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Kommunikációs Főigazgatóság
C Igazgatóság – Kapcsolattartás a polgárokkal
KÖZVÉLEMÉNY-FIGYELŐ SZOLGÁLAT

Brüsszel, 2010. március 5.

2010. március 2-i konferencia

„2014-es horizont: Hogyan alakul a nők és az Európai Unió viszonya?”

A nők és az Európai Unió
A TNS Opinion prezentációja

A fenti kérdés köré szervezett konferenciával vette kezdetét a 2010-es Nemzetközi 
Nőnaphoz kapcsolódó eseménysorozat az Európai Parlament épületében. A 2010. 
március 2-i konferencia elnökletét az Európai Parlament alelnök asszonya, Rodi 
Kratsa-Tsagaropoulou látta el. 

A 2009. júniusi európai választások másnapján fontos lépés volt, hogy a mérleg 
megvonásakor feltegyünk bizonyos alapvető kérdéseket: milyen kapcsolatot tartanak 
fenn a nők az EU-val és milyen várakozásaik vannak vele szemben? Milyen szerepet 
tulajdonítanak az Európai Parlamentnek, illetve milyen szerepet szánnának neki? 
Hogyan viszonyulnak a politikához? Milyen választói magatartást tanúsítottak az 
európai választások alkalmával?

A fenti kérdésekkel kapcsolatos válaszok az Eurobarometer által végzett választások 
előtti és utáni kvantitatív felmérések (EP és Bizottság), valamint az Európai Parlament 
által a választások után készített kvalitatív felmérések összesített elemzésén 
alapulnak. E dokumentum a TNS Opinion-nal és az EP Kommunikációs 
Főigazgatóságával együttműködésben készített szintézis eredményeként jött létre.

E feljegyzés a mellékelt Powerpoint prezentációról összefoglalást kíván adni az 
olvasó számára.

 Van egy tényező, amely meghatározó lesz a következő, 2014-es európai 
választások kimenetele szempontjából: a nőknek az EU-hoz fűződő viszonya 
kevésbé szoros, mint a férfiaké.

 A tudományos elemzések rámutattak egy olyan ördögi kör kialakulására, 
amelyből meg kell próbálni kitörni a következő európai választások előtt.
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Jelenleg a nők nem érzékelik, milyen szerepet játszik az EU az életükben, és milyen 
relevanciája van konkrét elfoglaltságaikhoz képest, ezért kevés figyelmet szentelnek 
neki, és kevésbé ismerik, mint a férfiak. Ez a lehetséges magyarázata annak, miért 
érzékelik a nők távolinak az EU-t.

Ha sikerül megtörni ezt az ördögi kört 2014-ig, a nők jobban megérthetik az EU 
jelentőségét a saját életükben, nagyobb érdeklődéssel fordulhatnak felé, jobban 
megismerhetik, és közelebb érezhetik magukhoz.

 A feladat hatalmas, de megvalósítható.

 Mindenekelőtt be kell bizonyítani a nőknek, hogy az EU hatékonyan 
hozzájárul a válság elleni küzdelemhez.

Az alábbi feljegyzésben bemutatott statisztikai adatok egyértelműen rámutatnak, 
milyen érzékenyen érinti a válság a nőket. Ez a sérülékenység mindenekelőtt a 
gazdasági területen továbbra is meglévő egyenlőtlenségből fakad, nevezetesen: a 
bérek egyenlőtlenségéből, a munkahelyhez jutás terén meglévő egyenlőtlenségből, és 
a szakmai- és magánélet összeegyeztetésének nehézségeiből.

 Másodsorban meg kell hallani a nők azon követelését, hogy szolidárisabb 
Európát szeretnének a határokon belül és kívül egyaránt.

Valamennyi felmérés azt mutatta, hogy az európai nők többsége egy szociálisabb
Európai Uniót kívánna.

