριση με τους 
άνδρες, είτε αυτό αφορά το όραμά τους για την ΕΕ, είτε το επίπεδο στο οποίο 
υποστηρίζουν τη συμμετοχή σε αυτήν, ή τον βαθμό στον οποίο εμπιστεύονται 
την ΕΕ. 

β) Σχεδόν οι μισές Ευρωπαίες έχουν την αίσθηση ότι δεν κατανοούν τη 
λειτουργία της ΕΕ.

Σύμφωνα με το Τακτικό Ευρωβαρόμετρο 72: Για καθεμία από τις ακόλουθες 
προτάσεις, μπορείτε να μου πείτε αν μάλλον συμφωνείτε ή μάλλον διαφωνείτε;

Κατανοώ τη λειτουργία της ΕΕ

Σύνολο Γυναίκες Άνδρες Διαφορά γυναικών-ανδρών

Μάλλον συμφωνώ 44% 38% 51% +13

Μάλλον δεν συμφωνώ 48% 54% 42% -12
Δεν γνωρίζω 8% 8% 7% -1

γ) Πάνω από 3 γυναίκες στις 4 θεωρούν ότι δεν είναι καλά ενημερωμένες 
σχετικά με τις δραστηριότητες του ΕΚ.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα που συγκεντρώθηκαν από τα Ευρωβαρόμετρα 68, 
69 και 70:

Επίπεδο ενημέρωσης σχετικά με τις δραστηριότητες του ΕΚ
Γυναίκες Άνδρες Διαφορά γυναικών-ανδρών

Καλά ενημερωμένοι 19% 28% -9
Όχι καλά ενημερωμένοι 77% 69% +8
Δεν γνωρίζω 4% 3% +1

 Από τα στοιχεία αυτά προκύπτει ότι η ΕΕ θεωρείται ότι είναι απομακρυσμένη 
και υπερβολικά περίπλοκη. 
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Παράθεση αποσπασμάτων από την ποιοτική έρευνα του 2009 για τις γυναίκες:

«Πολύς κόσμος δεν γνωρίζει πώς λειτουργεί [η ΕΕ]. Διευθύνεται από πάρα πολλά άτομα 
και δεν γνωρίζουμε ποιος κάνει τι». (Γαλλία)

«Δεν αισθάνομαι να με συνδέει τίποτε με την ΕΕ». (Ηνωμένο Βασίλειο)

«Η ΕΕ λειτουργεί σε ανώτερο επίπεδο· εμείς, οι απλοί άνθρωποι, δεν αισθανόμαστε να μας 
αγγίζει ιδιαίτερα». (Σλοβενία)

«Η ΕΕ λαμβάνει αποφάσεις “κάτω από το τραπέζι”. Θα έπρεπε να επισκέπτονται τις χώρες 
και να στηρίζουν τις αποφάσεις τους σε αυτά που βλέπουν εκεί». (Σλοβακία)

2) Εντούτοις, οι Ευρωπαίες γνωρίζουν ότι η ΕΕ διαδραματίζει σημαντικό ρόλο, 
αν και δεν είναι σε θέση να τον προσδιορίσουν. 

Το ποιοτικό Ευρωβαρόμετρο του 2009 για τις γυναίκες καταδεικνύει ότι οι 
γυναίκες είναι προσηλωμένες στους στόχους του ευρωπαϊκού εγχειρήματος 
(ειρήνη και αλληλεγγύη). 

Γνωρίζουν ότι:

- η ΕΕ διαδραματίζει θεμελιώδη ρόλο εναρμόνισης και ρύθμισης·
- η πλειονότητα των εθνικών νόμων καθορίζεται με τον έναν ή τον άλλον τρόπο 

σε ευρωπαϊκό επίπεδο·
- η ΕΕ προσφέρει οικονομική σταθερότητα.

Αναγνωρίζουν όμως ότι δεν μπορούν να εκφραστούν με μεγαλύτερη ακρίβεια 
σχετικά με τον ρόλο της ΕΕ. Οι γυναίκες διαθέτουν λιγότερες αντικειμενικές 
γνώσεις σχετικά με την ΕΕ. Σύμφωνα με το Ευρωβαρόμετρο 72, όταν τους 
τέθηκαν πέντε ερωτήσεις σχετικά με την ΕΕ, μόνον το 38% των γυναικών 
απάντησαν κατά μέσο όρο ορθώς (έναντι 47% των ανδρών).

