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ENOTA ZA SPREMLJANJE JAVNEGA MNENJA

Bruselj, 5. marca 2010

Konferenca z dne 2. marca 2010

„Do leta 2014: kakšna bo povezava med ženskami in Evropsko unijo?“

Ženske in Evropska unija
Predstavitev TNS Opinion

Evropski parlament je na konferenci, na kateri je bilo postavljeno to vprašanje, 
slovesno napovedal več dogodkov, povezanih z mednarodnim dnevom žensk za leto 
2010. Podpredsednica Evropskega parlamenta Rodi Kratsa-Tsagaropoulou je tej 
konferenci predsedovala 2. marca 2010.

Po evropskih volitvah junija 2009 si je bilo treba ob pregledu preteklih rezultatov 
zastaviti nekatera temeljna vprašanja: kakšen je odnos žensk do EU in kaj od nje 
pričakujejo? Kakšno vlogo pripisujejo Evropskemu parlamentu in kakšno vlogo naj bi 
po njihovem imel? Kakšen je njihov odnos do politike? Kakšno je bilo njihovo 
volilno ravnanje na evropskih volitvah?

Elementi odgovorov na ta vprašanja izhajajo iz analize vseh kvantitativnih raziskav 
Eurobarometra pred volitvami in po njih (EP in Komisija) ter kvalitativnih študij, ki 
jih je Parlament opravil po volitvah. Ta dokument je rezultat združevanja podatkov v 
sodelovanju s TNS Opinion in direktoratom EP za komuniciranje.

Cilj tega obvestila je povzeti predstavitev v obliki Powerpoint, ki jo lahko bralec 
najde v prilogi.

 Za naslednje evropske volitve v letu 2014 je odločilen naslednji dejavnik: 
povezanost z EU je pri ženskah šibkejša kot pri moških. 

 Z znanstvenimi analizami je bil dokazan obstoj začaranega kroga, ki ga je 
treba prekiniti pred naslednjimi evropskimi volitvami. 

Ženske danes ne razumejo, kakšna je vloga EU in njen pomen glede na njihove 
konkretne težave, zato ji namenjajo malo pozornosti in o njej vedo manj kot moški. 
To pojasnjuje, zakaj ženske EU dojemajo kot oddaljeno.
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Če bomo do leta 2014 uspeli odpraviti ta začarani krog, bodo ženske bolje razumele 
pomen EU, ji namenjale več pozornosti, jo bolje poznale, poleg tega pa se bodo čutile 
bolj povezane z njo.

 Izziv je ogromen, vendar obvladljiv.

 Prvič, ženskam je treba dokazati, da EU učinkovito prispeva k boju proti 
krizi.

Statistični podatki, pridobljeni pred tem obvestilom, kažejo ranljivost žensk v krizi. 
Ta ranljivost izhaja zlasti iz stalnih neenakosti na gospodarskem področju, med 
katerimi so zlasti: neenakost plač, neenakost na področju zaposlovanja ter težave pri 
usklajevanju poklicnega in družinskega življenja.

 Drugič, ženskam je treba prisluhniti, ko zahtevajo bolj solidarno Evropo tako 
znotraj kot zunaj njenih meja.

Vse raziskave večinoma kažejo, da Evropejke želijo bolj socialno Evropsko unijo. 

Če se jim EU zdi oddaljena, je to posledica dejstva, da EU ne obvešča dovolj o 
politikah, v katere bi se lahko Evropejke počutile vključene:

o varstvo potrošnikov;
o javno zdravje;
o boj proti brezposelnosti;
o prihodnost pokojninskega sistema;
o izobraževanje;
o varstvo človekovih pravic v svetu.

Zato se je treba oddaljiti od prepogosto uporabljene fraze: „ženske so manj evropejske 
kot moški“. To ni res, imajo le drugačen pogled na Evropsko unijo kot moški. 

