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Komunikacijos generalinis direktoratas
C direktoratas. Ryšiai su visuomene
VIEŠOSIOS NUOMONĖS TYRIMO SKYRIUS

Briuselis, 2010 m. kovo 5 d.

2010 m. kovo 2 d. diskusija

„2014 m. perspektyva: kokie ryšiai sieja moteris ir Europos Sąjungą?“

Moterys ir Europos Sąjunga
„TNS Opinion“ pristatymas

Būtent diskusijomis, kuriose keliamas šis klausimas, Europos Parlamentas savo 
ruožtu pradėjo keletą renginių, susijusių su 2010 m. Tarptautine moters diena. Šioms 
diskusijoms 2010 m. kovo 2 d. pirmininkavo Europos Parlamento pirmininko 
pavaduotoja Rodi Kratsa-Tsagaropoulou.

Rengiant ataskaitą po 2009 m. birželį vykusių Europos Parlamento rinkimų labai 
svarbu buvo užduoti tam tikrus esminius klausimus: kokie ryšiai moteris sieja su ES ir 
kokie yra jų lūkesčiai ES atžvilgiu? Kokį vaidmenį jos priskiria Europos Parlamentui 
ir kokį vaidmenį jos norėtų jam priskirti? Koks jų santykis su politika? Koks buvo jų 
rinkiminis elgesys per Europos Parlamento rinkimus?

Atsakymai į šiuos klausimus gauti išnagrinėjus visus Eurobarometro kiekybinius 
tyrimus prieš ir po rinkimų (EP ir Komisijos) ir Parlamento po balsavimo atliktus 
kokybinius tyrimus. Šis darbas – tai apibendrinimo, atlikto bendradarbiaujant „TNS 
Opinion“ ir EP Komunikacijos generaliniam direktoratui, rezultatas.

Šių pastabų tikslas – apibendrinti „PowerPoint“ pristatymą, kurį skaitytojas ras priede.

 Yra viena esminė detalė, reikšminga ateinantiems 2014 m. Europos 
Parlamento rinkimams: moteris ir ES siejantys ryšiai yra ne tokie glaudūs
kaip ryšiai, kuriuos su ES palaiko vyrai.

 Moksliniais tyrimais įrodyta, kad tai yra užburtas ratas, kurį reikia stengtis 
įveikti prieš ateinančius Europos Parlamento rinkimus.

Šiuo metu moterys nesupranta, koks yra ES vaidmuo ir svarba jų konkrečių rūpesčių 
atžvilgiu, todėl jos mažai dėmesio skiria ES ir pažįsta ją menkiau nei vyrai. Tai gali 
paaiškinti faktą, kad moterys ES suvokia kaip tolimą instituciją.
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Jei iki 2014 m. pavyks įveikti šį užburtą ratą, tuomet moterys geriau supras ES svarbą, 
skirs ES daugiau dėmesio, geriau ją pažins ir jausis jai artimesnės.

 Iššūkis yra milžiniškas, bet įveikiamas.

 Visų pirma reikia įrodyti moterims, kad ES veiksmingai prisideda kovojant su 
krize.

Toliau šiose pastabose išsamiau išdėstyti statistiniai duomenys rodo, kad dėl krizės 
moterys yra pažeidžiamos. Toks pažeidžiamumas pirmiausia susijęs su nuolatine
nelygybe ekonomikos srityje, o visų pirma su: nevienodu darbo užmokesčiu, 
nelygiomis galimybėmis įsidarbinti, sunkumais siekiant suderinti profesinį ir šeiminį 
gyvenimą.

 Tuomet reikia išklausyti moteris, kai jos reikalauja solidaresnės Europos tiek 
pačioje ES, tiek už jos ribų.

Visi tyrimai rodo, kad dauguma Europos moterų nori labiau socialiai orientuotos
Europos Sąjungos.

Moterų akyse ES atrodo nutolusi todėl, kad ji skelbia nepakankamai informacijos apie 
politikos sritis, į kurias europietės galėtų jaustis įsitraukusios:

o vartotojų apsaugą;
o visuomenės sveikatą;
o kovą su nedarbu;
o pensijų ateitį;
o švietimą;
o žmogaus teisių apsaugą pasaulyje.