3) Οι γυναίκες ψήφισαν στο ίδιο σχεδόν ποσοστό με τους άνδρες στις 
ευρωπαϊκές εκλογές του 2009 (και σε ποσοστό μεγαλύτερο από τους άνδρες 
σε ορισμένες χώρες). 

Ευρωπαϊκές εκλογές: επίπεδο συμμετοχής

Σύνολο Γυναίκες Άνδρες Διαφορά γυναικών-
ανδρών

Λετονία 54% 58% 49% +9
Λιθουανία 21% 25% 16% +9

ΕΕ 27 43% 42% 44% -2
Κύπρος 59% 55% 64% -9
Ελλάδα 52% 48% 58% -10

Μετεκλογική έρευνα (Ιούνιος 2009)

Δ. Προσβλέπουν σε μια διαφορετική ΕΕ, μια Ένωση με κοινωνική ατζέντα

1) Η πλειονότητα των γυναικών υποστηρίζει τις ευρωπαϊκές πολιτικές, λιγότερο 
όμως από τους άνδρες όσον αφορά:
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Επίπεδο υποστήριξης των ακόλουθων ευρωπαϊκών πολιτικών
Υπέρ Κατά Δεν γνωρίζω

Γυναίκες Άνδρες Γυναίκες Άνδρες Γυναίκες Άνδρες
Μια ευρωπαϊκή νομισματική 
Ένωση με ενιαίο νόμισμα, το 
ευρώ

57% 65% 35% 30% 9% 6%

Μια κοινή εξωτερική πολιτική 
των κρατών μελών της ΕΕ, έναντι 
τρίτων χωρών

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

Μια κοινή πολιτική άμυνας και 
ασφάλειας σε όλα τα κράτη μέλη 73% 78% 15% 15% 12% 7%

Διεύρυνση της ΕΕ, ώστε να 
συμπεριλάβει και άλλες χώρες τα 
επόμενα χρόνια

44% 48% 40% 41% 16% 11%

Συγκεντρωτικά αποτελέσματα Ευρωβαρομέτρων 68, 69 και 70

2) Απεναντίας, περισσότερες γυναίκες, σε σύγκριση με τους άνδρες, υποστηρίζουν 
την κοινωνική πολιτική, την πολιτική δημόσιας υγείας και την πολιτική 
προστασίας των καταναλωτών.

Κατά τη γνώμη σας, σε ποια από τις ακόλουθες πολιτικές πρέπει να δοθεί προτεραιότητα; (μέγιστο 
4 απαντήσεις)

Γυναίκες Άνδρες Διαφορά 
γυναικών-ανδρών

Βελτίωση της προστασίας του καταναλωτή και της 
δημόσιας υγείας 39% 33% +6

Καταπολέμηση της τρομοκρατίας με ταυτόχρονο 
σεβασμό των ατομικών ελευθεριών 38% 35% +3

Αποτελεσματική καταπολέμηση της αλλαγής του 
κλίματος 36% 35% +1

Μια πολιτική ασφάλειας και άμυνας που να 
επιτρέπει στην ΕΕ να αντιμετωπίζει διεθνείς κρίσεις 31% 33% -2

Μια κοινή πολιτική ενέργειας με σκοπό τη 
διασφάλιση της ενεργειακής ανεξαρτησίας της ΕΕ 28% 33% -5

Συγκεντρωτικά αποτελέσματα Ευρωβαρομέτρων 68, 69 και 70

 Κατά συνέπεια, οι γυναίκες προσβλέπουν σε μια ευρωπαϊκή κοινωνική 
ατζέντα.

Όσον αφορά τόσο τις αξίες που πρέπει να προασπίζει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
όσο και τις πολιτικές στις οποίες πρέπει να δίνεται προτεραιότητα, οι γυναίκες 
που υποστηρίζουν την ανάπτυξη των κοινωνικών πολιτικών στην ΕΕ είναι 
περισσότερες από τους άνδρες.

