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Viestinnän pääosasto
Osasto C – Suhteet kansalaisiin
YLEISEN MIELIPITEEN SEURANTAYKSIKKÖ

Bryssel, 5.3.2010

Symposiumi 2. maaliskuuta 2010

"Näkymät vuoteen 2014: mikä on naisten yhteys Euroopan unioniin?"

Naiset ja Euroopan unioni
TNS Opinion -verkoston esitys

Kysymys esitettiin symposiumissa, jolla Euroopan parlamentti aloitti omassa keskuudessaan 
kansainväliseen naistenpäivään 2010 liittyvän tapahtumien sarjan. Symposiumi pidettiin 
2. maaliskuuta 2010, ja sen puheenjohtajana toimi Euroopan parlamentin varapuheenjohtaja 
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou.

Kesäkuussa 2009 pidettyjen Euroopan parlamentin vaalien jälkeen on tärkeää tehdä tiliä ja 
esittää joitakin peruskysymyksiä: Mikä on naisten suhde Euroopan unioniin ja mitä he tältä 
odottavat? Minkä tehtävän naiset antavat Euroopan parlamentille, mitä he odottavat EP:ltä?
Mikä on naisten suhde politiikkaan? Mikä oli naisten äänestyskäyttäytyminen 
europarlamenttivaaleissa?

Kysymyksiin haettiin vastauksia analyysista, joka koski kaikkia kvantitatiivisia Eurobarometri-
tutkimuksia ennen ja jälkeen vaalien (EP ja komissio) sekä parlamentin vaalien jälkeen tehtyjä 
kvalitatiivisia tutkimuksia. TNS Opinion ja EP:n viestinnän pääosasto ovat yhteistyössä laatineet 
tämän synteesin.

Tämän muistion tarkoituksena on koota yhteen liitteenä olevan Powerpoint-esityksen tiedot.

 Eräs tekijä on ratkaiseva seuraavien vuonna 2014 pidettävien Euroopan parlamentin 
vaalien kannalta: naisten ja EU:n yhteys on jännitteisempi kuin miesten ja EU:n.

 Tieteellinen analyysi on tuonut esiin noidankehän, joka on rikottava ennen seuraavaa 
eurooppalaista äänestyskierrosta.

Naiset eivät nykyään näe EU:lla olevan merkitystä käytännön huoliensa kannalta, joten EU 
kiinnostaa heitä vähän ja he tuntevat sen huonommin kuin miehet. Tästä syystä naiset kokevat 
EU:n etäiseksi.
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Jos noidankehä onnistutaan rikkomaan vuoteen 2014 mennessä, se merkitsisi, että naiset 
pitäisivät Euroopan unionia entistä tärkeämpänä, se kiinnostaisi heitä enemmän, he tuntisivat sen 
paremmin ja kokisivat sen entistä läheisemmäksi itselleen.

 Haaste on valtaisa, mutta toteuttavissa.

 Ensinnä naisille on osoitettava, että EU panostaa tehokkaasti kriisin torjuntaan.

Tässä muistiossa tuonnempana esitetyt tilastotiedot osoittavat selvästi, kuinka haavoittuvaisia 
naiset ovat kriisissä. Se johtuu ennen kaikkea epätasa-arvosta talouden alalla, varsinkin 
seuraavista syistä: epätasa-arvo palkoissa ja työllistymisessä sekä vaikeudet yhdistää työ- ja 
perhe-elämä.

 Toiseksi naisia on kuunneltava, kun he vaativat entistä yhteisvastuullisempaa 
Eurooppaa sekä EU:n rajojen sisällä että niiden ulkopuolella.

Kaikki tutkimukset osoittavat, että enemmistö eurooppalaisista naisista haluaa entistä 
sosiaalisemman Euroopan unionin.

Naiset kokevat EU:n etäiseksi, koska EU ei tiedota tarpeeksi niistä politiikoista, jotka 
eurooppalaiset naiset kokevat itselleen tärkeiksi:

o kuluttajansuoja
o kansanterveys
o työttömyyden torjunta
o tulevat vanhuuseläkkeet
o koulutus
o ihmisoikeuksien suojelu maailmassa.