Ženske namreč želijo drugačno Evropo. Tako bi se ji bolj približale in ji namenile več 
pozornosti na evropski ravni. Zdaj se ženske čutijo najbolj vključene večinoma na 
lokalni in nacionalni ravni. 
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I. OD ZAČARANEGA K POZITIVNEMU KROGU

V ugotovitvah iz teh analiz je predvideno, da povezava med ženskami in Evropsko 
unijo temelji na začaranem krogu: 

Ta struktura izhaja iz naslednjih elementov: 

1. Stopnja gospodarske varnosti je za ženske povprečno nižja kot za moške. 
2. Ženske bolj zanima politika na lokalni in nacionalni kot pa na evropski ravni. 
3. Čeprav ženske EU dojemajo kot oddaljeno, se zavedajo njenega pomena in so 

na evropskih volitvah leta 2009 glasovale skoraj v enakem številu kot moški.
4. Njihov pogled na Evropsko unijo je drugačen. Čeprav večinoma podpirajo 

politike Skupnosti, so jim manj privržene kot moški. Po drugi strani si želijo 
Evropo z izrazito socialno agendo.

Tega stanja ne dokazujejo le raziskave, ampak ga potrjujejo tudi statistični podatki 
Eurostata.

II. STANJE

A. Stopnja gospodarske varnosti je za ženske povprečno nižja kot za moške.

1) Ženske so slabše plačane.

Razlika med plačami po spolu (%); 
Skupaj za leto 2007

Estonija –30,3
Avstrija –25,5

EU27 –17,6
Italija –5,1
Malta –2,4

 Eurostat

2) Kljub postopnemu izboljševanju (cilj lizbonske strategije 2000/2010) sta stopnja 
zaposlenosti žensk in njihova stabilnost na trgu dela manjši kot pri moških.

Ženske nimajo občutka, da ima 
delovanje EU zanje kakršen koli 

pomen.

Ženske EU dojemajo kot 
oddaljeno.

Ženske vedo zelo malo o EU.

Ženske EU namenjajo malo 
pozornosti.
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Stopnja zaposlenosti (%) po spolu; Skupaj za leto 2008
Skupaj Ženske Moški Razlika ženske–moški

Finska 71,1 69,0 73,1 –4,1
Švedska 74,3 71,8 76,7 –4,9

EU27 65,9 59,1 72,8 –13,7
Grčija 61,9 48,7 75,0 –26,3
Malta 55,3 37,4 72,5 –35,1

Eurostat

Odstotek začasnih delovnih mest med vsemi zaposlenimi (%), 2008

Skupaj Ženske Moški Razlika ženske–moški

Ciper 13,9 19,9 8,2 +11,7
Finska 15,0 18,7 11,2 +7,5

EU27 14,0 14,9 13,3 +1,6
Madžarska 7,9 7,0 8,7 -1,7
Latvija 3,3 2,0 4,7 -2,7

Eurostat

3) V gospodinjstvih brez dohodkov iz zaposlitve, v katerih noben član 
gospodinjstva ni zaposlen, živi več žensk. 

Gospodinjstva brez dohodkov iz zaposlitve po spolu (%); Skupaj za leto 2008

Skupaj Ženske Moški Razlika ženske–moški

Grčija 7,5 9,3 5,7 +3,6
Združeno kraljestvo 10,7 12,5 8,9 +3,6

EU27 9,2 10,1 8,2 +1,9
Finska 8,1 7,8 8,3 –0,5

Estonija 6,2 5,8 6,6 –0,8
Eurostat

 Neenakost spolov v EU je realno stanje: tretjina Evropejk se je že kdaj počutila 
nepravično obravnavanih zato, ker so ženske.

Ali ste se kdaj počutili nepravično obravnavani, ker ste ženska?
Da Ne Ne vem

Švedska 43 % 55 % 2 %
Grčija 40 % 59 % 1 %

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

Flash Eurobarometer 266, februar 2009.
Vprašanje je bilo postavljeno samo ženskam.

B. Ženske bolj zanima politika na lokalni in nacionalni kot pa na evropski 
ravni.
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1) Ženske so bolj vključene v urejanje vsakodnevnega življenja. V politiki pogosteje 
kot moški menijo, da bližja je raven upravljanja (najprej nacionalna, nato 
regionalna ali lokalna), pomembnejši je njen vpliv na vsakodnevno življenje.

