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Directoraat-generaal voorlichting
Directoraat C – Relatie met de burgers
EENHEID FOLLOW-UP VAN DE PUBLIEKE OPINIE

Brussel, 5 maart 2010

Colloquium van 2 maart 2010

„Horizon 2014: Welke banden bestaan er tussen vrouwen en de Europese Unie?”

Vrouwen en de Europese Unie
Presentatie TNS Opinion

Ter gelegenheid van een colloquium waar deze vraag is gesteld, heeft het Europees 
Parlement in zijn gebouwen de reeks evenementen geopend in verband met de 
Internationale Vrouwendag 2010. Mevrouw Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, 
ondervoorzitter van het Europees Parlement, heeft het colloquium van 2 maart 2010 
voorgezeten. 

Daags na de Europese verkiezingen van juni 2009 was het van belang om zich op het 
moment dat de balans werd opgemaakt enkele serieuze vragen te stellen: welke relatie 
onderhouden vrouwen met de EU en wat verwachten zij ervan? Welke rol delen zij 
het Europees Parlement toe en welke rol willen zij dat het Parlement speelt? Wat is 
hun verhouding met het beleid? Hoe was hun stemgedrag tijdens de Europese 
verkiezingen?

De antwoorden op deze vragen komen voort uit de analyse van alle kwantitatieve 
Eurobarometer-enquêtes vóór en na de verkiezingen (EP en Commissie) en van 
kwalitatieve onderzoeken die het Parlement na de stembusgang heeft uitgevoerd. Dit 
werk is het resultaat van een synthese die is uitgevoerd in samenwerking met TNS 
Opinion en DG COM van het EP.

Onderhavige nota heeft als doel de PowerPointpresentatie die de lezer als bijlage 
vindt samen te vatten. 

 Eén element is bepalend voor de volgende Europese verkiezingen van 2014: 
de relatie tussen vrouwen en de EU ligt verder uit elkaar dan tussen 
mannen en de EU. 

 Wetenschappelijke analyses hebben aangetoond dat er een vicieuze cirkel 
bestaat die men vóór de volgende Europese verkiezingen moet proberen te 
doorbreken. 
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Op heden begrijpen vrouwen niet welke rol de EU speelt en welke relevantie ze heeft 
voor hun concrete dagelijkse bezigheden; daarom tonen zij maar weinig interesse en 
kennen zij de Unie minder goed dan mannen. Dit verklaart waarom vrouwen de EU 
zien als ver van zich af staand.

Als we erin slagen deze vicieuze cirkel tegen 2014 te doorbreken, zullen vrouwen de 
relevantie van de EU beter begrijpen, er meer belangstelling in stellen, er een betere 
kennis van hebben en er zich nauwer bij betrokken voelen.

 De uitdaging is immens, maar haalbaar.

 Om te beginnen moet vrouwen getoond worden dat de EU effectief bijdraagt 
aan het bestrijden van de crisis.

De statistische gegevens die verderop in deze nota aan bod komen, laten de 
kwetsbaarheid van vrouwen zien met betrekking tot de crisis. Dit vloeit in de eerste 
plaats voort uit voortdurende ongelijkheden op economisch gebied, met als 
voornaamste kernpunten: loonongelijkheid, ongelijkheid inzake werkgelegenheid, de 
moeilijkheid om carrière en gezin te combineren.

 Vervolgens moeten vrouwen gehoord worden wanneer zij een meer solidair 
Europa vragen, zowel binnen als buiten haar grenzen.

Alle enquêtes laten zien dat Europese vrouwen over het algemeen een socialere
Europese Unie willen. 

Als de EU ver van hen verwijderd lijkt, komt dat doordat ze niet voldoende 
communiceert over haar beleidspunten waarbij Europese vrouwen zich meer 
betrokken zouden kunnen voelen:

o consumentenbescherming;
o volksgezondheid;
o strijd tegen de werkloosheid;
o toekomst van de pensioenen;
o onderwijs;
o bescherming van de mensenrechten wereldwijd.

Hiervoor moeten we een cliché loslaten dat te vaak wordt bevestigd: „vrouwen zijn 
minder Europeaan dan mannen”. Nee, ze hebben gewoonweg niet dezelfde visie op 
de Europese Unie als mannen. 