Mainitaan tässä usein esitetty klisee: "naiset eivät ole yhtä eurooppalaisia kuin miehet". Tämä ei 
pidä paikkaansa. Naisten näkemys Euroopan unionista on vain toisenlainen kuin miesten.

He haluavat toisenlaisen Euroopan. Vasta sitten naiset lähentyisivät Euroopan unionia, ja unionin 
tason asiat alkaisivat kiinnostaa heitä. Tällä hetkellä naiset pitävät selvästi tärkeämpinä 
paikallista ja kansallista tasoa.
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I NOIDANKEHÄSTÄ ITSEÄÄN VAHVISTAVAAN MYÖNTEISYYTEEN

Analyysien perusteella tehdyissä päätelmissä oletetaan, että naisten ja Euroopan unionin välinen 
yhteys muodostaa noidankehän:

Noidankehä muodostuu seuraavista tekijöistä:

1. Naisten taloudellisen turvan taso on keskimäärin heikompi kuin miesten.
2. Naisia kiinnostaa enemmän paikallisen ja kansallisen tason politiikka kuin Euroopan 

unionin taso.
3. Vaikka naiset kokevat EU:n etäiseksi, he ovat tietoisia sen tärkeydestä. Naisten 

äänestysprosentti oli vuoden 2009 europarlamenttivaaleissa lähes yhtä korkea kuin 
miesten.

4. Naisilla on Euroopan unionista erilainen näkemys. Vaikka naisten enemmistö tukee 
yhteisön politiikkoja, he eivät ole yhtä sitoutuneita kuin miehet. He toivovat sitä vastoin, 
että Euroopan unionia luonnehtisi merkittävä sosiaalinen agenda.

Nämä seikat tulevat haastattelututkimusten lisäksi esiin Eurostatin tilastoissa.

II NYKYTILANNE

A. Naisten taloudellisen turvan taso on keskimäärin heikompi kuin miesten.

1) Naisten palkat ovat pienempiä.

Palkkaero sukupuolen mukaan (%)
Yhteensä 2007

Viro –30,3
Itävalta –25,5

EU 27 –17,6
Italia –5,1
Malta –2,4

Eurostat

Naiset kokevat, että EU:n 
toiminta ei koske heitä.

Naiset kokevat EU:n 
etäiseksi.

Naiset tietävät EU:sta vain 
vähän.

EU ei juuri kiinnosta naisia.
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2) Vaikka parannusta tapahtuu (Lissabonin strategian tavoite 200/2010), naisten työllisyysaste 
ja työpaikkojen pysyvyys työmarkkinoilla ovat edelleen heikompia kuin miesten.

Työllisyysaste sukupuolen mukaan (%)
Yhteensä 2008

Yhteensä Naiset Miehet Ero naiset–miehet
Suomi 71,1 69,0 73,1 –4,1
Ruotsi 74,3 71,8 76,7 –4,9
EU 27 65,9 59,1 72,8 –13,7
Kreikka 61,9 48,7 75,0 –26,3
Malta 55,3 37,4 72,5 –35,1

Eurostat

Tilapäistöiden osuus työntekijöiden kokonaismäärässä (%), 2008

Yhteensä Naiset Miehet Ero naiset–miehet

Kypros 13,9 19,9 8,2 +11,7
Suomi 15,0 18,7 11,2 +7,5

EU 27 14,0 14,9 13,3 +1,6
Unkari 7,9 7,0 8,7 –1,7
Latvia 3,3 2,0 4,7 –2,7

Eurostat

3) Naisia elää enemmän talouksissa, joilla ei ole työtä, eli kenelläkään taloudessa ei ole 
työpaikkaa.

Ilman työtä olevat taloudet sukupuolen mukaan (%)
Yhteensä 2008

Yhteensä Naiset Miehet Ero naiset–miehet

Kreikka 7,5 9,3 5,7 +3,6
Yhdistynyt 
kuningaskunta 10,7 12,5 8,9 +3,6

EU 27 9,2 10,1 8,2 +1,9
Suomi 8,1 7,8 8,3 –0,5
Viro 6,2 5,8 6,6 –0,8

Eurostat

 Sukupuolten epätasa-arvo EU:ssa on tosiasia: kolmannes eurooppalaisista naisista kokee 
tulleensa kohdelluksi epäoikeudenmukaisesti, koska he ovat naisia.