Tam reikėtų atsisakyti pernelyg dažnai kartojamos frazės, kad „moterys mažiau
jaučiasi europietėmis nei vyrai“. Ne, jos tiesiog yra susikūrusios kitokią Europos 
Sąjungos viziją nei vyrai.

Moterys iš tikrųjų nori kitokios Europos. Tuomet jos artės prie jos ir daugiau dėmesio 
skirs Europos reikalams. Šiuo metu jos jaučiasi labiau įsitraukusios vietiniu ir 
nacionaliniu lygmeniu.
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I. IŠ UŽBURTO RATO Į TEIGIAMŲ POKYČIŲ RATĄ

Šių tyrimų išvadose daroma prielaida, kad moteris ir Europos Sąjungą siejantis ryšys 
pagrįstas užburto rato principu:

Tokia padėtis priklauso nuo šios informacijos:

1. Moterų ekonominio saugumo lygis vidutiniškai yra žemesnis nei vyrų.
2. Moterys labiau domisi politika vietiniu ir nacionaliniu, o ne Europos mastu.
3. Nors moterys ES suvokia kaip tolimą instituciją, jos supranta jos vaidmenį ir 

2009 m. Europos Parlamento rinkimuose balsavo beveik taip pat gausiai kaip 
vyrai.

4. Jos turi kitokios Europos Sąjungos viziją. Nors dauguma jų palaiko ES
politiką, jų palaikymas nėra toks stiprus kaip vyrų. Priešingai, jos pageidauja 
Europos, kurioje būtų pabrėžiama esminė socialinė darbotvarkė.

Tokia padėtis nustatyta ne tik atliekant apklausas, ją taip pat patvirtino Eurostato
statistiniai duomenys.

II. PADĖTIES APRAŠYMAS

A. Moterų ekonominio saugumo lygis vidutiniškai yra žemesnis nei vyrų

1) Moterys gauna mažesnį darbo užmokestį.

Darbo užmokesčių skirtumas pagal 
lytis (%); Iš viso 2007 m.

Estija - 30,3
Austrija - 25,5

ES 27 -17,6
Italija - 5,1
Malta - 2,4

Eurostatas

Moterys nejaučia, kad ES veikla 
jų atžvilgiu būtų svarbi

Moterys ES suvokia kaip 
tolimą instituciją

Moterys mažai žino apie ES

Moterys mažai domisi ES
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2) Nors padėtis ir gerėja (Lisabonos strategijos 2000–2010 m. tikslas), moterų 
užimtumo lygis ir jų stabilumas darbo rinkoje vis dar yra mažesnis nei vyrų.

Užimtumo lygis (%) pagal lytis; Iš viso 2008 m.

Iš viso Moterys Vyrai Skirtumas tarp moterų 
ir vyrų

Suomija 71,1 69,0 73,1 - 4,1
Švedija 74,3 71,8 76,7 - 4,9
ES 27 65,9 59,1 72,8 - 13,7
Graikija 61,9 48,7 75,0 - 26,3
Malta 55,3 37,4 72,5 - 35,1

Eurostatas

Visų darbuotojų laikinų darbo vietų procentas (%), 2008 m.

Iš viso Moterys Vyrai Skirtumas tarp moterų 
ir vyrų

Kipras 13,9 19,9 8,2 + 11,7
Suomija 15,0 18,7 11,2 + 7,5

ES 27 14,0 14,9 13,3 + 1,6
Vengrija 7,9 7,0 8,7 - 1,7
Latvija 3,3 2,0 4,7 - 2,7

Eurostatas

3) Daugiau moterų gyvena šeimose, neturinčiose darbo, tai reiškia, kad nė vienas 
jų šeimos narys nedirba.

Darbo neturinčios šeimos pagal lytis (%); Iš viso 2008 m.

