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BEVEZETÉS 
 

 

Az Európai Gazdasági Közösség megalakulása óta a különféle európai szerzıdések 

folyamatosan az Európai Unió célkitőzéseinek és prioritásainak középpontjába állították 

a nık és férfiak közötti egyenlıség elvét1. A Római Szerzıdés már 1957-ben rögzítette 

azt az elvet, miszerint a nıknek az egyenlı értékő munkáért egyenlı díjazásban kell 

részesülniük. Ezt követıen 1997-ben – a nemek közötti egyenlıség elvét 

célkitőzésként és alapvetı közösségi elvként megjelölve – az Amszterdami Szerzıdés 

elıírta a megkülönböztetés valamennyi formája elleni küzdelmet, valamint az 

esélyegyenlıség és az egyenlı bánásmód elımozdítását a foglalkoztatási és 

munkaügyi vonatkozású kérdésekben. Végezetül pedig 2009 óta a Lisszaboni 

Szerzıdés is megerısítette a nemek közötti egyenlıség elvét azáltal, hogy azt 

integrálta az Európai Unió értékeinek és célkitőzéseinek körébe. 

 

Mindazonáltal, jóllehet 2008-ban az egyetemi oklevelek csaknem 60%-át nık 

szerezték meg az EU-ban, a nık jelenleg csupán a munkaerıpiacon foglalkoztatott 

személyek 45%-át teszik ki, és keresetük átlagosan 17%-kal marad el a férfiaké 

mögött. A nık 17%-a egyúttal bizonytalan körülmények között él. 12–15%-uk pedig 

napi szinten családon belüli erıszak áldozata.  

 

Mindennek fényében, valamint a nemzetközi nınap százéves évfordulója alkalmából 

(amelyet 2011. március 8-án ünnepeltek), az Európai Parlament felkérte a TNS 

Opinion & Social központot, hogy végezzen Eurobarométer-felmérést az Európai Unió 

27 tagállama körében annak feltárása érdekében, hogy az európai polgárok 

összességében miként vélekednek a nemek közötti megkülönböztetés felszámolásának 

különféle megoldásairól az Európai Unióban.  

 

A jelentés négy fı részre osztható és a következıképpen épül fel: 

 

- Elıször is megvizsgáljuk, hogy a nık milyen akadályokba ütköznek, amikor 

felelıs pozíciókat kívánnak betölteni akár a munkahelyen, akár a politikában 

vagy közösségi szervezetekben. E célból elemezzük majd a döntéshozatali 

folyamatban elfoglalt helyüket.   

 

- Ezt követıen foglalkozunk azon okokkal, amelyek magyarázatot nyújthatnak a 

nık által tapasztalt bizonytalanságra, és megvizsgáljuk, hogy némely esetben 

az egyenlıtlenség milyen típusaival szembesülnek a munkahelyen. 

 
 

 

 

                                           
1 http://www.europarl.europa.eu/parliament/expert/displayFtu.do?language=EN&ftuId=FTU_4.9.7.html&id=73 
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- Ezután megpróbálunk világosabb képet kapni az európai nık és férfiak szülési 

és apasági szabadsággal kapcsolatos tapasztalatairól és elvárásairól. 

 

- Végezetül pedig megvizsgáljuk a nık elleni erıszak felszámolásának lehetséges 

megoldásait. 

 

Ez az Eurobarométer-felmérés az Európai Parlament Kommunikációs 

Fıigazgatóságának felkérésére készült. Annak lebonyolítását a TNS Opinion & Social 

végezte 2011. február 9. és március 6. között, csupán néhány nappal a március 8-án 

ünnepelt nemzetközi nınap elıtt. A TNS Opinion & Social Network munkatársai 26 724 

tizenöt éves vagy annál idısebb európai polgárral készítettek személyes interjút (a 

kérdéseket az interjúk készítıi a válaszadók otthonában tették fel). Az alkalmazott 

módszertan az Európai Parlament Kommunikációs Fıigazgatósága (Közvélemény-

figyelı Egység) standard Eurobarométer-felméréseinek módszertana. A TNS Opinion & 

Social hálózat intézményeinek munkatársai által végzett interjúkkal kapcsolatos 

technikai feljegyzés e jelentés mellékletében található. E feljegyzés tartalmazza az 

interjúkkal kapcsolatban alkalmazott módszertant és a konfidencia-intervallumokat. 

 

A kutatás mind a 27 tagállamra kiterjed, és az EB 75.1. hullám része. A felmérés során 

új kérdéseket tettek fel. 

 

Az általános elemzés és a szociodemográfiai elemzések az EU-27 eredményein, azaz a 

huszonhét tagállam eredményeinek átlagán alapulnak. Az átlagot súlyozták, hogy 

tükrözze az egyes tagállamok tényleges népességét.  

Ezenkívül rövid észrevételeket tettünk azzal kapcsolatban, hogy a válaszok miként 

változnak a válaszadók bizonyos szociodemográfiai jellemzıi (nem, életkor stb.) és 

egyéb mutatók függvényében, amilyen például az Európai Unióval szembeni 

hozzáállásuk vagy politikai szimpátiájuk.   