Tuntuuko sinusta, että sinua on kohdeltu epäoikeudenmukaisesti, koska olet nainen?
Kyllä Ei EOS

Ruotsi 43 % 55 % 2 %
Kreikka 40 % 59 % 1 %

EU 27 32 % 67 % 1 %
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Portugali 22 % 78 % 0 %
Malta 22 % 76 % 2 %

Eurobarometri Flash 266, helmikuu 2009
Vain naisille esitetty kysymys

B. Naisia kiinnostaa enemmän paikallisen ja kansallisen tason politiikka kuin 
Euroopan unionin taso.

1) Naiset ovat enemmän vastuussa jokapäiväisen elämän hoitamisesta. Politiikassa useampi 
nainen kuin mies ajattelee, että mitä läheisempi hallinnon taso (kansallisesta alueelliseen ja 
paikalliseen), sitä enemmän sillä on vaikutusta jokapäiväiseen elämään.

Eurobarometri 72 (syksy 2009):

Millä seuraavista tasoista on eniten vaikutusta elinoloihin?
Naiset Miehet

Kansallinen taso 44 % 48 %
Alueellinen tai paikallistaso 37 % 31 %
Euroopan unionin taso 11 % 15 %
DK 8 % 6 %

2) Naisia kiinnostavat enemmän kysymykset, jotka vaikuttavat suoraan heihin tai heidän 
perheeseensä. Kuten kohdassa 4 todetaan (sosiaalinen agenda), naiset ovat 
vastaanottavaisempia sosiaalipolitiikan suhteen, kun taas miehiä kiinnostaa enemmän 
"makropolitiikka" (talous, turvallisuus ja puolustus, energia jne.).

Mitkä seuraavista ongelmista koskettavat tällä hetkellä sinua henkilökohtaisesti eniten?
(enintään kaksi vastausta)

Yhteensä Naiset Miehet Ero naiset–miehet

Hintojen nousu / inflaatio 38 % 39 % 36 % +3
Taloudellinen tilanne 26 % 24 % 29 % –5

Työttömyys 20 % 20 % 20 % =
Terveydenhoitojärjestelmä 18 % 21 % 16 % +5
Eläkkeet 15 % 17 % 14 % +3

EB 72 (syksy 72)

3) Naiset ilmoittavat, että heitä kiinnostaa enemmän paikallispolitiikka, sillä se koskee 
suoraan heidän perhe-elämäänsä ja siellä he kokevat myös voivansa vaikuttaa.

Lainauksia naisia koskevasta kvalitatiivisesta EB-tutkimuksesta 2009:

"Minusta on parempi panostaa paikallistasolle. Se kiihottaa mielikuvitustani enemmän. Tunnen 
henkilöt, joiden puolesta toimin." (Alankomaat)

"Seuraan passiivisesti. Kun jokin artikkeli herättää huomioni, luen sen. Keskityn siihen, mikä 
koskettaa minua itseäni tai perhettäni." (Slovakia)
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"Kaikki tuo on todella etäällä minusta, se ei kosketa minua. Haluan puuttua asioihin, jotka ovat 
lähellä jokapäiväistä elämääni, jolloin minusta tuntuu, että äänelläni on vaikutusta ja voin 
vaikuttaa." (Tanska)

"Onhan Euroopan parlamentti olemassa, koska siitä kuulee puhuttavan silloin tällöin. Minusta se ei 
kuitenkaan vaikuta todelliselta hallinnolta." (Italia)

C. Vaikka naiset kokevat EU:n etäiseksi, he tietävät, että EU on tärkeä, ja he äänestivät 
viime europarlamenttivaaleissa suunnilleen samassa suhteessa kuin miehet.

