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Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji
Dyrekcja C – Kontakty z Obywatelami
DZIAŁ MONITOROWANIA OPINII PUBLICZNEJ

Bruksela, 5 marca 2010 r.

Konferencja z dnia 2 marca 2010 r.

„Horyzont roku 2014: Jakie będą więzi między kobietami a Unią Europejską?”

Kobiety i Unia Europejska
Prezentacja TNS Opinion

Przy okazji konferencji próbującej znaleźć odpowiedź na postawione pytanie 
Parlament Europejski zainaugurował u siebie serię imprez związanych
z Międzynarodowym Dniem Kobiet 2010. Konferencji w dniu 2 marca 2010 r.
przewodniczyła Pani Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, wiceprzewodnicząca Parlamentu 
Europejskiego. 

Dokonując podsumowania wyborów europejskich w czerwcu 2009 r. należało zadać 
sobie kilka merytorycznych pytań: jakie relacje kobiety utrzymują z UE oraz jakie są 
ich oczekiwania względem Unii? Jaką rolę przypisują Parlamentowi Europejskiemu,
a jaką powinien według nich odgrywać? Jaki jest ich związek z polityką? Jakie było 
ich zachowanie wyborcze podczas wyborów europejskich?

Odpowiedzi na te pytania dostarcza częściowo analiza wszystkich badań ilościowych 
Eurobarometru przeprowadzonych przed i po wyborach (PE oraz Komisja) oraz 
badań jakościowych prowadzonych przez Parlament po głosowaniu. Niniejsze 
opracowanie stanowi podsumowane dokonane we współpracy z TNS Opinion
i Dyrekcją Generalną ds. Komunikacji Parlamentu Europejskiego.

Celem niniejszej notatki jest synteza prezentacji Powerpoint znajdującej się
w załączniku.  

 Dla najbliższych wyborów europejskich w 2014 r. decydujące znaczenie ma 
następująca kwestia: więzi kobiet z UE są luźniejsze od związków, jakie
z Unią utrzymują mężczyźni. 

 Analizy naukowe dowiodły istnienia błędnego koła, które należy przerwać
przed najbliższymi wyborami europejskimi. 
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Obecnie kobiety nie rozumieją, jaką rolę pełni Unia Europejska i jakie jest jej 
znaczenie wobec ich konkretnych problemów, i z tego względu interesują się nią
w niewielkim stopniu i znają ją gorzej niż mężczyźni. Być może tutaj należy szukać 
wytłumaczenia faktu, że kobiety postrzegają UE jako oddalona od nich.

Jeśli do 2014 r. uda się przerwać błędne koło, kobiety lepiej zrozumieją znaczenie 
Unii Europejskiej, zainteresują się nią w większym stopniu, zdobędą większą wiedzę 
na jej temat i będą miały poczucie, że są bliżej niej.

 Wyzwanie jest ogromne, lecz możliwe do osiągnięcia.

 Przede wszystkim, pokazując kobietom, że UE skutecznie przyczynia się do 
walki z kryzysem.

Dane statystyczne przedstawione w dalszej części niniejszego opracowania ukazują 
wrażliwość kobiet na kryzys. Wynika ona przede wszystkim z utrzymującej się 
nierówności ekonomicznej, zwłaszcza nierówności płac, nierównych w dziedzinie 
zatrudnienia, trudności pogodzenia życia zawodowego z życiem rodzinnym.

 Wsłuchując się ponadto w głos kobiet domagających się Europy bardziej 
solidarnej, zarówno wewnątrz jej granic jak i poza nimi.

Jak ukazują w większości wszystkie badania, Europejki chcą, aby Unia Europejska 
była bardziej społeczna. 

Jeśli Unia Europejska jest odległa w oczach Europejek, to dlatego, że
w niewystarczającym zakresie informuje na temat obszarów polityki, w które 
mogłyby się one czuć zaangażowane.

o ochrona konsumenta;
o zdrowie publiczne;
o walka z bezrobociem;
o przyszłość emerytur;
o edukacja;
o ochrona praw człowieka na świecie.