Κατά τη γνώμη σας, ποια από τις ακόλουθες αξίες πρέπει να προασπίζει κατά προτεραιότητα το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο;

Γυναίκες Άνδρες Διαφορά 
γυναικών-ανδρών

Προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στον 
κόσμο 55% 52% +3

Ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών 37% 29% +8
Αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ 33% 40% -7
Αλληλεγγύη μεταξύ της ΕΕ και των φτωχών χωρών 
του κόσμου 27% 29% -2

Τακτικό Ευρωβαρόμετρο 70 (φθινόπωρο 2008)
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ΙΙΙ. ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ 
ΓΥΝΑΙΚΩΝ;

Α. Προσδοκίες των γυναικών

1) Πριν από τις εκλογές, οι γυναίκες επιθυμούσαν η προεκλογική εκστρατεία 
του 2009 να εστιαστεί στα ακόλουθα θέματα:

Θέματα των ευρωπαϊκών εκλογών του 2009

Γυναίκες Άνδρες Διαφορά γυναικών-
ανδρών

Η ανεργία 49% 47% +2
Η οικονομική ανάπτυξη 45% 50% -5
Ο πληθωρισμός και η αγοραστική 
δύναμη 44% 45% -1

Η εγκληματικότητα 36% 33% +3
Το μέλλον των συντάξεων 34% 31% +3

Συγκεντρωτικά αποτελέσματα Ευρωβαρομέτρων 68, 69 και 70

2) Οι γυναίκες επιθυμούν να ενημερώνονται περισσότερο για τους 
ακόλουθους τομείς:

Για ποια θέματα επιθυμείτε να ενημερώνεστε περισσότερο;

Σύνολο Γυναίκες Άνδρες Διαφορά 
γυναικών-ανδρών

Για τα δικαιώματά σας ως ευρωπαίος 
πολίτης 48% 48% 47% +1

Για την πολιτική απασχόλησης 39% 39% 40% -1
Για την κοινωνική πολιτική και την 
πολιτική στον τομέα της υγείας 39% 42% 34% +8

Για τα μέτρα στους τομείς της 
εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της 
νεολαίας

32% 35% 29% +6

Για την πολιτική συνεργασίας και 
αναπτυξιακής βοήθειας, καθώς και για 
την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας

20% 22% 17% +5

Ευρωβαρόμετρο 64 (φθινόπωρο 2005)

Β. Το ΕΚ επιθυμεί να παρέμβει σε διάφορα επίπεδα

1) Όσον αφορά την οικονομική κατάσταση των γυναικών:

 Το ΕΚ ζητεί, για μια ακόμη φορά, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να καταθέσει 
νομοθετική πρόταση σχετικά με την ισότητα των αμοιβών μεταξύ ανδρών και 
γυναικών.

 Καλεί τα κράτη μέλη να καταβάλουν αποτελεσματικότερες προσπάθειες για 
την καταπολέμηση του ποσοστού ανεργίας μεταξύ των γυναικών.
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2) Όσον αφορά την ανισότητα των φύλων στην ΕΕ:

 Οι ευρωπαίοι βουλευτές αξιώνουν τη δημιουργία μηχανισμών υποδοχής για 
τα παιδιά προσχολικής ηλικίας. Αυτό είναι ένα σημαντικό στοιχείο στην 
προσπάθεια βελτίωσης της ισορροπίας μεταξύ επαγγελματικής και 
προσωπικής ζωής.

 Υπό αυτό το πρίσμα, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζητεί εξίσου από τα κράτη 
μέλη της ΕΕ να ενισχύσουν την παροχή βοήθειας στους ηλικιωμένους καθώς 
και στα λοιπά εξαρτώμενα πρόσωπα. 

 Κατά τη γνώμη του ΕΚ, επιβάλλεται να ενθαρρυνθεί η πιο ισόρροπη 
παρουσία των γυναικών και των ανδρών σε υπεύθυνες θέσεις στο εσωτερικό 
των επιχειρήσεων, καθώς και σε διοικητικά και πολιτικά όργανα.

Γ. Η εκπροσώπηση των γυναικών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αυξάνεται

Ποσοστό γυναικών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο από το 1979: η κατάσταση 
έχει βελτιωθεί, και εξακολουθεί να βελτιώνεται.

Women MEPs
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Σημειώνεται ότι επί του παρόντος οι γυναίκες βουλευτές εκπροσωπούνται 
μόνον σε ποσοστό 23,92% στα εθνικά κοινοβούλια.