Po podatkih EB 72 (jesen 2009): 

Katera od navedenih ravni najbolj vpliva na vaše življenjske razmere?
Ženske Moški

Nacionalna raven 44 % 48 %
Regionalna ali lokalna raven 37 % 31 %
Evropska raven 11 % 15 %
Ne vem 8 % 6 %

2) Ženske se več ukvarjajo z vprašanji, ki neposredno vplivajo nanje ali na 
njihovo družino. Kot je navedeno v točki 4 (socialna agenda), so bolj dovzetne za 
socialne politike, medtem ko moške bolj zanima „makropolitika“ (gospodarstvo, 
varnost in obramba, energija itd.).

Kateri sta po vašem mnenju dve najpomembnejši težavi, s katerima se trenutno soočate? 
(največ dva odgovora)

Skupaj Ženske Moški Razlika ženske–moški

Rast cen/inflacija 38 % 39 % 36 % +3
Gospodarski položaj 26 % 24 % 29 % –5

Brezposelnost 20 % 20 % 20 % =
Zdravstveni sistem 18 % 21 % 16 % +5
Upokojitev/pokojnine 15 % 17 % 14 % +3

EB 72 (jesen 72)

3) Ženske navajajo, da jih bolj zanima politika na lokalni ravni, ker je neposredno 
povezana z njihovim družinskim življenjem in ker imajo občutek, da je njihov 
glas pomemben. 

Navedbe iz kvalitativne raziskave EB o ženskah za leto 2009:

„Prednost dajem sodelovanju na lokalni ravni. To bolj spodbuja mojo domišljijo. Poznam 
osebe, za katere se angažiram.“ (Nizozemska)

„Pasivno opazujem. Kadar nek članek pritegne mojo pozornost, ga preberem. 
Osredotočim se na tisto, kar zadeva mene ali mojo družino.“ (Slovaška)

„Vse to je od mene zelo oddaljeno in se v to ne vključujem. Raje sodelujem glede zadev, 
ki so bliže mojemu vsakdanjiku, ko se mi zdi, da moj glas šteje in imam vpliv.“ (Danska)

„Evropski parlament obstaja, o tem vsake toliko časa poslušam. Vendar zame nima moči 
prave vlade.“ (Italija)

C. Čeprav ženske EU dojemajo kot oddaljeno, vedo, da je pomembna, in so na 
zadnjih evropskih volitvah glasovale v enakem številu kot moški.

1) Ženske EU dojemajo kot oddaljeno:



DV\808627SL.doc 6/11

(a) Ženske na EU gledajo manj pozitivno kot moški ne glede na to, ali gre za 
njihov pogled na EU, njihovo stopnjo pripadnosti ali stopnjo zaupanja v EU. 

(b) Skoraj polovica Evropejk ima občutek, da ne razumejo delovanja EU.

Po podatkih iz Standard Eurobarometra 72: Za vsako od naslednjih trditev 
odgovorite, ali se z njo bolj strinjate ali bolj ne strinjate.

Razumem delovanje EU.

Skupaj Ženske Moški Razlika ženske–moški

Bolj se strinjam 44 % 38 % 51 % +13

Bolj se ne strinjam 48 % 54 % 42 % –12
Ne vem 8 % 8 % 7 % –1

(c) Več kot tri od štirih žensk menijo, da so slabo obveščene o dejavnostih EP.

Rezultati iz EB 68, 69 in 70:

Stopnja obveščenosti o dejavnostih EP
Ženske Moški Razlika ženske–moški

Dobra obveščenost 19 % 28 % –9
Slaba obveščenost 77 % 69 % +8
Ne vem 4 % 3 % +1

 Iz tega izhaja, da se EU obravnava kot oddaljena in preveč zapletena. 

Izvlečki iz kvalitativne raziskave o ženskah za leto 2009:

„Veliko ljudi ne ve, kako [EU] deluje. Vodi jo preveč oseb in ni jasno, kdo počne kaj.“ 
(Francija)

„Ne čutim nobene povezave z EU.“ (Združeno kraljestvo)

„EU deluje na višji ravni in mi, običajni ljudje, se čutimo manj povezani z njo.“ 
(Slovenija)

„EU odločitve sprejema 'pod mizo'. Obiskati bi morali države in svoje odločitve utemeljiti 
na tem, kar vidijo.“ (Slovaška)

2) Evropejke vedo, da ima EU pomembno vlogo, čeprav je ne znajo opredeliti.

Kvalitativna raziskava EB o ženskah za leto 2009 kaže, da so ženske naklonjene 
evropskemu projektu (mir in solidarnost). 