W tym celu trzeba zerwać ze zbyt często powtarzanym stereotypem: „kobiety są 
mniej europejskie niż mężczyźni”. Nie jest to prawdą, po prostu nie podzielają one tej 
samej wizji Unii Europejskiej, co mężczyźni. 

Faktycznie kobiety chcą innej Europy. Zbliżą się wtedy do Europy i wykażą większe 
zainteresowanie poziomem europejskim. Na chwilę obecną czują się bardziej 
zaangażowane w działania na szczeblu lokalnym i krajowym. 
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I. OD BŁĘDNEGO KOŁA DO KOŁA SUKCESU

Wyniki płynące z tych analiz zakładają, że więź między kobietami a Unią Europejską 
jest oparta na błędnym kole: 

Taki układ wynika z następujących elementów: 

1. Kobiety mają średnio niższy od mężczyzn poziom bezpieczeństwa 
ekonomicznego. 

2. Kobiety bardziej interesuje polityka na szczeblu lokalnym i krajowym, niż na 
szczeblu europejskim. 

3. Chociaż kobiety postrzegają UE jako coś odległego, mają świadomość jej 
znaczenia i w wyborach europejskich w 2009 r. wzięło udział prawie tyle 
samo kobiet, co mężczyzn. 

4. Mają inną wizję Unii Europejskiej. Chociaż w większości wspierają politykę 
wspólnotową, ich poparcie jest słabsze niż poparcie ze strony mężczyzn. Chcą 
natomiast Europy, w której funkcjonuje merytoryczny program społeczny.

Taką sytuację nie tylko pokazują badania, ale potwierdzają ją również statystyki 
Eurostatu.

II. OCENA SYTUACJI

A. Kobiety mają, średnio rzecz biorąc, niższy od mężczyzn poziom 
bezpieczeństwa ekonomicznego.

1) Kobiety są gorzej wynagradzane.

Różnice poziomu wynagrodzenia 
według płci (%); Ogółem 2007

Estonia - 30,3
Austria - 25,5

EU 27 -17,6
Włochy - 5,1
Malta - 2,4

 Eurostat

Kobiety nie czują, aby działanie 
UE miało dla nich znaczenie

Kobiety postrzegają UE 
jako coś odległego

Kobiety posiadają niewielką 
wiedzę na temat UE

Kobiety wykazują małe 
zainteresowanie UE
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2) Mimo że sytuacja ulega poprawie (cel strategii lizbońskiej 200/2010), wskaźnik 
zatrudnienia kobiet oraz ich stabilność na rynku pracy nadal jest niższa niż
w przypadku mężczyzn. 

Wskaźnik zatrudnienia (%) według płci; Ogółem 2008 r.

Ogółem Kobiety Mężczyźni Różnica  Kobiety-
Mężczyźni

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

Eurostat

Procentowy udział zatrudnionych na czas określony w ogólnej liczbie zatrudnionych 
(%), 2008 r.

Ogółem Kobiety Mężczyźni Różnica  Kobiety-
Mężczyźni

Cypr 13,9 19,9 8,2 + 11,7
Finlandia 15,0 18,7 11,2 + 7,5

EU27 14,0 14,9 13,3 + 1,6
Węgry 7,9 7,0 8,7 - 1,7
Łotwa 3,3 2,0 4,7 - 2,7

Eurostat

3) Więcej kobiet żyje w gospodarstwach domowych dotkniętych bezrobociem, 
co oznacza, że żaden członek w ich gospodarstwie domowym nie pracuje. 

Gospodarstwa domowe dotknięte bezrobociem według płci (%); Ogółem 2008 r.

Ogółem Kobiety Mężczyźni Różnica  Kobiety-
Mężczyźni

Grecja 7,5 9,3 5,7 + 3,6
Wielka Brytania 10,7 12,5 8,9 + 3,6

EU 27 9,2 10,1 8,2 + 1,9
Finlandia 8,1 7,8 8,3 - 0,5
Estonia 6,2 5,8 6,6 - 0,8

Eurostat

 Nierówność płci w UE jest faktem: jednej trzeciej Europejek zdarzyło się 
odczuć, że zostały niesprawiedliwie potraktowane z powodu swojej płci.