Vrouwen willen namelijk een ander Europa. Vrouwen komen dus dichter bij de EU en 
tonen meer interesse op Europees niveau. Momenteel zijn het verreweg de lokale en 
nationale niveaus waar ze zich het meest bij betrokken voelen. 
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I. VAN VICIEUZE NAAR VIRTUEUZE CIRKEL

De conclusies uit deze analyses veronderstellen dat de relatie tussen vrouwen en de 
Europese Unie is gebaseerd op een vicieuze cirkel: 

Dit leidt tot de volgende resultaten: 

1. Gemiddeld hebben vrouwen een lager economisch veiligheidsniveau dan 
mannen. 

2. Vrouwen zijn meer geïnteresseerd in beleid op lokaal en nationaal niveau dan 
op Europees niveau. 

3. Hoewel de EU wordt gezien als ver van zich af staand, beseffen vrouwen wel 
het belang ervan en hebben zij bij de Europese verkiezingen van 2009 bijna 
even vaak gestemd als mannen. 

4. Zij hebben een andere visie op de Europese Unie. Hoewel de meerderheid van 
de vrouwen het communautaire beleid steunt, hebben zij er een minder stevige 
band mee dan mannen. Zij willen daarentegen een Europa met een veel 
grotere sociale agenda.

Deze situatie is niet alleen vastgesteld tijdens de peilingen, maar is ook bevestigd door 
de Eurostat-statistieken.

II. STAND VAN ZAKEN

A. Vrouwen hebben gemiddeld een lager economisch veiligheidsniveau dan 
mannen

1) Vrouwen worden minder goed betaald.

Loonverschil per geslacht (%); 
Totaal 2007

Estland - 30,3
Oostenrijk - 25,5

EU-27 -17,6
Italië - 5,1
Malta - 2,4

Eurostat

Vrouwen hebben niet het gevoel dat 
acties van de EU hen aanbelangen

Vrouwen zien de EU als iets 
dat ver van hen afstaat

Vrouwen weten weinig over 
de EU

Vrouwen hebben weinig 
interesse in de EU
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2) Hoewel er verbetering optreedt (doelstelling van de Lissabonstrategie 200/2010), 
blijft het percentage werkende vrouwen en hun stabiliteit op de arbeidsmarkt 
lager dan bij mannen

Arbeidsparticipatie (%) per geslacht; Totaal 2008

Totaal Vrouwen Mannen Verschil 
vrouwen/mannen

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

Eurostat

Percentage tijdelijke werknemers van de totale werkende bevolking (%), 2008

Totaal Vrouwen Mannen Verschil 
vrouwen/mannen

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

EU-27 14,0 14,9 13,3 + 1,6
Hongarije 7,9 7,0 8,7 - 1,7
Letland 3,3 2,0 4,7 - 2,7

Eurostat

3) Meer vrouwen leven in werkloze gezinnen, wat betekent dat geen enkel lid van 
het gezin werkt. 

Werkloze gezinnen per geslacht (%); Totaal 2008

Totaal Vrouwen Mannen Verschil 
vrouwen/mannen

Griekenland 7,5 9,3 5,7 + 3,6
Verenigd Koninkrijk 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

 De ongelijkheid tussen de geslachten binnen de EU is een feit: een derde van 
de Europese vrouwen voelde zich al eens oneerlijk behandeld omdat ze vrouw 
zijn.

Heeft u zich wel eens oneerlijk behandeld gevoeld omdat u een vrouw bent?
Ja Nee Weet niet

Zweden 43% 55% 2%
Griekenland 40% 59% 1%

EU-27 32% 67% 1%
Portugal 22% 78% 0%
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Malta 22% 76% 2%
Flash Eurobarometer 266, februari 2009
Vraag uitsluitend gesteld aan vrouwen.

B. Vrouwen zijn meer geïnteresseerd in beleid op lokaal en nationaal niveau 
dan op Europees niveau.

1) Vrouwen zijn meer betrokken bij het beheer van het dagelijkse leven. Wat de 
politiek betreft, denken vrouwen vaker dan mannen dat hoe dichterbij het 
bestuursniveau (eerst nationaal, dan regionaal of lokaal), hoe groter de impact 
op hun dagelijks leven. 

Volgens Eurobarometer 72 (najaar 2009):

Welke van de onderstaande niveaus heeft de meeste invloed op uw levensomstandigheden?
Vrouwen Mannen

Nationaal niveau 44% 48%
Regionaal of lokaal niveau 37% 31%
Europees niveau 11% 15%
DK 8% 6%

2) Vrouwen houden zich meer bezig met kwesties die direct effect hebben op 
zichzelf of op hun gezin. Zoals aangegeven onder punt 4 (sociale agenda) zijn ze 
ontvankelijker voor sociaal beleid, terwijl mannen meer geïnteresseerd zijn in het 
„macrobeleid” (economie, veiligheid, defensie, energie, enz.).