Ha az EU távolinak tűnik a szemükben, annak az oka a megfelelő kommunikáció 
hiánya az olyan politikákkal kapcsolatban, amelyekben az európai nők is érintettnek 
érezhetnék magukat:

o fogyasztóvédelem;
o közegészségügy;
o a munkanélküliség elleni küzdelem;
o a nyugdíjrendszer jövője;
o oktatás;
o az emberi jogok védelme a világban.

Ehhez túl kell lépni egy túlságosan sokszor hangoztatott klisén, amely szerint „a nők 
kevésbé európaiak, mint a férfiak”. Ez nem így van, egyszerűen csak arról van szó, 
hogy nem ugyanaz az elképzelésük az Európai Unióról, mint a férfiaknak. 

Valójában a nők másféle Európát akarnak. Ebben az esetben közelebb kerülnének az 
EU-hoz és több figyelmet szentelnének az európai szintnek. Jelenleg határozottan úgy 
érzik, hogy a helyi, illetve nemzeti szintű történések jobban érintik őket.
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I. AZ ÖRDÖGI KÖRTŐL A POZITÍV FOLYAMATOKIG

Az említett elemzések végkövetkeztetése azt feltételezi, hogy a nőknek az Európai 
Unióhoz fűződő kapcsolata egy ördögi körön alapul:

Ez az együttállás az alábbi tényezőkből eredeztethető: 

1. A nők, az átlagot tekintve alacsonyabb szintű anyagi biztonságot élveznek, 
mint a férfiak.

2. A nőket jobban érdekli a helyi és nemzeti szintű politika, mint az európai 
szintű történések.

3. Jóllehet az EU-t távolinak érzékelik, a nők is tudatában vannak az EU 
jelentőségének, és közel ugyanannyian szavaztak közülük a 2009-es európai 
választásokon, mint a férfiak.

4. A nőknek másféle elképzelésük van az Európai Unióról. Bár többségük 
támogatja a közösségi politikákat, kevesebb meggyőződéssel kapcsolódnak be 
megvalósításukba, mint a férfiak. Ezzel szemben elképzelésük szerint 
Európának markánsabb, lényegre törő szociális menetrendre lenne szüksége.

A fenti helyzetet nem csak a felmérések állapították meg, de az Eurostat statisztikái is 
megerősítették.

II. HELYZETJELENTÉS

A. A nők, az átlagos tekintve alacsonyabb szintű anyagi biztonságot 
élveznek, mint a férfiak

1) A nők munkáját kevésbé fizetik meg.

Bérkülönbségek nemek szerint (%); 
2007-ben összesen

Észtország - 30,3
Ausztria - 25,5

EU 27 -17,6
Olaszország - 5,1

A nők nem érzik úgy, hogy az EU 
tevékenységei relevánsak 

lennének az életükre nézve

A nők távoli dologként 
érzékelik az EU-t

A nők keveset tudnak az 
EU-ról

A nők csekély érdeklődést 
tanúsítanak az EU iránt
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Málta - 2,4
 Eurostat

2) Jóllehet a helyzet javuló tendenciát mutat (a Lisszaboni Stratégia 200/2010-es 
célkitűzése), a nők foglalkoztatási aránya és stabilitása a munkaerőpiacon 
elmarad a férfiaké mögött

Foglalkoztatási arány (%) nemek szerint; 2008-ban összesen
Összesen Nők Férfiak Nők-férfiak k. eltérés

Finnország 71,1 69,0 73,1 - 4,1
Svédország 74,3 71,8 76,7 - 4,9
EU 27 65,9 59,1 72,8 - 13,7
Görögország 61,9 48,7 75,0 - 26,3
Málta 55,3 37,4 72,5 - 35,1

Eurostat

Ideiglenes foglalkoztatottak aránya a munkavállalók között (%), 2008

Összesen Nők Férfiak Nők-férfiak k. eltérés

Ciprus 13,9 19,9 8,2 + 11,7
Finnország 15,0 18,7 11,2 + 7,5

EU27 14,0 14,9 13,3 + 1,6
Magyarország 7,9 7,0 8,7 - 1,7
Lettország 3,3 2,0 4,7 - 2,7

Eurostat

3) Több nő él munkanélküli háztartásokban, vagyis olyan háztartásban, ahol a 
család egyetlen tagja sem dolgozik.