1) Naiset kokevat EU:n etäisenä:

a) Naisilla on EU:sta kielteisempi kuva kuin miehillä, olipa kyse EU:a koskevasta 
näkemyksestä, heidän tuestaan EU-jäsenyydelle tai heidän luottamuksestaan Euroopan 
unioniin.

b) Lähes puolet eurooppalaisista naisista kokee, etteivät he ymmärrä EU:n toimintaa.

Eurobarometri Standard 72: Ilmoita seuraavista väittämistä, oletko lähinnä samaa mieltä vai 
lähinnä eri mieltä.

Ymmärrän EU:n toimintaa.

Yhteen
sä Naiset Miehet Ero naiset–miehet

Lähinnä samaa mieltä 44 % 38 % 51 % +13

Lähinnä eri mieltä 48 % 54 % 42 % –12
Ei osaa sanoa 8 % 8 % 7 % –1

c) Yli kolme naista neljästä kokee saavansa heikosti tietoa EP:n toiminnasta.

Yhteen lasketut tulokset EB 68, 69 ja 70:

Tiedon taso EP:n toiminnasta
Naiset Miehet Ero naiset–miehet

Hyvin perillä 19 % 28 % –9
Heikosti perillä 77 % 69 % +8
Ei osaa sanoa 4 % 3 % +1

 EU koetaan siis etäiseksi ja liian monimutkaiseksi.

Otteita naisia koskevasta kvalitatiivisesta tutkimuksesta 2009:

"Ei monikaan tiedä, kuinka se [EU] toimii. Johdossa on liian paljon ihmisiä, eikä kukaan tiedä, kuka 
mitäkin tekee." (Ranska)
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"Ei minulla ole mitään tekemistä EU:n kanssa." (Yhdistynyt kuningaskunta)

"EU toimii ylemmällä tasolla, ei se meitä tavallisia ihmisiä kosketa." (Slovenia)

"EU tekee päätökset 'pöydän alla'. Heidän pitäisi käydä paikan päällä ja perustaa päätöksensä 
siihen, mitä näkevät." (Slovakia)

2) Eurooppalaiset naiset tietävät kuitenkin, että EU:lla on tarkoitus, vaikka he eivät osaa 
määritellä sitä.

Naisia koskeva kvalitatiivinen tutkimus EB 2009 osoittaa, että naiset ovat sitoutuneita 
eurooppalaiseen hankkeeseen (rauhaan ja yhteisvastuullisuuteen).

He tietävät, että

- EU on keskeisessä asemassa yhdenmukaistamisessa ja sääntelyssä
- suurin osa kansallisista laeista juontuu tavalla tai toisella Euroopan unionista
- EU tuo taloudellista vakautta.

Mutta he ovat tietoisia myös siitä, että eivät kykene täsmällisesti määrittelemään EU:n 
tehtävää. Naisilla on vähemmän puolueetonta tietoa EU:sta. EB 72 -tutkimuksen mukaan 
vain 38 prosenttia naisista osasi vastata keskimäärin oikein viiteen EU:a koskevaan 
kysymykseen (miehistä 47 prosenttia).

3) Naiset olivat lähes yhtä aktiivisia äänestäjiä vuoden 2009 europarlamenttivaaleissa kuin 
miehet (joissakin maissa jopa miehiä aktiivisempia).

Euroopan parlamentin vaalit: osallistumistaso

Yhteensä Naiset Miehet Ero naiset–miehet

Latvia 54 % 58 % 49 % +9
Liettua 21 % 25 % 16 % +9

EU 27 43 % 42 % 44 % –2
Kypros 59 % 55 % 64 % –9
Kreikka 52 % 48 % 58 % –10

Vaalien jälkeinen haastattelututkimus (kesäkuu 2009)

D. He odottavat toisenlaista Euroopan unionia, unionia, jolla on sosiaalinen agenda.

1) Suurin osa naisista tukee Euroopan unionin politiikkoja, mutta seuraavilla aloilla 
miehiä vähemmän:

EU:n politiikoille annettava tuki
Puolesta: Vastaan: Ei osaa sanoa

Naiset Miehet Naiset Miehet Naiset Miehet
Rahaliitto ja yhteinen raha, euro 57 % 65 % 35 % 30 % 9 % 6 %
EU:n jäsenvaltioiden 
yhteinen ulkopolitiikka 65 % 73 % 19 % 19 % 15 % 9 %
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muihin valtioihin nähden
Yhteinen puolustus- ja 
turvallisuuspolitiikka kaikissa 
jäsenvaltioissa

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

EU:n laajentuminen muihin 
maihin tulevina vuosina 44 % 48 % 40 % 41 % 16 % 11 %

Yhteen lasketut tulokset EB 68, EB 69, EB 70

2) Sitä vastoin naiset tukevat miehiä enemmän sosiaalipolitiikkaa, terveyspolitiikkaa ja 
kuluttajansuojelua.