Welke zijn de twee grootste problemen waarmee u momenteel wordt geconfronteerd? 
(maximaal 2 antwoorden)

Totaal Vrouwen Mannen Verschil 
vrouwen/mannen

Prijsstijging/inflatie 38% 39% 36% +3
De economische situatie 26% 24% 29% -5

De werkloosheid 20% 20% 20% =
De gezondheidszorg 18% 21% 16% +5

De pensioenen 15% 17% 14% +3
Eurobarometer 72 (najaar 2009)

3) Vrouwen zeggen meer gestimuleerd te worden door beleid op lokaal niveau, 
omdat hun gezin hier direct bij betrokken is en omdat ze het gevoel hebben dat 
hun stem telt. 

Citaten uit de kwalitatieve Eurobarometer Vrouwen van 2009:

„Ik investeer liever op lokaal niveau. Dan wordt mijn fantasie meer geprikkeld. Ik ken de 
mensen voor wie ik mij inzet.” (Nederland)

„Ik kijk passief toe. Wanneer een artikel mijn aandacht trekt, dan lees ik het. Ik richt me 
op wat mij of mijn gezin direct raakt.” (Slowakije)
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„Dit staat allemaal ver van me af en ik bemoei me er niet mee. Ik houd me liever bezig 
met thema’s die dichter bij mijn dagelijks leven staan, waarbij ik het gevoel heb dat mijn 
stem telt en ik invloed heb.” (Denemarken)

„Het Europees Parlement bestaat, je hoort er wel eens over. Maar voor mij heeft het niet 
de status van een echte regering.” (Italië)

C. Hoewel ze de EU zien als ver van zich af staand, beseffen vrouwen wel dat de 
EU belangrijk is en hebben zij bij de laatste Europese verkiezingen bijna 
even vaak gestemd als mannen.

1) Vrouwen zien de EU als iets dat ver van hen afstaat:

a) Vrouwen hebben een minder positief beeld van de EU dan mannen, dat 
geldt voor zowel hun visie op de EU, als het niveau van steun aan het 
lidmaatschap, als hun mate van vertrouwen in de EU.

b) Bijna de helft van de Europese vrouwen heeft het gevoel dat ze het 
functioneren van de EU niet begrijpen.

Volgens de Eurobarometer Standaard 72: Kunt u mij voor elk van de volgende 
uitspraken zeggen of u het hiermee eens of oneens bent?

Ik begrijp hoe de EU functioneert

Totaal Vrouwen Mannen Verschil vrouwen/mannen

Voornamelijk mee eens 44% 38% 51% +13

Voornamelijk niet mee 
eens 48% 54% 42% -12

Weet niet 8% 8% 7% -1

c) Meer dan 3 op de 4 vrouwen voelt zich slecht geïnformeerd over de 
activiteiten van het EP.

Volgens de samengevoegde resultaten van Eurobarometers 68, 69 en 70:

Informatieniveau over de activiteiten van het EP
Vrouwen Mannen Verschil vrouwen/mannen

Goed geïnformeerd 19% 28% -9
Slecht geïnformeerd 77% 69% +8
Weet niet 4% 3% +1

 Hieruit blijkt dat de EU wordt gezien als ver weg en te complex. 

Citaten uit de kwalitatieve enquête vrouwen 2009:

„Veel mensen weten niet hoe [de EU] functioneert. Ze wordt door te veel mensen 
bestuurd en men weet niet wie wat doet.” (Frankrijk) 

„Ik voel geen enkele band met de EU.” (Verenigd Koninkrijk)
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„De EU functioneert op een hoger niveau, wij normale mensen voelen ons er minder 
door aangesproken.” (Slovenië) 

„De EU neemt stiekem beslissingen. Ze zouden de landen moeten bezoeken en hun 
beslissingen moeten nemen op basis van wat ze zien.” (Slowakije)

2) Europese vrouwen weten wel dat de EU een rol te spelen heeft, al kunnen ze 
deze niet definiëren.

De kwalitatieve Eurobarometer Vrouwen 2009 laat zien dat vrouwen zich 
verbonden voelen met het Europese project (vrede en solidariteit). 

Ze weten dat:

- de EU een belangrijke rol speelt bij harmonisatie en regularisatie;
- de meeste nationale wetten op de een of andere manier afkomstig zijn van 

Europees niveau;
- de EU economische stabiliteit brengt.