 
Az Európai Parlament Eurobarométer-felméréseinek honlapja az alábbi címen 

tekinthetı meg:  

http://www.europarl.europa.eu/parliament/public/staticDisplay.do?language=HU&id=40 
 

Ezúton szeretnénk köszönetet mondani mindazon interjúalanyoknak szerte az Európai 

Unióban, akik idıt szántak erre a felmérésre.  

Ez a felmérés nem jöhetett volna létre az aktív közremőködésük nélkül. 
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ÖSSZEFOGLALÁS 
 

A felmérés eredményei világosabb képet adnak arról, hogy az európai közvélemény 

miként vélekedik a megkülönböztetés azon formáiról, amellyel a nık esetlegesen 

szembesülhetnek az Európai Unióban.  

 

- Az európaiak többsége úgy véli, hogy a nık jelentıs akadályokba 

ütköznek, amikor felelıs pozíciókat kívánnak betölteni, legyen az akár 

nagyvállalatokon belül (76%), vezetı közigazgatási tisztségek esetében (70%), 

politikai pártokban (69%), kkv-kban (59%) vagy közösségi szervezetekben 

(49%). 

 

- Ugyanakkor a nık vállalatokon belüli felelıs pozíciókhoz és a vezetı 

közigazgatási tisztségekhez való hozzáférésének biztosítása érdekében 

az európaiak inkább az ösztönzıket részesítik elınyben a kényszerítı 

intézkedésekkel szemben.  

o Ennélfogva tíz válaszadóból négy (44%) azt részesítené elınyben, ha a 

vállalatokat és a közigazgatási szerveket arra ösztönöznék, hogy 

hozzanak intézkedéseket a nık és férfiak közötti egyenlıség 

elısegítésére. 

 

- Az európai polgárok több tényezınek tulajdonítják a nık 

alulreprezentáltságát a politikában:  

o Elıször is annak (35%), hogy a politika világát a férfiak uralják, akik 

nem értékelik kellıképpen a nıi készségeket.  

o Másodsorban pedig a tartós sztereotípiáknak (21%). 

 

- Az európai válaszadók úgy vélik, hogy a nık fokozottabb politikai 

szerepvállalását képzéssel, valamint proaktívabb intézkedésekkel, így 

például kvóták bevezetésével lehetne megvalósítani:  

o A leggyakrabban említett megoldásnak (30%) az olyan képzési és 

támogató intézkedések bevezetése bizonyult, amelyek célja, hogy 

ösztönözzék a nık politikai életben való részvételét.   

o A válaszadók egynegyede (25%) a nemek egyenlı arányát támogatja a 

politikai pártok által a választások alkalmával összeállított jelöltlisták 

tekintetében.  

o A válaszadók kevesebb mint egyötöde (19%) elınyben részesítené a 

kvóták törvényi bevezetését a választásokra.  

 



Special EUROBAROMETER                                                                                                            EB SPECIAL WOMEN 

 - 5 - 

- Az európai választásoktól való távolmaradás magyarázataként az 

alábbi három fı indokot említették: a politikai képviselıik iránti bizalom 

hiánya az európai polgárok részérıl; annak ténye, hogy nem érzik magukat 

kellıen tájékozottnak az európai kérdésekben; valamint az az érzés, hogy 

szavazatuk semmin sem változtat. 

 

- Az európai válaszadók úgy vélik, hogy a nık bizonytalan helyzete több 

tényezıvel is magyarázható, fıként az alábbiakkal: a munkahely 

bizonytalansága, az egyszülıs családok számának növekedése, valamint a 

szakmai pályafutás megszakításai vagy részmunkaidıs foglalkoztatás a családi 

kötelezettségek miatt.   

 

- A bérszakadék csökkentésének leghatékonyabb módja az lenne, ha 

ösztönöznék a nık és férfiak jobb megoszlását mindenfajta 

munkatevékenységben (29%). 

 

- A magánélet és a munka összeegyeztetésének leghatékonyabb módját 

az jelentené, ha megkönnyítenék az otthonon kívüli gyermekgondozást (37%).  

 

- Tíz európai válaszadóból csaknem hat (58%) egyetért azzal, hogy a 

szülési szabadság kedvezıtlen hatást gyakorol a nık karrierjére. 

Mindazonáltal 78%-uk jó ötletnek tartaná, ha EU-szerte húsz hétre bıvítenék a 

teljes fizetéssel járó szülési szabadság idıtartamát. 

 

- Azon országokban, ahol nem létezik apasági szabadság, a válaszadók 

több mint kétharmada (71%) kifejtette, hogy amennyiben gyermekük 

születne és az apasági szabadság saját országukban is elérhetı lenne, élnének 

ezzel a lehetıséggel.  

 

- Ami a nık elleni erıszakot illeti, tíz válaszadóból csaknem kilenc (89%) 

kérte azt, hogy az egyik tagállamban kiadott távoltartási végzések mind a 27 

tagállamban érvényesek legyenek.  