Czy poczuła się Pani kiedykolwiek niesprawiedliwie potraktowaną dlatego, że była Pani 
kobietą?

Tak Nie Trudno 
powiedzieć

Szwecja 43% 55% 2%
Grecja 40% 59% 1%

EU27 32% 67% 1%
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Portugalia 22% 78% 0%
Malta 22% 76% 2%

Eurobarometr Flash 266, Luty 2009
Pytanie zadane tylko kobietom.

B. Kobiety bardziej interesuje polityka na szczeblu lokalnym i krajowym niż 
polityka na szczeblu europejskim.

1) Kobiety są bardziej zaangażowane w zarządzanie życiem codziennym. W polityce 
więcej kobiet niż mężczyzn sądzi, że im bliższy jest szczebel rządzenia 
(najpierw krajowy, następnie regionalny lub lokalny) tym jego wpływ na życie 
codzienne jest większy. 

Według Eurobarometru 72 (jesień 2009 r.): 

Który z poniższych szczebli ma największy wpływ na Pani/Pana warunki życia?
Kobiety Mężczyźni

Szczebel krajowy 44% 48%
Szczebel regionalny lub lokalny 37% 31%
Szczebel europejski 11% 15%
Trudno powiedzieć 8% 6%

2) Kobiety bardziej zajmują się problemami, które mają bezpośredni wpływ na 
nie same lub na ich rodzinę. Jak wskazano w punkcie 4 (Program społeczny) 
kobiety są bardziej otwarte na politykę społeczną, podczas gdy mężczyzn bardziej 
interesuje „makropolityka” (ekonomia, bezpieczeństwo, obrona, energia, itd.).

Osobiście, jakie są dwa najważniejsze problemy, z jakimi aktualnie musi Pani/Pan sobie 
radzić? (maksymalnie 2 odpowiedzi)

Ogółem Kobiety Mężczyźni Różnica  Kobiety-
Mężczyźni

Wzrost cen/ inflacja 38% 39% 36% +3
Sytuacja ekonomiczna 26% 24% 29% -5

Bezrobocie 20% 20% 20% =
System ochrony zdrowia 18% 21% 16% +5

Emerytury/ renty 15% 17% 14% +3
EB72 (Jesień 72)

3) Kobiety deklarują, że bardziej interesuje je polityka na szczeblu lokalnym, gdyż 
przekłada się ona bezpośrednio ich życie rodzinne i ponieważ mają poczucie, 
że ich głos się liczy. 

Cytaty z Eurobarometru jakościowego na temat kobiet z 2009 r:

„Wolę angażować się na szczeblu lokalnym. Bardziej pobudza to moją wyobraźnię. Znam 
osoby, dla których się angażuję”. (Holandia)

„Patrzę w sposób bierny. Kiedy jakiś artykuł przyciągnie moją uwagę, czytam go. 
Koncentruję się na tym, co dotyczy mnie lub mojej rodziny”. (Słowacja)
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„Wszystko jest naprawdę oddalone ode mnie i nie angażuję się w to. Wolę być aktywna
w sprawach, które bardziej dotyczą mojego życia codziennego, kiedy czuję, że mój głos 
się liczy i że mam na to wpływ”. (Dania)

„Parlament europejski istnieje i od czasu do czasu się o nim słyszy. Ale dla mnie nie ma 
on takiego znaczeni, jak prawdziwy rząd”. (Włochy)

C. Mimo że kobiety postrzegają UE jako coś odległego, wiedzą, że Unia 
Europejska jest ważna i w ostatnich wyborach europejskich głosował taki 
sam odsetek kobiet co mężczyzn.