Munkanélküli háztartások nemek szerint (%); 2008-ban összesen

Összesen Nők Férfiak Nők-férfiak k. eltérés

Görögország 7,5 9,3 5,7 + 3,6
Egyesült Királyság 10,7 12,5 8,9 + 3,6

EU 27 9,2 10,1 8,2 + 1,9
Finnország 8,1 7,8 8,3 - 0,5
Észtország 6,2 5,8 6,6 - 0,8

Eurostat

 A nemek közötti egyenlőtlenség az EU-ban tény: az európai nők egyharmada 
érezte már úgy, hogy azért éri méltánytalanság, mert nő.

Érezte-e már úgy, hogy azért éri méltánytalanság, mert nő?
Igen Nem Nem tudja

Svédország 43% 55% 2%
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Görögország 40% 59% 1%

EU27 32% 67% 1%
Portugália 22% 78% 0%
Málta 22% 76% 2%

Eurobarometer 266 sz. gyorsfelmérés, 2009. február
Kizárólag nőknek feltett kérdés.

B. A nőket jobban érdekli a helyi és nemzeti szintű politika, mint az európai 
szintű történések.

1) A nők inkább a mindennapi élet szervezésében vesznek részt. A politikával 
kapcsolatban többen gondolják közülük, mint a férfiak között, hogy minél 
közelebb van az irányítási szint (elsősorban nemzeti, azután regionális vagy 
helyi politika), annál nagyobb hatással van a mindennapi életükre.

Az EB 72 szerint (2009 ősze):

A következő szintek közül melyiknek van a legnagyobb hatása az életkörülményeikre?
Nők Férfiak

A nemzeti szintnek 44% 48%
A regionális illetve helyi szintnek 37% 31%
Az európai szintnek 11% 15%
Nem tudja 8% 6%

2) A nőket jobban foglalkoztatják azok a kérdések, amelyek közvetlen hatással 
vannak saját életükre és a családjukéra. Amint a 4. pontban szerepel (Szociális 
Menetrend), a nők nyitottabbak a szociális politikákra, míg a férfiakat jobban 
érdeklik a „makropolitika” kérdései (gazdaság, biztonság és védelem, energia, 
stb.).

Melyik az a két legjelentősebb probléma, amelyekkel jelenleg Önnek személy szerint  meg 
kell küzdenie? (maximum 2 válasz)

Összesen Nők Férfiak Nők-férfiak k. eltérés

Az árak emelkedése/az infláció 38% 39% 36% +3
A gazdasági helyzet 26% 24% 29% -5

A munkanélküliség 20% 20% 20% =
Az egészségügyi rendszer 18% 21% 16% +5

A nyugdíj/ nyugellátás 15% 17% 14% +3
EB72 (72 ősze)

3) A nők azt állítják, jobban ösztönzi őket a helyi szintű politika, mert a családi 
életük ott közvetlenül is befolyásolható, és mert úgy érzik, ott az ő szavuk is 
számít.

Idézetek az EB nőkre vonatkozó 2009-es kvalitatív felméréséből:
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„Szívesebben veszek részt a helyi szintű történésekben. Ez jobban foglalkoztatja a 
fantáziámat. Ismerem azokat, akikért harcolok”. (Hollandia)

„Passzívan figyelem a dolgokat. Ha egy cikk felkelti a figyelmem, elolvasom. Arra 
koncentrálok, ami engem vagy a családomat érint belőle”. (Szlovákia)

„Mindez tényleg távol van tőlem, én nem veszek részt benne. Jobban szeretem olyan 
kérdésekben aktivizálni magam, amelyek közel állnak a mindennapi életemhez, ahol 
érzem, hogy számít a szavam, és befolyásom van”. (Dánia)

„Az Európai Parlament létezik, néha hallani róla ezt-azt. De az én számomra nincs olyan 
jelentősége, mint egy valódi kormánynak”. (Olaszország)