Vedo, da:

– ima EU temeljno vlogo usklajevanja in zakonskega urejanja;
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– večina nacionalnih zakonov tako ali drugače izhaja z evropske ravni;
– EU omogoča gospodarsko stabilnost.

Vendar priznavajo, da ne morejo natančneje opredeliti vloge EU. Ženske 
objektivno manj poznajo EU. Po podatkih iz EB 72 je med anketiranci v zvezi s 
petimi vprašanji o EU le 38 % žensk odgovorilo povprečno pravilno (v primerjavi 
s 47 % moških).

3) Ženske so na evropskih volitvah leta 2009 glasovale skoraj v enakem (in v 
nekaterih državah celo v večjem) številu kot moški. 

Evropske volitve: stopnja udeležbe

Skupaj Ženske Moški Razlika ženske–moški

Latvija 54 % 58 % 49 % +9

Litva 21 % 25 % 16 % +9
EU27 43 % 42 % 44 % –2
Ciper 59 % 55 % 64 % –9
Grčija 52 % 48 % 58 % –10

Povolilna raziskava (junij 2009)

D. Ženske si želijo drugačno EU, Unijo s socialno agendo.

1) Večina žensk podpira evropske politike, vendar manj kot moški:

Stopnja podpore za navedene evropske politike
Za Proti Ne vem

Ženske Moški Ženske Moški Ženske Moški
Evropska monetarna unija s 
skupno valuto evrom 57 % 65 % 35 % 30 % 9 % 6 %

Skupna zunanja politika držav 
članic EU nasproti drugim 
državam

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

Skupna obrambna in varnostna 
politika v vseh državah članicah 73 % 78 % 15 % 15 % 12 % 7 %

Širitev EU na druge države v 
prihodnjih letih 44 % 48 % 40 % 41 % 16 % 11 %

Združeni rezultati iz EB 68, EB 69 in EB 70

2) Po drugi strani ženske pogosteje kot moški podpirajo socialne politike ter 
politike javnega zdravja in varstva potrošnikov.

Kateri od teh politik je treba po vašem mnenju dati prednost? (največ štirje odgovori)

Ženske Moški Razlika ženske–
moški

Izboljšanje varstva potrošnikov in javnega zdravja 39 % 33 % +6
Boj proti terorizmu ob spoštovanju individualnih 
svoboščin 38 % 35 % +3

Učinkovit boj proti podnebnim spremembam 36 % 35 % +1
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Varnostna in obrambna politika, ki EU omogoča 
obvladovanje mednarodnih kriz 31 % 33 % –2

Skupna energetska politika za zagotavljanje 
energetske samozadostnosti EU 28 % 33 % –5

Združeni rezultati iz EB 68, EB 69 in EB 70

 Zato ženske pričakujejo evropsko socialno agendo.

Ne glede na to, ali gre za vrednote, ki jih mora varovati Evropski parlament, ali 
politike, ki jim je treba dati prednost, ženske pogosteje kot moški podpirajo razvoj 
socialnih politik v EU.

Varovanju katerih vrednot mora po vašem mnenju Evropski parlament dati prednost?

Ženske Moški Razlika ženske–
moški

Varstvu človekovih pravic v svetu 55 % 52 % +3
Enakosti moških in žensk 37 % 29 % +8
Solidarnosti med državami članicami EU 33 % 40 % –7
Solidarnosti med EU in revnimi državami po svetu 27 % 29 % –2

Standard Eurobarometer 70 (jesen 2008)

III. ALI POZNAMO PRIČAKOVANJA EVROPEJK?

A. Pričakovanja žensk

1) Ženske so pred volitvami želele, da kampanja v letu 2009 temelji na:

Teme evropskih volitev leta 2009

Ženske Moški Razlika ženske–moški

Brezposelnost 49 % 47 % +2
Gospodarska rast 45 % 50 % –5
Inflacija in kupna moč 44 % 45 % –1
Negotovost 36 % 33 % +3
Prihodnost pokojninskega sistema 34 % 31 % +3

Združeni rezultati iz EB 68, EB 69 in EB 70

2) Ženske želijo pridobiti več informacij o naslednjih področjih:

S katerih področij bi želeli pridobiti več informacij?