Iš viso Moterys Vyrai Skirtumas tarp moterų 
ir vyrų

Graikija 7,5 9,3 5,7 + 3,6
Jungtinė Karalystė 10,7 12,5 8,9 + 3,6

ES 27 9,2 10,1 8,2 + 1,9
Suomija 8,1 7,8 8,3 - 0,5
Estija 6,2 5,8 6,6 - 0,8

Eurostatas

 Lyčių nelygybė ES yra faktas: trečdaliui europiečių moterų jau teko patirti 
netingamą elgesį dėl to, kad jos yra moterys.

Ar jums jau teko patirti netinkamą elgesį dėl to, kad esate moteris?
Taip Ne Nežinau

Švedija 43 % 55 % 2 %
Graikija 40 % 59 % 1 %

ES 27 32 % 67 % 1 %
Portugalija 22 % 78 % 0 %
Malta 22 % 76 % 2 %

„Flash Eurobaromètre 266“, 2009 m. vasario mėn.
Klausimai užduoti tik moterims.
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B. Moterys labiau domisi politika vietiniu ir nacionaliniu, o ne Europos 
mastu.

1) Moterys labiau domisi kasdienio gyvenimo klausimų sprendimu. Dėl politikos 
daugiau moterų nei vyrų mano, kad kuo valdymo lygmuo yra artimesnis
(pirmiausia nacionalinis, tuomet regioninis ar vietinis), tuo jo poveikis jų 
gyvenimui yra svarbesnis.

Remiantis Eurobarometru 72 (2009 m. ruduo):

Kuris iš šių lygmenų turi daugiausia įtakos jūsų gyvenimo sąlygoms?
Moterys Vyrai

Nacionalinis lygmuo 44 % 48 %
Regioninis arba vietinis lygmuo 37 % 31 %
Europinis lygmuo 11 % 15 %
Kita 8 % 6 %

2) Moterims labiau rūpi klausimai, turintys tiesioginį poveikį joms pačioms arba 
jų šeimoms. Kaip nurodyta 4 punkte (Socialinės darbotvarkės) jos jautriau 
reaguoja į socialinę politiką, o vyrai labiau domisi „makropolitika“ (ekonomika, 
saugumu ir gynyba, energetika ir t. t.).

Kokios yra dvi svarbiausios problemos, su kuriomis jūs asmeniškai šiuo metu susiduriate? 
(daugiausia 2 atsakymai)

Iš viso Moterys Vyrai Skirtumas tarp 
moterų ir vyrų

Kainų augimas / infliacija 38 % 39 % 36 % +3
Ekonominė padėtis 26 % 24 % 29 % -5

Nedarbas 20 % 20 % 20 % =
Sveikatos sistema 18 % 21 % 16 % +5

Pensijos 15 % 17 % 14 % +3
Eurobarometras 72 (2009 m. ruduo)

3) Moterys teigia, kad jas labiau domina politika vietiniu lygmeniu, nes jų šeimos 
gyvenimas yra tiesiogiai su juo susijęs ir todėl joms atrodo, kad jų balsas yra 
svarbus.

Citatos iš 2009 m. Eurobarometro kokybinio moterų tyrimo:

„Man labiau patinka veikla vietiniu lygmeniu. Tuomet mano vaizduotė veikia 
geriau. Aš pažįstu žmones, dėl kurių dirbu“. (Nyderlandai)

„Aš žiūriu pasyviai. Kai straipsnis patraukia mano dėmesį, aš jį perskaitau. Aš dėmesį 
sutelkiu ties tuo, kas susiję su manimi pačia arba su mano šeima“. (Slovakija)

„Visa tai man yra svetima, aš į tai nesikišu. Aš labiau susitelkiu ties temomis, kurios 
artimesnės mano kasdieniam gyvenimui, ties tuo, kur jaučiu, kad mano balsas yra 
svarbus ir kur aš galiu turėti įtakos“. (Danija)"
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„Europos Parlamentas veikia, kartkartėmis girdime apie jį šnekant. Bet mano manymu, 
jis neturi tokios svarbos kaip tikra vyriausybė“. (Italija)

C. Nors moterys ES suvokia kaip tolimą instituciją, jos supranta jos vaidmenį ir 
2009 m. Europos Parlamento rinkimuose balsavo beveik taip pat gausiai kaip 
vyrai.