C. Jóllehet a nők távolinak érzékelik az EU-t,  mégis tudatában vannak az EU 
jelentőségének, és közel ugyanannyian szavaztak közülük a legutóbbi európai 
választásokon, mint a férfiak

1) A nők távolinak érzékelik az EU-t:

a) A nőknek kevésbé pozitív képük van az EU-ról, mint a férfiaknak, akár az 
EU-ról alkotott víziójukat, akár az uniós tagság támogatottságának szintjét, 
akár az EU iránti bizalom szintjét tekintjük.

b) Az európai nők közel fele úgy érzi, hogy nem érti az EU működését.

Az Eurobarometer Standard 72 felmérés szerint: Kérjük, válasszon, hogy a 
következő állításokkal inkább egyetért-e, vagy inkább nem ért egyet?

Értem az EU működését

Összesen Nők Férfiak Nők-férfiak k. eltérés

Inkább egyetért 44% 38% 51% +13

Inkább nem ért egyet 48% 54% 42% -12
Nem tudja 8% 8% 7% -1

c) 4 közül több mint 3 nő úgy érzi, alultájékozott az EP tevékenységei kapcsán.

Az EB 68, 69 és 70 felmérés összesített eredményei:

Tájékozottsági szint az EP tevékenységeivel kapcsolatban
Nők Férfiak Nők-férfiak k. eltérés

Jól tájékozott 19% 28% -9
Alultájékozott 77% 69% +8
Nem tudja 4% 3% +1

 A fentiekből az következik, hogy az EU-t távolinak és túl bonyolultnak látják.
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Részlet a nők körében végzett 2009-es kvalitatív felmérésből:

„Sok ember nem tudja, hogyan működik [az EU]. Túl sok személy irányítja, és nem 
tudjuk, ki mit csinál”. (Franciaország)

„Úgy érzem, nincs semmilyen viszonyom az EU-val”. (Egyesült Királyság)

„Az EU egy felsőbb szinten működik, mi, közönséges emberek úgy érezzük, kevésbé érint 
minket”. (Szlovénia)

„Az EU az „asztal alatt” hozza meg a döntéseit. El kéne látogatnia az egyes országokba, 
és a döntéseit arra kéne alapoznia, amit ott lát”. (Szlovákia)

2) Ugyanakkor az európai nők tudják, hogy az EU-nak fontos szerepe van, bár e 
szerepet nem tudják meghatározni.

A nők körében végzett 2009-es EB felmérés azt mutatja, hogy a nők kötődnek az 
európai projekthez (béke és szolidaritás).

A nők tudják, hogy:

- az EU alapvető harmonizációs és szabályozási szerepet tölt be;
- a nemzeti törvények többsége ilyen vagy olyan módon egy másik, európai 

szintű törvényből származik;
- az EU gazdasági stabilitást hoz.

Azonban beismerik azt is, hogy ennél precízebben nem tudják megahatározni az 
EU szerepét. A nőknek kevesebb objektív ismerete van az EU-ról. Az EB72 
tanúsága szerint öt, az EU-ra vonatkozó kérdésre átlagosan a nőknek mindössze 
38%-a tud elfogadható választ adni (szemben a férfiak 47%-ával).

3) A nők közel ugyanannyian szavaztak a 2009-es európai választásokon, mint a 
férfiak (egyes országokban a férfiaknál is többen).

Európai választások: részvételi szint

Összesen Nők Férfiak Nők-férfiak k. eltérés

Lettország 54% 58% 49% +9
Litvánia 21% 25% 16% +9

EU 27 43% 42% 44% -2
Ciprus 59% 55% 64% -9
Görögország 52% 48% 58% -10

Választások utáni felmérés (2009 júniusa)

D. A nők másféle, valódi szociális menetrenddel rendelkező EU-t várnak

1) A nők többsége támogatja az európai politikákat, de a férfiakhoz képest 
kisebb mértékben a következő kérdésekben:
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Az egyes európai politikák támogatottsági szintje
Mellette Ellene Nem tudja