Skupaj Ženske Moški Razlika ženske–
moški

Vaše pravice kot evropski državljan 48 % 48 % 47 % +1
Politika zaposlovanja 39 % 39 % 40 % –1
Socialna in zdravstvena politika 39 % 42 % 34 % +8
Ukrepi za izobraževanje, usposabljanje 
in mlade 32 % 35 % 29 % +6

Politika sodelovanja in razvojne pomoči 
ter humanitarna pomoč 20 % 22 % 17 % +5
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EB 64 (jeseni 2005)

B. EP želi delovati na različnih ravneh

1) Gospodarski položaj žensk:

 EP znova poziva Evropsko komisijo, naj predloži zakonodajni predlog o 
enakem plačilu žensk in moških.

 Države članice poziva, naj se učinkoviteje bojujejo proti stopnji brezposelnosti 
med ženskami.

2) Neenakost spolov v EU:

 Evropski poslanci pozivajo k vzpostavitvi varstvenih ustanov za predšolske 
otroke. Gre za pomemben element pri doseganju boljšega ravnovesja med 
poklicnim in zasebnim življenjem.

 V tem smislu Evropski parlament države članice in EU poziva tudi, naj 
okrepijo pomoč za starejše in druge vzdrževane osebe. 

 Za EP je bistveno spodbujati bolj uravnovešeno prisotnost žensk in moških na 
odgovornih delovnih mestih v podjetjih, upravi in političnih organih.

C. Zastopanost žensk v Evropskem parlamentu se povečuje.

Delež žensk v Evropskem parlamentu od leta 1979: položaj se je izboljšal in se 
še izboljšuje.

Women MEPs
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Women MEPs Poslanke EP

Treba je poudariti, da je v nacionalnih parlamentih zdaj le 23,92 % poslank.

IV. KONČNE UGOTOVITVE

Za prekinitev začaranega kroga, ki ženske oddaljuje od EU, mora EU inovativno 
pokazati, da:

1) so njeni ukrepi pomembni za Evropejke: EU mora uspešneje pokazati, da se 
upoštevajo glavne skrbi Evropejk v zvezi z njihovim negotovim gospodarskim 
in socialnim položajem, neenakostjo spolov in njihovim vključevanjem v 
politiko ter razvojem socialnih politik. 

2) si EU prizadeva za izboljšanje vsakodnevnega življenja evropskih 
državljanov. To je lahko učinkovit način za izboljšanje njenega ugleda.

V. CILJ

Viri: 

1. Kvantitativne študije

 Posebni EB: Odnosi in mnenja žensk pred evropskimi volitvami 2009 (jesen 
2007–jesen 2008) – združeni rezultati treh serij EB – za vsako serijo 
reprezentativni vzorec 1 000 evropskih državljanov, starejših od 15 let, 
anketiranih z neposrednim razgovorom v 27 državah članicah (skupaj 
približno 27 000 razgovorov).

 Flash EB 266: Ženske in evropske volitve (februar 2009) – reprezentativni 
vzorec 1 000 žensk, starejših od 15 let, ter 500 državljanov in državljank, 
starejših od 15 let, anketiranih po telefonu v 27 državah članicah (skupaj 
približno 35 000 razgovorov) – Gallup Europe.

 Posebni EB 71.3: Povolilna raziskava (junij 2009) – reprezentativni vzorec 
1 000 evropskih državljanov, starejših od 18 let (v Avstriji od 16 let), 

Ženske menijo, da je delovanje 
EU pomembno.

Ženske se čutijo bližje EU. Ženske vedo več o EU.

Ženske EU namenjajo več
pozornosti.
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anketiranih z neposrednim razgovorom v 27 državah članicah (skupaj 
približno 26 000 razgovorov).

 EB Standard (EB64, jesen 2005 – EB70, jesen 2008 – EB72, jesen 2009) –
reprezentativni vzorec 1 000 evropskih državljanov, starejših od 15 let, 
anketiranih z neposrednim razgovorom v 27 državah članicah (skupaj 
približno 27 000 razgovorov).

2. Kvalitativna študija

 Ženske in Evropska unija, izvedena pred evropskimi volitvami junija 2009 
(junij 2009) – Ciljne skupine: ženske v starostni skupini 30–55 let, razgovori v 
27 državah članicah.

3. Makroekonomski podatki

 Statistični podatki Eurostata.