1) Moterys ES suvokia kaip tolimą instituciją:

a) Moterų požiūris į ES yra ne toks pozityvus nei vyrų tiek dėl moterų ES 
vizijos, jų priklausymo ES palaikymo lygio, tiek dėl jų pasitikėjimo ES lygio.

b) Beveik pusei europiečių moterų atrodo, kad jos nesupranta, kaip veikia ES.

Pagal Eurobarometrą „Standard 72“: Apie kiekvieną iš šių teiginių pasakykite, ar 
jūs labiau pritariate ar labiau nepritariate?

Aš suprantu, kaip veikia ES

Iš viso Moterys Vyrai Skirtumas tarp moterų ir 
vyrų

Labiau pritariu 44 % 38 % 51 % +13

Labiau nepritariu 48 % 54 % 42 % -12
Nežinau 8 % 8 % 7 % -1

c) Daugiau nei trims iš keturių moterų atrodo, kad jos yra blogai informuotos 
apie EP veiklą.

Remiantis Eurobarometro 68, 69 ir 70 suvestiniais rezultatais:

Informuotumo apie EP veiklą lygis

Moterys Vyrai Skirtumas tarp moterų ir 
vyrų

Gerai informuotas 19 % 28 % -9
Blogai informuotas 77 % 69 % +8
Nežino 4 % 3 % +1

 Iš to matyti, kad ES vertinama kaip tolima ir pernelyg sudėtinga.

Citatos iš 2009 m. kokybinio moterų tyrimo:

„Daugelis žmonių nesupranta, kaip veikia ES. Jai vadovauja pernelyg daug žmonių ir 
nežinome, kas kuo užsiima“. (Prancūzija)

„Nejaučiu jokių sąsajų su ES“. (Jungtinė Karalystė)

„ES veikia aukščiausiu lygmeniu, o mes, paprasti žmonės, jaučiamės mažiau jos 
veikiami“. (Slovėnija)

„ES sprendimus priima „po stalu“. Jie turėtų aplankyti šalis ir savo sprendimus pagrįsti 
tuo, ką jose pamato“. (Slovakija)
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2) Vis dėlto Europos moterys žino, kad ES turi atlikti tam tikrą vaidmenį, nors 
jos ir nežino, kaip jį apibūdinti.

2009 m. Eurobarometro kokybinis moterų tyrimas rodo, kad moterys domisi 
Europos projektu (taika ir solidarumas).

Jos žino, kad:

- ES atlieka esminį derinimo ir reguliavimo vaidmenį;
- dauguma nacionalinių įstatymų vienu ar kitu būdu kuriami europiniu 

lygmeniu;
- ES suteikia ekonominį stabilumą.

Tačiau jos pripažįsta, kad negali tiksliau paaiškinti ES vaidmens. Moterys turi 
mažiau objektyvios informacijos apie ES. Remiantis Eurobarometru 72, 
uždavus penkis klausimus apie ES tik 38 % moterų atsako daugmaž teisingai 
(palyginti su 47 % vyrų).

3) 2009 m. Europos Parlamento rinkimuose balsavo beveik tiek pat moterų kaip 
ir vyrų (kai kuriose šalyse daugiau nei vyrų).

Europos Parlamento rinkimai: dalyvavimo lygis

Iš viso Moterys Vyrai Skirtumas tarp moterų 
ir vyrų

Latvija 54 % 58 % 49 % +9
Lietuva 21 % 25 % 16 % +9

ES 27 43 % 42 % 44 % -2
Kipras 59 % 55 % 64 % -9
Graikija 52 % 48 % 58 % -10

Porinkiminis tyrimas (2009 m. birželio mėn.)