Mitkä seuraavista politiikoista tulisi mielestäsi asettaa etusijalle? (enintään neljä vastausta)
Naiset Miehet Ero naiset–miehet

Kuluttajansuojan ja kansanterveyden parantaminen 39 % 33 % +6
Terrorismin torjunta yksilön vapauksia kunnioittaen 38 % 35 % +3
Ilmastonmuutoksen tehokas torjuminen 36 % 35 % +1
Turvallisuus- ja puolustuspolitiikka, jonka avulla 
EU voi paremmin vastata kansainvälisiin kriiseihin 31 % 33 % –2

Yhteinen energiapolitiikka, jolla pyritään 
turvaamaan EU:n energiariippumattomuus 28 % 33 % –5

Yhteen lasketut tulokset EB 68, EB 69, EB 70

 Naiset siis odottavat EU:lta sosiaalista agendaa.

Olipa kyse Euroopan parlamentin puolustamista arvoista tai etusijalle asetettavista politiikoista, 
naiset kannattavat miehiä enemmän EU:n sosiaalipolitiikan kehittämistä.

Mitä seuraavista arvoista Euroopan parlamentin tulisi mielestäsi ensisijaisesti 
puolustaa?

Naiset Miehet Ero naiset–miehet
Ihmisoikeuksien suojelu maailmassa 55 % 52 % +3
Miesten ja naisten välinen tasa-arvo 37 % 29 % +8
EU:n jäsenvaltioiden välinen yhteisvastuullisuus 33 % 40 % –7
EU:n ja maailman köyhien maiden välinen 
yhteisvastuullisuus 27 % 29 % –2

Eurobarometri Standard 70 (syksy 2008)

III HYVÄKSYTÄÄNKÖ EUROOPPALAISTEN NAISTEN ODOTUKSET?

A. Naisten odotukset

1) Ennen vaaleja naiset toivoivat, että vuoden 2009 vaalikampanja perustuisi 
seuraaviin teemoihin:
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Euroopan parlamentin vaalien teemat 2009

Naiset Miehet Ero naiset–miehet

Työttömyys 49 % 47 % +2
Talouskasvu 45 % 50 % –5
Inflaatio ja ostovoima 44 % 45 % –1
Turvattomuus 36 % 33 % +3
Tulevat eläkkeet 34 % 31 % +3

Yhteen lasketut tulokset EB 68, EB 69, EB 70

2) Naiset toivovat saavansa lisää tietoa seuraavilta aloilta:

Miltä aloilta haluaisit saada lisää tietoa?

Yhteensä Naiset Miehet Ero naiset–miehet

EU:n kansalaisten oikeudet 48 % 48 % 47 % +1
Työllisyyspolitiikka 39 % 39 % 40 % –1
Sosiaali- ja terveyspolitiikka 39 % 42 % 34 % +8
Koulutus, nuoria koskevat toimet 32 % 35 % 29 % +6
Yhteistyö- ja kehitysapupolitiikka, 
humanitaarinen apu 20 % 22 % 17 % +5

EB 64 (syksy 2005)

B. Euroopan parlamentti haluaa toimia eri tasoilla.

1) Naisten taloudellinen tilanne:

 EP vaatii jälleen kerran, että Euroopan komissio esittää säädösehdotuksen miesten ja 
naisten samapalkkaisuudesta.

 Se kehottaa jäsenvaltioita torjumaan entistä tehokkaammin naisten työttömyyttä.