Nők Férfiak Nők Férfiak Nők Férfiak
Európai monetáris unió, egységes 
pénznemmel, az euróval 57% 65% 35% 30% 9% 6%

Az EU tagállamai által más 
országokkal szemben képviselt 
közös külpolitika 

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

Valamennyi tagállamban közös 
védelmi és biztonságpolitikai 
politika

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

Az EU bővítése további 
országokkal a következő években 44% 48% 40% 41% 16% 11%

Összesített eredmények, EB68, EB69, EB70

2) Ezzel szemben a férfiakhoz képest több nő támogatja a szociális, a 
közegészségügyi és a fogyasztóvédelmi politikákat.

Az Ön véleménye szerint az alábbi politikák közül melyiknek kell prioritást adni? (max. 4 válasz)
Nők Férfiak Nők-férfiak k. eltérés

A fogyasztóvédelem és a közegészségügy 
színvonalának javítása 39% 33% +6

A terrorizmus elleni küzdelem, az egyéni 
szabadságjogok tiszteletben tartása mellett 38% 35% +3

Az éghajlatváltozás elleni hatékony küzdelem 36% 35% +1
Biztonsági és védelmi politika, hogy az EU 
helytállhasson a nemzetközi válságokban 31% 33% -2

Közös energiapolitika, az EU energetikai 
függetlenségének biztosítása érdekében 28% 33% -5

Összesített eredmények, EB68, EB69, EB70

 A fentiek alapján a nők elvárják az európai szociális menetrend kidolgozását.

Akár az Európai Parlament által képviselt értékek, akár az elsődleges helyre 
sorolt politikák kérdéséről van szó, a nők a férfiaknál nagyobb számban 
támogatják az EU szociális politikáinak fejlesztését.

Ön szerint az Európai Parlamentnek elsősorban mely értékeket kellene védenie az alábbiak közül?
Nők Férfiak Nők-férfiak k. eltérés

Az emberi jogok védelme a világban 55% 52% +3
A férfiak és a nők közötti egyenlőség 37% 29% +8
Az EU tagállamai közötti szolidaritás 33% 40% -7
Az EU és a világ szegény országai közötti 
szolidaritás 27% 29% -2

Eurobarometer Standard 70 (2008 ősze)

III. ELISMERIK-E A NŐK ELVÁRÁSAIT?
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A. A nők elvárásai

1) A választásokat megelőzően a nők azt szerették volna, ha a 2009-es 
kampány a következőkre épül:

A 2009-es európai választások kampánytémái

Nők Férfiak Nők-férfiak k. eltérés

Munkanélküliség 49% 47% +2
Gazdasági növekedés 45% 50% -5
Infláció és vásárlóerő 44% 45% -1
Bizonytalanság 36% 33% +3
A nyugdíjrendszer jövője 34% 31% +3

Összesített eredmények, EB68, 69, 70

2) A nők több információt szerettek volna kapni a következő területekkel 
kapcsolatban:

Mely területekről szeretnének több információval rendelkezni?

Összesen Nők Férfiak Nők-férfiak k. eltérés

Az Ön jogai európai polgárként 48% 48% 47% +1
Foglalkoztatási politika 39% 39% 40% -1
Szociális és egészségügyi politika 39% 42% 34% +8
Oktatási, képzési és ifjúságpolitikai 
intézkedések 32% 35% 29% +6

Együttműködési és fejlődés-támogatási 
politika, humanitárius segítség 20% 22% 17% +5

EB64 (2005 ősze)

B. Az EP különböző szinten kíván fellépni

1) A nők gazdasági helyzete terén:

 Az EP ismételten arra kéri a Bizottságot, hogy terjessze elő a férfiak és a nők 
bérezés tekintetében való egyenlőségére vonatkozó törvényalkotási javaslatát.

 Felhívja a tagállamokat, hogy küzdjenek hatékonyabban a nők közötti magas 
munkanélküliségi arány ellen.