Maar ze erkennen dat ze niet preciezer kunnen zijn over de rol van de EU.
Vrouwen hebben minder objectieve kennis van de EU. Volgens Eurobarometer 
72 antwoordt gemiddeld slechts 38 % van de vrouwen correct op vijf vragen over 
de EU (tegen 47 % van de mannen).

3) Vrouwen hebben bij de Europese verkiezingen van 2009 bijna even vaak 
gestemd als mannen (in sommige landen vaker dan mannen). 

Europese verkiezingen: participatieniveau

Totaal Vrouwen Mannen Verschil 
vrouwen/mannen

Letland 54% 58% 49% +9
Litouwen 21% 25% 16% +9
EU-27 43% 42% 44% -2
Cyprus 59% 55% 64% -9
Griekenland 52% 48% 58% -10

Enquête na de verkiezingen (juni 2009)

D. Ze verwachten een andere EU, een Unie met een sociale agenda

1) De meerderheid van de vrouwen ondersteunt het Europees beleid, maar 
minder dan mannen voor wat betreft:

Niveau van steun voor het volgende Europees beleid
Voor Tegen Weet niet

Vrouwen Mannen Vrouwen Mannen Vrouwen Mannen
Een Europese Monetaire Unie met 
één munt, de euro 57% 65% 35% 30% 9% 6%

Een gemeenschappelijk 
buitenlands beleid voor de EU-
lidstaten jegens andere landen

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

Een gemeenschappelijk defensie-
en veiligheidsbeleid in alle 
lidstaten

73% 78% 15% 15% 12% 7%
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De uitbreiding van de EU met 
andere landen in de toekomst 44% 48% 40% 41% 16% 11%

Samengevoegde resultaten van Eurobarometers 68, 69 en 70

2) Daarentegen steunen meer vrouwen dan mannen het beleid op het gebied van 
sociale zaken, volksgezondheid en consumentenbescherming.

Aan welk beleid moet naar uw mening voorrang worden gegeven? (max. 4 antwoorden)

Vrouwen Mannen Verschil 
vrouwen/mannen

Consumentenbescherming en bescherming van de 
volksgezondheid verbeteren 39% 33% +6

Terrorisme bestrijden met inachtneming van de 
individuele vrijheden 38% 35% +3

De klimaatverandering effectief bestrijden 36% 35% +1
Een veiligheids- en defensiebeleid waarmee de EU 
het hoofd kan bieden aan internationale crises 31% 33% -2

Een gemeenschappelijk energiebeleid waarmee de 
energieonafhankelijkheid van de EU wordt 
gewaarborgd

28% 33% -5

Samengevoegde resultaten van Eurobarometers 68, 69 en 70

 Vrouwen verwachten dus een Europese sociale agenda.

Voor wat betreft de door het Europees Parlement te verdedigen waarden of het 
beleid dat voorrang moet krijgen, steunen vrouwen de ontwikkeling van het 
sociaal beleid van de EU meer dan mannen.

Welke van onderstaande waarden moet het Europees Parlement naar uw mening met voorrang 
verdedigen?

Vrouwen Mannen Verschil 
vrouwen/mannen

Bescherming van de mensenrechten wereldwijd 55% 52% +3
Gelijkheid tussen mannen en vrouwen 37% 29% +8
Solidariteit tussen de EU-lidstaten 33% 40% -7
Solidariteit tussen de EU en arme landen 
wereldwijd 27% 29% -2

Eurobarometer Standaard 70 (najaar 2008)

III. WORDEN DE VERWACHTINGEN VAN EUROPESE VROUWEN 
ERKENT?

A. Verwachtingen van vrouwen

1) Vóór de verkiezingen wilden vrouwen dat de campagne van 2009 
handelde over:

Thema's van de Europese verkiezingen 2009

Vrouwen Mannen Verschil
vrouwen/mannen

Werkloosheid 49% 47% +2
Economische groei 45% 50% -5
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Inflatie en koopkracht 44% 45% -1
Onveiligheid 36% 33% +3
Toekomst van de pensioenen 34% 31% +3

Samengevoegde resultaten van Eurobarometers 68, 69 en 70

2) Vrouwen willen meer informatie krijgen over de volgende onderwerpen:

Over welke onderwerpen wilt u meer informatie krijgen?

Totaal Vrouwen Mannen Verschil 
vrouwen/mannen

Uw rechten als Europees burger 48% 48% 47% +1
Werkgelegenheidsbeleid 39% 39% 40% -1
Sociaal beleid en beleid inzake 
volksgezondheid 39% 42% 34% +8

Maatregelen voor onderwijs, opleiding 
en jongeren 32% 35% 29% +6

Samenwerkingsbeleid op het gebied van 
ontwikkelingshulp en humanitaire hulp 20% 22% 17% +5

Eurobarometer 64 (najaar 2005)

B. Het EP wil op verschillende niveaus handelen

1) Dat van de economische situatie van vrouwen:

 Het EP vraagt nogmaals aan de Europese Commissie om een wetsvoorstel te 
formuleren over een gelijke vergoeding voor mannen en vrouwen.