IV. ΠΟΙΑ ΔΙΔΑΓΜΑΤΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΟΚΟΜΙΣΤΟΥΝ;

Για να ανατραπεί ο φαύλος κύκλος που απομακρύνει τις γυναίκες από την ΕΕ, η 
Ένωση πρέπει να καταδείξει, με καινοτόμο τρόπο, ότι:
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1) Οι παρεμβάσεις της είναι χρήσιμες για τις Ευρωπαίες: Η ΕΕ οφείλει να 
καταδείξει με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα ότι τα κύρια μελήματα των 
ευρωπαίων γυναικών λαμβάνονται υπόψη, όσον αφορά τόσο την επισφαλή 
οικονομική και κοινωνική τους κατάσταση, την ανισότητα των φύλων και τη 
συμμετοχή τους στην πολιτική ζωή, όσο και την ανάπτυξη των κοινωνικών 
πολιτικών.

2) Η ΕΕ παρεμβαίνει υπέρ της βελτίωσης της καθημερινής ζωής των 
ευρωπαίων πολιτών. Αυτό μπορεί να χρησιμεύσει ως αποτελεσματικό μέσο 
αλλαγής της εικόνας της.

V. Ο ΣΤΟΧΟΣ

Πηγές:

1. Ποσοτικές έρευνες

 Ειδικό Ευρωβαρόμετρο: Στάσεις και απόψεις των γυναικών στην Ευρώπη 
πριν από τις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου το 2009 (φθινόπωρο
2007-φθινόπωρο 2008) – συγκεντρωτικά αποτελέσματα τριών κυμάτων του 
Ευρωβαρομέτρου – για κάθε κύμα, χρησιμοποιήθηκε αντιπροσωπευτικό 
δείγμα 1 000 ευρωπαίων ηλικίας 15 ετών και άνω, στους οποίους 
υποβλήθηκαν ερωτήσεις βάσει προσωπικής συνέντευξης στα 27 κράτη μέλη 
της ΕΕ (σύνολο 27 000 συνεντεύξεων περίπου)

 Έκτακτο Ευρωβαρόμετρο 266: Γυναίκες και ευρωπαϊκές εκλογές
(Φεβρουάριος 2009) – αντιπροσωπευτικό δείγμα 1 000 γυναικών ηλικίας 15 
ετών και άνω, και αντιπροσωπευτικό δείγμα 500 πολιτών, ανδρών και 
γυναικών, ηλικίας 15 ετών και άνω, στους οποίους υποβλήθηκαν ερωτήσεις 
μέσω τηλεφώνου στα 27 κράτη μέλη της ΕΕ (σύνολο 35 000 συνεντεύξεων 
περίπου) – Gallup Europe

 Ειδικό Ευρωβαρόμετρο 71.3: Μετεκλογική έρευνα (Ιούνιος 2009) –
αντιπροσωπευτικό δείγμα 1 000 Ευρωπαίων ηλικίας 18 ετών και άνω (στην 
Αυστρία: 16 ετών και άνω), στους οποίους υποβλήθηκαν ερωτήσεις βάσει 
προσωπικής συνέντευξης στα 27 κράτη μέλη της ΕΕ (σύνολο 26 000 
συνεντεύξεων περίπου)

Οι γυναίκες εκτιμούν ότι οι 
παρεμβάσεις της ΕΕ είναι 

χρήσιμες

Οι γυναίκες αισθάνονται ότι 
βρίσκονται κοντά στην ΕΕ

Οι γυναίκες γνωρίζουν 
περισσότερο την ΕΕ

Οι γυναίκες ενδιαφέρονται 
περισσότερο για την ΕΕ
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 Τακτικό Ευρωβαρόμετρο (Ευρωβαρόμετρο 64, φθινόπωρο 2005 –
Ευρωβαρόμετρο 70, φθινόπωρο 2008 – Ευρωβαρόμετρο 72, φθινόπωρο 2009) 
– αντιπροσωπευτικό δείγμα 1 000 Ευρωπαίων ηλικίας 15 ετών και άνω, στους 
οποίους υποβλήθηκαν ερωτήσεις βάσει προσωπικής συνέντευξης στα 27 
κράτη μέλη της ΕΕ (σύνολο 27 000 συνεντεύξεων περίπου)

2. Ποιοτική έρευνα

 Οι γυναίκες και η Ευρωπαϊκή Ένωση μετά τις ευρωπαϊκές εκλογές του 
Ιουνίου του 2009 (Ιούνιος 2009) – Ομάδες στόχοι: γυναίκες ηλικίας 30 έως 55 
ετών, στις οποίες υποβλήθηκαν ερωτήσεις στα 27 κράτη μέλη.

3. Μακροοικονομικά δεδομένα

 Στατιστικές της Eurostat