1) Kobiety postrzegają UE jako coś odległego:

a) Kobiety mają mniej pozytywny obraz UE niż mężczyźni, zarówno jeśli 
chodzi o ich wizję UE, ich stopień poparcia dla przynależności czy poziom 
zaufania wobec UE. 

b) Prawie połowa Europejek ma poczucie, że nie rozumie funkcjonowania UE.

Według Eurobarometru Standard 72: W przypadku każdego z poniższych 
stwierdzeń proszę powiedzieć, czy raczej się Pani/Pan z nim zgadza, czy raczej się
z nim nie zgadza?

Rozumiem funkcjonowanie UE

Ogółe
m Kobiety Mężczyźni Różnica  Kobiety-

Mężczyźni
Raczej się zgadza 44% 38% 51% +13

Raczej się nie zgadza 48% 54% 42% -12
Trudno powiedzieć 8% 8% 7% -1

c) Ponad 3 z 4 kobiet czują się słabo poinformowane na temat działalności PE.

Według skumulowanych wyników z Eurobarometru 68, 69 i 70:

Poziom poinformowania na temat działalności PE
Kobiety Mężczyźni Różnica  Kobiety-Mężczyźni

Dobrze poinformowany 19% 28% -9
Słabo poinformowany 77% 69% +8
Trudno powiedzieć 4% 3% +1

 Wynika z tego, że UE jest postrzegana jako odległa i zbyt złożona. 

Fragmenty badania jakościowego dotyczącego kobiet z 2009 r.: 

„Wiele osób nie wie, jak [UE] funkcjonuje. Kieruje nią zbyt wiele osób i nie wiadomo, kto 
co robi”. (Francja) 

„Nie odczuwam żadnej więzi z UE”. (Wielka Brytania)
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„UE funkcjonuje na wyższym poziomie, my, normalni ludzie, czujemy, że nas ona mniej 
dotyczy”. (Słowenia) 

„UE podejmuje decyzje pod stołem. Powinni odwiedzać kraje i swoje decyzje opierać na 
tym, co tam zobaczą”. (Słowacja)

2) Jednakże Europejki wiedzą, że UE ma do odegrania pewną rolę, mimo że nie 
potrafią jej zdefiniować. 

Eurobarometr jakościowy dotyczący kobiet z 2009 r. ukazuje, że kobiety są 
przywiązane do projektu europejskiego (pokój i solidarność). 

Wiedzą, że:

- UE odgrywa fundamentalną rolę w zakresie harmonizacji i regulacji;
- ustawodawstwo krajowe większości państw członkowskich pochodzi w taki 

czy inny sposób z ustawodawstwa europejskiego;
- UE zapewnia stabilność ekonomiczną.

Jednak przyznają, że nie potrafią podać więcej szczegółów na temat roli UE. 
Kobiety posiadają mniejszą wiedzę obiektywną na temat UE. Według 
Eurobarometru 72, tylko 38% kobiet, którym zadano pięć pytań na temat UE, 
udzieliło średnio poprawnej odpowiedzi (w stosunku do 47% mężczyzn).

3) W wyborach europejskich w 2009 r. głosował prawie taki sam odsetek kobiet, 
co mężczyzn (w niektórych krajach więcej kobiet niż mężczyzn). 

Wybory europejskie: poziom frekwencji

Ogółem Kobiety Mężczyźni Różnica  Kobiety-
Mężczyźni

Łotwa 54% 58% 49% +9
Litwa 21% 25% 16% +9

EU27 43% 42% 44% -2
Cypr 59% 55% 64% -9
Grecja 52% 48% 58% -10

Badanie powyborcze (Czerwiec 2009)

D. Oczekują innej Unii Europejskiej, Unii z programem społecznym

1) Większość kobiet, lecz w mniejszym stopniu niż mężczyźni, wspiera politykę 
europejską w następujących obszarach:

Poziom wsparcia dla następujących obszarów polityki europejskiej
Za Przeciw Trudno powiedzieć

Kobiety Mężczyźni Kobiety Mężczyźni Kobiety Mężczyźni
Europejska unia walutowa ze 
wspólną walutą, euro 57% 65% 35% 30% 9% 6%

Wspólna dla państw 
członkowskich UE polityka 65% 73% 19% 19% 15% 9%
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zagraniczna wobec innych krajów
Wspólna we wszystkich 
państwach członkowskich 
polityka bezpieczeństwa i obrony

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

Rozszerzenie UE o inne kraje
w przyszłych latach 44% 48% 40% 41% 16% 11%

Skumulowane wyniki EB68, EB69, EB70

2) Natomiast, częściej niż mężczyźni kobiety wpierają obszary polityki społecznej, 
zdrowia publicznego i ochrony konsumentów.