2) A nemek közötti egyenlőtlenség ellen az EU-n belül:

 Az európai parlamenti képviselők követelik az iskolás kor alatti gyermekek 
befogadására alkalmas struktúrák kialakítását. Ez rendkívül fontos eleme a 
szakmai- és magánélet közötti egyensúly törekvésének.
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 A fentiek fényében az Európai Parlament arra kéri továbbá a tagállamokat és 
az EU-t, hogy fokozzák az idősek és a másokra rászoruló személyek részére 
nyújtott támogatást.

 Az EP számára létfontosságú, hogy támogassa a nők és a férfiak 
kiegyensúlyozottabb jelenlétét a vállalatok, a közigazgatás és a politikai 
szervek felelős posztjain.

C. A nők képviselete az Európai Parlamentben növekvő tendenciát mutat

A nők aránya az Európai Parlamentben 1979 óta: a helyzet javult és továbbra 
is javuló tendenciát mutat.
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Megjegyzendő, hogy jelenleg a női képviselők csupán 23,92%-os képviseleti 
aránnyal bírnak a nemzeti parlamentekben.

IV. MILYEN TANULSÁGOKAT VONJUNK LE MINDEBBŐL?

Ahhoz, hogy kitörjünk a nők és az EU kapcsolatát akadályozó ördögi körből, az 
EU-nak innovatív módon be kell bizonyítania, hogy:
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1) Fellépései relevánsak az európai nők számára: az EU-nak hatékonyabban 
be kell bizonyítania, hogy figyelembe veszi az európai nőket foglalkoztató fő 
kérdéseket, mind bizonytalan gazdasági és szociális helyzetük tekintetében, 
mind a nemek és politikai szerepvállalásuk egyenlőtlensége, és a szociális 
politikák fejlesztése tekintetében. 

2) Az EU igenis cselekszik az európai polgárok mindennapi életének jobbá 
tételéért. Ez hatékony módja lehetne az EU-imázs javításának.

V. A CÉLKITŰZÉS

Források:

1. Kvantitatív felmérések

 EB Special: A nők hozzáállása és véleménye a 2009-es EP-választások előtt 
(2007. ősz – 2008. ősz) – három EB felmérés összesített eredménye – minden 
felmérés esetében 1000 fős reprezentatív minta a 15 év fölötti európai lakosság 
körében, közvetlen megkérdezés alapján, a 27 tagállamban (összesen 
körülbelül 27 000 interjú)

 EB Flash 266: a nők és az európai választások (2009. február) – 1 000 fős 
reprezentatív minta a 15 év fölötti női népesség köréből, illetve további 500 
fős reprezentatív minta a 15 év fölötti polgárok köréből – férfiak és nők 
vegyesen, telefonon történő megkérdezés alapján, a 27 tagállamban (összesen 
mintegy 35 000 interjú) – Gallup Europe

 EB Special 71.3: Választások utáni felmérés (2009. június) – 1 000 fős 
reprezentatív minta a 18 év fölötti európai népesség körében (Ausztria: 16+), 
közvetlen megkérdezés alapján, a 27 tagállamban (összesen mintegy 26 000 
interjú)

 EB Standard (EB64, 2005. ősz – EB70, 2008. ősz – EB72, 2009. ősz) – 1 000 
fős reprezentatív minta a 15 év fölötti polgárok köréből, közvetlen 
megkérdezés alapján, a 27 tagállamban (összesen mintegy 27 000 interjú)

A nők úgy gondolják, hogy 
az EU tevékenységei 

relevánsak

A nők közel érzik magukat 
az EU-hoz

A nők több ismerettel 
rendelkeznek az EU-ról

A nők nagyobb érdeklődést 
mutatnak az EU iránt
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2. Kvalitatív felmérés

 A nők és az Európai Unió, a 2009. júniusi európai választások másnapján 
(2009. június) – Célcsoportok: 30-55 év közötti nők, megkérdezettek a 27 
tagállamból.

3. Makrogazdasági adatok

 Az Eurostat statisztikái