D. Jos tikisi kitokios ES, t. y. ES, įgyvendinančios socialinę darbotvarkę

1) Dauguma moterų palaiko Europos Sąjungos politiką, tačiau mažiau nei vyrai
jos palaiko šias sritis:

Šių Europos Sąjungos politikos sričių palaikymo lygis
Už Prieš Nežino

Moterys Vyrai Moterys Vyrai Moterys Vyrai
Europos pinigų sąjunga su bendra 
valiuta – euru 57 % 65 % 35 % 30 % 9 % 6 %

ES valstybėms narėms bendra 
užsienio politika kitų šalių 
atžvilgiu

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

Bendra gynybos ir saugumo 
politika visose valstybėse narėse 73 % 78 % 15 % 15 % 12 % 7 %

ES plėtra artimiausiais metais į 
kitas šalis 44 % 48 % 40 % 41 % 16 % 11 %

EB 68, EB 69 ir EB 70 suvestiniai rezultatai.
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2) Atvirkščiai, daugiau moterų nei vyrų palaiko socialinę, visuomenės sveikatos ir 
vartotojų apsaugos politikos sritis.

Kurioms iš šių politikos sričių, jūsų manymu, reikėtų skirti pirmenybę? (daugiausia 4 atsakymai)

Moterys Vyrai Skirtumas tarp 
moterų ir vyrų

Pagerinti vartotojų ir visuomenės sveikatos apsaugą 39 % 33 % +6
Kovoti su terorizmu nepažeidžiant asmens laisvių 38 % 35 % +3
Veiksmingai kovoti su klimato kaita 36 % 35 % +1
Saugumo ir gynybos politika, leidžianti ES įveikti 
tarptautines krizes 31 % 33 % -2

Bendra energetikos politika, skirta ES energetiniam
nepriklausomumui užtikrinti 28 % 33 % -5

EB 68, EB 69 ir EB 70 suvestiniai rezultatai

 Todėl moterys tikisi, kad bus įgyvendinta Europos socialinė darbotvarkė.

Vertybių, kurias Europos Parlamentas turėtų ginti, ir politikos sričių, kurios 
turėtų būti pirmenybinės, klausimais moterų, palaikančių ES socialinės politikos 
plėtrą, yra daugiau negu vyrų.

Kurią iš šių vertybių Europos Parlamentas, jūsų manymu, turėtų ginti pirmiausia?

Moterys Vyrai Skirtumas tarp 
moterų ir vyrų

Žmogaus teisių apsauga pasaulyje 55 % 52 % +3
Vyrų ir moterų lygybė 37 % 29 % +8
ES valstybių narių solidarumas 33 % 40 % -7
ES ir neturtingų pasaulio šalių solidarumas 27 % 29 % -2

Eurobarometras „Standard 70“ (2008 m. ruduo)

III. AR PRIPAŽĮSTAMI EUROPOS MOTERŲ LŪKESČIAI?

A. Moterų lūkesčiai

1) Prieš rinkimus moterys pageidavo, kad 2009 m. kampanija būtų skirta:

2009 m. Europos Parlamento rinkimų temos

Moterys Vyrai Skirtumas tarp moterų 
ir vyrų

Nedarbas 49 % 47 % +2
Ekonomikos augimas 45 % 50 % -5
Infliacija ir perkamoji galia 44 % 45 % -1
Nesaugumas 36 % 33 % +3
Pensijų ateitis 34 % 31 % +3

EB 68, 69 ir 70 suvestiniai rezultatai
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2) Moterys norėtų gauti daugiau informacijos tokiose srityse:

Kokiose srityse norėtumėte gauti daugiau informacijos?

Iš viso Moterys Vyrai Skirtumas tarp 
moterų ir vyrų

Jūsų, kaip ES piliečio, teisės 48 % 48 % 47 % +1
Užimtumo politika 39 % 39 % 40 % -1
Socialinė ir sveikatos politika 39 % 42 % 34 % +8
Švietimo, mokymo ir jaunimo 
priemonės 32 % 35 % 29 % +6

Bendradarbiavimo bei plėtros pagalbos 
politika ir humanitarinė pagalba 20 % 22 % 17 % +5

EB 64 (2005 m. ruduo)

B. EP nori veikti įvairiais lygmenimis

1) Moterų ekonominės padėties lygmeniu:

 EP dar kartą prašo, kad Europos Komisija pateiktų įstatymo dėl vienodo darbo 
užmokesčio vyrams ir moterims pasiūlymą.

 EP ragina valstybes nares veiksmingiau kovoti su moterų nedarbu.