Które z tych obszarów polityki powinny Pani/Pana zdaniem mieć pierwszorzędne 
znaczenie?(maksymalnie 4 odpowiedzi)

Kobiety Mężczyźni Różnica  Kobiety-
Mężczyźni

Poprawa ochrony konsumenta i zdrowia 
publicznego 39% 33% +6

Zwalczanie terroryzmu przy jednoczesnym 
poszanowaniu swobód jednostki 38% 35% +3

Skuteczne zwalczanie zmian klimatu 36% 35% +1
Polityka bezpieczeństwa i obrony umożliwiająca 
UE na stawienie czoła kryzysom 
międzynarodowym

31% 33% -2

Wspólna polityka energetyczna, mająca na celu 
osiągnięcie niezależności energetycznej UE 28% 33% -5

Skumulowane wyniki EB68, EB69, EB70

 W konsekwencji kobiety oczekują europejskiej agendy społecznej.

Czy to w kwestii wartości, jakich Parlament Europejski powinien bronić, czy
w kwestii obszarów polityki, które powinny stanowić priorytet, kobiety częściej 
niż mężczyźni popierają rozwój polityki społecznej w UE.

Której z poniższych wartości Parlament Europejski powinien Pani/Pana zdaniem bronić
w pierwszej kolejności?

Kobiety Mężczyźni Różnica  Kobiety-
Mężczyźni

Ochrona praw człowieka na świecie 55% 52% +3
Równość mężczyzn i kobiet 37% 29% +8
Solidarność między państwami członkowskimi UE 33% 40% -7
Solidarność między UE i biednymi krajami na 
świecie 27% 29% -2

Eurobarometr Standard 70 (Jesień 2008)

III. CZY OCZEKIWANIA EUROPEJEK SĄ UZNAWANE?

A. Oczekiwania kobiet

1) Przed wyborami kobiety chciały, by kampania 2009 była oparta na:

Zagadnienia wyborów europejskich w 2009 r.

Kobiety Mężczyźni Różnica  Kobiety-
Mężczyźni
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Bezrobocie 49% 47% +2
Wzrost gospodarczy 45% 50% -5
Inflacja i siła nabywcza 44% 45% -1
Niepewność 36% 33% +3
Przyszłość emerytur 34% 31% +3

Skumulowane wyniki EB68, 69, 70

2) Kobiety chcą otrzymywać więcej informacji w następujących 
dziedzinach:

W jakich dziedzinach chciałaby Pani/chciałby Pan otrzymywać więcej informacji?

Ogółem Kobiety Mężczyźni Różnica  Kobiety-
Mężczyźni

Pani/Pana prawa jako obywatela 
europejskiego 48% 48% 47% +1

Polityka zatrudnienia 39% 39% 40% -1
Polityka społeczna i zdrowotna 39% 42% 34% +8
Środki na rzecz edukacji, kształcenia
i młodzieży 32% 35% 29% +6

Polityka współpracy i wspierania 
rozwoju oraz pomoc humanitarna 20% 22% 17% +5

EB64 (Jesień 2005)

B. PE chce działać na różnych poziomach

1) Na poziomie sytuacji ekonomicznej kobiet:

 PE po raz kolejny wnosi, aby Komisja europejska przedstawiła wniosek 
legislacyjny w sprawie równego wynagradzania mężczyzn i kobiet.

 Wzywa państwa członkowskie do skuteczniejszej walki z bezrobociem wśród 
kobiet. 