 Het Parlement nodigt de lidstaten uit om de werkloosheidsgraad onder 
vrouwen effectiever te bestrijden.

2) Dat van de ongelijkheid tussen de geslachten in de EU:

 De Europese parlementsleden eisen de invoering van opvangmogelijkheden 
voor nog niet schoolgaande kinderen. Het gaat hier om een belangrijk element 
in het zoeken van een goede balans tussen carrière en gezin.

 In die visie verzoekt het Europees Parlement de lidstaten en de EU tevens om 
de hulp aan ouderen en andere afhankelijke personen te versterken. 

 Voor het EP is het van essentieel belang dat er een evenwichtigere 
aanwezigheid ontstaat van mannen en vrouwen op verantwoordelijke posten 
binnen bedrijven, de overheid en de politieke organen.
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C. De vertegenwoordiging van vrouwen in het Europees Parlement neemt 
toe

Aantal vrouwen in het Europees Parlement sinds 1979: de situatie is verbeterd 
en blijft verbeteren.

Women MEPs
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We wijzen erop dat vrouwelijke parlementsleden slechts 23,92 % uitmaken 
van de nationale parlementen. 

IV. WELKE CONCLUSIES KUNNEN WE TREKKEN?

Om de vicieuze cirkel waardoor vrouwen ver verwijderd zijn van de EU te 
doorbreken, moet de EU op innovatieve wijze laten zien dat:

1) haar acties van belang zijn voor Europese vrouwen: de EU moet 
effectiever laten zien dat rekening gehouden wordt met de belangrijkste 
zorgen van Europese vrouwen, zowel op het gebied van hun onzekere 
economische en sociale situatie, de ongelijkheid tussen de geslachten en hun 
betrokkenheid bij het beleid als bij de ontwikkeling van sociale beleidslijnen; 

2) de EU zet zich in voor de verbetering van het dagelijks leven van 
Europese burgers. Dit kan een effectieve manier zijn om haar imago te 
veranderen.

V. DE DOELSTELLING

Vrouwen zien dat de acties 
van de EU ertoe doen

Vrouwen voelen zich 
nauwer betrokken bij de EU

Vrouwen weten meer van 
de EU

Vrouwen interesseren zich 
meer in de EU
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Bronnen:

1. Kwantitatieve studies

 Speciale Eurobarometer: de houding en mening van vrouwen vóór de 
Europese verkiezingen van 2009 (najaar 2007 – najaar 2008) –
samengevoegde resultaten van drie Eurobarometers – voor elke Barometer is 
een representatieve vragenlijst gehouden onder 1 000 Europeanen ouder dan 
15 die persoonlijk zijn ondervraagd in de 27 lidstaten (in totaal ongeveer 
27 000 interviews)

 Flash Eurobarometer 266: vrouwen en de Europese verkiezingen (februari 
2009) – representatieve vragenlijst gehouden onder 1 000 vrouwen ouder dan 
15 en een representatieve vragenlijst onder 500 burgers, mannen en vrouwen, 
ouder dan 15 die per telefoon geïnterviewd zijn in de 27 lidstaten (in totaal 
ongeveer 35 000 interviews) – Gallup Europe

 Speciale Eurobarometer 71.3: enquête na de verkiezingen (juni 2009) –
representatieve vragenlijst onder 1 000 Europeanen ouder dan 18 (Oostenrijk: 
ouder dan 16), persoonlijk ondervraagd in de 27 lidstaten (in totaal ongeveer 
26 000 interviews)

 Eurobarometer Standaard (Eurobarometer 64, najaar 2005 – Eurobarometer 
70, najaar 2008 – Eurobarometer 72, najaar 2009) – representatieve vragenlijst 
onder 1 000 Europeanen ouder dan 15, persoonlijk ondervraagd in de 27 
lidstaten (in totaal ongeveer 27 000 interviews)

2. Kwalitatieve studie

 Vrouwen en de Europese Unie, daags na de Europese verkiezingen van juni 
2009 (juni 2009) – Doelgroepen: vrouwen tussen de 30 en 55 jaar, 
ondervraagd in de 27 lidstaten.

3. Macro-economische gegevens

 Statistieken van Eurostat