2) Lyčių nelygybės ES lygmeniu:

 Europos Parlamento nariai reikalauja įsteigti priežiūros institucijas 
ikimokyklinio amžiaus vaikams. Tai svarbi detalė siekiant geriau suderinti
profesinį ir asmeninį gyvenimą.

 Šiuo klausimu Europos Parlamentas taip pat prašo, kad valstybės narės ir ES 
pagerintų pagalbą pagyvenusiems asmenims ir kitiems priežiūros 
reikalaujantiems asmenims.

 EP manymu, labai svarbu skatinti moterų ir vyrų pusiausvyrą remiant jų 
atstovavimą atsakinguose postuose įmonėse, administracijose ir politinėse 
institucijose.
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C. Moterų skaičius Europos Parlamente didėja

Moterų proporcija Europos Parlamente nuo 1979 m.: padėtis pagerėjo ir toliau 
gerėja.

Women MEPs
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Atkreiptinas dėmesys į tai, kad šiuo metu parlamentų narės moterys 
nacionaliniuose parlamentuose sudaro tik 23,92 %.

IV. KO REIKĖTŲ PASIMOKYTI?

Siekdama įveikti užburtą ratą, atitolinantį moteris nuo Europos Sąjungos, ES turi 
diegdama naujoves įrodyti, kad:

1) Jos veiksmai Europos moterų atžvilgiu yra svarbūs: ES turi veiksmingiau 
atskleisti, kad atsižvelgiama į pagrindinius Europos moterų rūpesčius tiek jų 
neužtikrintos ekonominės ir socialinės padėties, lyčių nelygybės ir jų 
įtraukimo į politiką lygmeniu, tiek socialinės politikos plėtros lygmeniu.

2) ES veikla skirta kasdieniam Europos piliečių gyvenimui pagerinti. Tai 
galėtų tapti veiksminga priemone keičiant ES įvaizdį.

V. TIKSLAS

Moterys mano, kad ES 
veikla yra svarbi

Moterys jaučiasi artimos ES Moterys daugiau žino apie 
ES

Moterys labiau domisi ES
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Šaltiniai:

1. Kiekybiniai tyrimai

 „EB Spécial“: moterų požiūris ir nuomonė prieš 2009 m. Europos Parlamento 
rinkimus (2007 m. ruduo–2008 m. ruduo). Suvestiniai rezultatai iš trijų 
Eurobarometro atlikto tyrimo etapų; kiekviename etape reprezentatyvioji imtis 
buvo 1000 penkiolikos metų ir vyresnių Europos gyventojų, tiesiogiai 
apklaustų 27 valstybėse narėse (iš viso maždaug 27 000 pokalbių).

 „EB Flash 266“: moterys ir Europos Parlamento rinkimai (2009 m. vasario 
mėn.). Reprezentatyvioji imtis: 1000 penkiolikos metų ir vyresnių moterų ir 
reprezentatyvioji imtis: 500 penkiolikos metų ir vyresnių piliečių, vyrų ir 
moterų, apklaustų telefonu 27 valstybėse narėse (iš viso maždaug 35 000 
pokalbių), „Gallup Europe“

 „EB Spécial 71.3“: porinkiminis tyrimas (2009 m. birželio mėn.).
Reprezentatyvioji imtis: 1000 aštuoniolikos metų ir vyresnių Europos 
gyventojų (Austrijoje šešiolikos metų ir vyresnių), apklaustų tiesiogiai 27 
valstybėse narėse (iš viso maždaug 26 000 pokalbių)

 „EB Standard“ (EB 64, 2005 m. ruduo; EB 70, 2008 m. ruduo; EB 72, 
2009 m. ruduo). Reprezentatyvioji imtis: 1000 penkiolikos metų ir vyresnių 
Europos gyventojų, apklaustų tiesiogiai 27 valstybėse narėse (iš viso maždaug 
27 000 pokalbių).

2. Kokybinis tyrimas

 Moterys ir Europos Sąjunga iškart po 2009 m. birželio Europos Parlamento 
rinkimų (2009 m. birželio mėn.). Tikslinė grupė: 30–35 metų moterys, 
apklaustos 27 valstybėse narėse.

3. Makroekonominiai duomenys

 Eurostato statistiniai duomenys.