2) Sukupuolten epätasa-arvo EU:ssa:

 Euroopan parlamentin jäsenet vaativat, että esikouluikäisille lapsille järjestettäisiin 
hoitopaikkoja. Kysymys on tärkeä, jotta työ- ja perhe-elämä olisi entistä helpompi 
tasapainottaa.

 Tätä varten Euroopan parlamentti vaati myös, että jäsenvaltiot ja EU lisäävät 
ikääntyneille ja muille huollettaville annettavaa tukea.

 EP:n mielestä on olennaisen tärkeää suosia naisten ja miesten tasapainoista osallistumista 
vastuutehtäviin yrityksissä, hallinnossa ja poliittisissa elimissä.
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C. Naisten edustus Euroopan parlamentissa kasvaa.

Naisten osuus Euroopan parlamentissa vuodesta 1979: tilanne on parantunut ja paranee 
edelleen.

Pannaan merkille, että nykyisin naisten osuus kansallisten parlamenttien jäsenistä on 
vain 23,92 prosenttia.

IV MITÄ OPIMME TÄSTÄ?

Naisia EU:sta etäännyttävän noidankehän rikkomiseksi EU:n on innovatiivisella tavalla 
osoitettava, että

1) EU:n toimilla on merkitystä eurooppalaisille naisille: EU:n on entistä tehokkaammin 
osoitettava, että eurooppalaisten naisten tärkeimmät huolenaiheet otetaan huomioon, sekä 
naisten taloudelliseen tilanteeseen ja sosiaaliseen epävarmuuteen liittyvät ongelmat että 
sukupuolten epätasa-arvo, naisten osallistuminen politiikkaan ja sosiaalipolitiikan 
kehittäminen.

2) EU toimii parantaakseen kansalaistensa jokapäiväistä elämää. Näin EU:n kuvaa 
voitaisiin tehokkaasti muokata.

V TAVOITE

EP:n naisedustajat
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Naiset pitävät EU:n 
toimintaa itselleen tärkeänä.
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läheiseksi.

Naiset tietävät EU:sta 
enemmän.

Naiset ovat entistä 
kiinnostuneempia EU:sta.
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Lähteet:

1. Kvantitatiiviset tutkimukset

 EB Special: Naisten asenteet ja mielipiteet ennen Euroopan parlamentin vaaleja 2009 
(syksy 2007 – syksy 2008) – kolmen eri EB-keruuaallon kumuloidut tulokset – kussakin 
keruuaallossa edustava näyte oli 1 000 yli 15-vuotiasta eurooppalaista, joita haastateltiin 
henkilökohtaisesti 27 jäsenvaltiossa (yhteensä noin 27 000 haastattelua).

 EB Flash 266: Naiset ja Euroopan parlamentin vaalit (helmikuu 2009) – toinen edustava 
näyte oli 1 000 yli 15-vuotiasta naista ja toinen 500 yli 15-vuotiasta kansalaista, sekä 
miehiä että naisia, joita haastateltiin puhelimitse 27 jäsenvaltiossa (yhteensä noin 
35 000 haastattelua) – Gallup Europe.

 EB Special 71.3: Vaalien jälkeinen kyselytutkimus (kesäkuu 2009) – näyte edusti 
1 000:ta yli 18-vuotiasta (Itävallassa yli 16-vuotiasta) eurooppalaista, joita haastateltiin 
henkilökohtaisesti 27 jäsenvaltiossa (yhteensä noin 26 000 haastattelua).

 EB Standard (EB 64, syksy 2005 – EB 70, syksy 2008 – EB 72, syksy 2009) – edustava 
näyte oli 1 000 yli 15-vuotiasta eurooppalaista, joita haastateltiin henkilökohtaisesti 
27 jäsenvaltiossa (yhteensä noin 27 000 haastattelua).

2. Kvalitatiivinen tutkimus

 Naiset ja Euroopan unioni, kesäkuussa 2009 pidettyjen Euroopan parlamentin vaalien 
jälkeen (kesäkuu 2009) – kohderyhmät: 30–55-vuotiaat naiset, joita haastateltiin 
27 jäsenvaltiossa.

3. Makrotaloudelliset tiedot

 Eurostat-tilastot