2) Na poziomie nierówności płci w UE:

 Posłowie Parlamentu Europejskiego domagają się przygotowania struktur 
opieki nad dziećmi do osiągnięcia wieku obowiązku szkolnego. Jest to ważny 
element do osiągnięcia lepszej równowagi między życiem zawodowym
i życiem prywatnym.

 Mając to na uwadze Parlament Europejski wnosi również, by państwa 
członkowskie oraz UE wzmocniły pomoc dla osób starszych i innych osób 
wymagających opieki. 

 Dla PE zasadnicze znaczenie ma propagowanie korzystniejszych proporcji 
kobiet i mężczyzn na odpowiedzialnych stanowiskach w przedsiębiorstwach,
w administracji i organach politycznych.
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C. Zwiększa się reprezentacja kobiet w Parlamencie Europejskim

Udział kobiet w Parlamencie Europejskim od 1979 r.: sytuacja uległa poprawie
i nadal się poprawia.

Women MEPs
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Zwróćmy uwagę, że obecnie w parlamentach krajowych reprezentacja kobiet 
parlamentarzystek wynosi tylko w 23,92%.

IV. JAKIE WNIOSKI NALEŻY WYCIĄGNĄĆ?

Aby przerwać błędne koło oddalające kobiety od UE, Unia powinna
w innowacyjny sposób udowodnić, że:

1) Jej działania są dla Europejek istotne: UE musi w sposób bardziej 
skuteczny pokazać, że uwzględnia główne problemy Europejek, zarówno
w dziedzinach ich niepewnej sytuacji ekonomicznej i społecznej, nierówności 
płci i ich zaangażowania w politykę jak również w obszarze opracowywania 
strategii społecznych. 

2) UE działa na rzecz poprawy życia codziennego obywateli europejskich. 
Mogłoby to być skutecznym sposobem na zmianę jej wizerunku.

V. CEL

Kobiety uważają, że 
działanie UE ma dla nich 

znaczenie

Kobiety czują się blisko UE Kobiety posiadają większą
wiedzę na temat UE

Kobiety bardziej interesują 
się UE
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Źródła: 

1. Badania ilościowe

 Specjalne badanie Eurobarometru: Postawy i opinie kobiet przed wyborami 
europejskimi w 2009 r. (Jesień 2007 r. – Jesień 2008 r.) – skumulowane 
wyniki z trzech fali sondaży Eurobarometru– dla każdej fali reprezentatywna 
próba 1000 Europejczyków w wieku 15+ odpytywanych twarzą w twarz
w 27 państwach członkowskich (w sumie około 27 000 rozmów)

 Badanie Flash Eurobarometru 266: Kobiety i wybory europejskie (luty 
2009 r.) – reprezentatywna próba 1000 kobiet w wieku 15+, oraz 
reprezentatywna próba 500 obywateli, mężczyzn i kobiet, w wieku 15+,
z którymi przeprowadzono wywiad telefoniczny w 27 państwach 
członkowskich (w sumie około 35 000 rozmów) – Gallup Europe

 Specjalne badanie Eurobarometru 71.3: Badanie powyborcze (czerwiec 
2009 r.) – reprezentatywna próba 1000 Europejczyków w wieku 18+ (Austria 
16+) odpytywanych twarzą w twarz w 27 państwach członkowskich (w sumie 
około 26 000 rozmów)

 Standardowe badanie Eurobarometru (EB64, Jesień 2005 r. – EB70, Jesień 
2008 r. – EB72, Jesień r. 2009) - reprezentatywna próba 1000 Europejczyków
w wieku 15+ odpytywanych twarzą w twarz w 27 państwach członkowskich 
(w sumie około 27 000 rozmów)

2. Badanie jakościowe

 Kobiety i Unia Europejska, dzień po wyborach europejskich w czerwcu 
2009 r. (czerwiec 2009 r.) – Grupy docelowe: kobiety w wieku 30–55 lat, 
odpytywane w 27 państwach członkowskich.

3. Dane makroekonomiczne

 Statystyki Eurostatu