 

- A nık elleni erıszak felszámolása érdekében az európai válaszadók az 

alábbi intézkedéseket szorgalmazzák:  

o az áldozatok támogatásával kapcsolatos bevált gyakorlatok 

hatékonyabb cseréje a különbözı tagállamok rendıri hatóságai 

között (39%); 

o egy egész Európában ingyenesen hívható telefonszám a segítségre 

vagy tanácsra szoruló nık részére (26%);  

o európai információs kampányok annak érdekében, hogy a kérdésre 

felhívják a nyilvánosság figyelmét (19%). 

 



Special EUROBAROMETER                                                                                                            EB SPECIAL WOMEN 

 - 6 - 

1. NİK A DÖNTÉSHOZATALI FOLYAMATBAN 
 

 

1.1. A nık felelıs pozícióba kerülésének akadályai 
 

- Az európaiak többsége úgy véli, hogy a nık akadályokkal 

szembesülnek szakmai pályájuk során -  

 

 
 

Jóllehet 2008-ban az egyetemi oklevelek csaknem 60%-át nık szerezték meg az 

Európai Unióban, mégis ami a felelıs pozíciók betöltését illeti, mind a mai napig 

kisebbségben vannak a munkavégzés legtöbb területén. 

 

Az öt vizsgált ágazat esetében az európai válaszadók többsége úgy érzi, hogy azonos 

képesítések és készségek mellett a nık komoly akadályokkal szembesülnek, amikor 

felelıs pozíciókat kívánnak betölteni. Az akadályok a jelek szerint legmarkánsabban a 

nagyvállalatoknál (76%), a vezetı közigazgatási tisztségek esetében (70%), valamint 

a politikai pártokon belül (69%) jelentkeznek. Szemmel láthatóan kevesebb válaszadó 

érzi úgy, hogy a nık jelentıs akadályokba ütköznek, amikor a kkv-kban (59%) vagy a 

közösségi szervezetekben (49%) kívánnak felelıs pozíciókhoz jutni.   
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1.1.1.: A nagyvállalatokon belüli akadályok [QA9.3.] 

 

Az európai polgárok úgy vélik, hogy a nık a nagyvállalatoknál nagyobb valószínőséggel 

szembesülnek komoly akadályokkal szakmai pályafutásuk során. Négy válaszadóból 

több mint három (76%) osztja ezt a véleményt, tíz válaszadóból pedig 

valamivel több, mint három azt állítja, hogy ezek az akadályok „igen 

jelentısek” (31%).  Az EU 27 tagállamából 26-ban a válaszadók abszolút többsége 

egyetért ezzel a véleménnyel.  
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A tagállamok közötti különbségek 

 

Az országcsoportok szerinti kiinduló elemzés különbségeket tárt fel a 2004 

elıtt2, valamint a 2004/2007 után csatlakozott uniós tagállamok3 között: 

jelentıs, 12 százalékpontos különbség mutatkozik az elsı (78%) és a második (66%) 

országcsoport válaszadói között. A jelek szerint a 2004 elıtt csatlakozott országokban 

megkérdezett személyeknek sokkal inkább az a meggyızıdése, hogy a nık 

jelentıs akadályokkal szembesülnek, amikor felelıs pozíciókat kívánnak betölteni 

a nagyvállalatokon belül. 

 

Továbbá kilenc százalékpontos különbség áll fenn az euróövezethez tartozó és az 

euróövezeten kívül esı országok válaszadói között. Az elıbbiekben megkérdezettek 

79%-a említett „jelentıs” akadályokat, szemben az utóbbiak válaszadóinak 70%-ával. 

Az egyes országok között is viszonylag komoly eltérések mutatkoznak, és 40 

százalékpontos különbség figyelhetı meg a tagállamok között az akadályokat 

„jelentısnek” ítélı válaszadók összesített százalékos aránya tekintetében.   

 

- A legnagyobb valószínőséggel a svédországi (87%), németországi (83%), 

franciaországi (81%) és az ausztriai (80%) válaszadók hivatkoztak 

„jelentıs” akadályokra.  

 

- A válaszadók közül legkevesebben Lettországban említettek „jelentıs” 

akadályokat; ez egyúttal az egyetlen olyan ország, ahol egyenlı arányban 

oszlanak meg a vélemények: 47% véli úgy, hogy a nık „jelentıs” 

akadályokkal szembesülnek, míg 47% épp ellenkezı véleményen van. A 

romániai és litvániai (mindkét esetben 53%), valamint az észtországi (54%) 

válaszadók körében szintén a legkisebb a valószínősége annak, hogy a 

szóban forgó akadályokat jelentısnek ítélik.  

 

 

                                           
2 2004 elıtt a következı országok voltak tagjai az EU-nak: Belgium, Dánia, Németország, Görögország, 
Spanyolország, Franciaország, Írország, Olaszország, Luxemburg, Hollandia, Ausztria, Portugália, 
Finnország, Svédország és az Egyesült Királyság. Ebben a felmérésben a 2004 elıtt csatlakozott 
országokként hivatkozunk rájuk. 
3 Az EU-hoz 2004. májusban vagy 2007. januárban csatlakozott országok a következık: Bulgária, 
Csehország, Észtország, Ciprusi Köztársaság, Litvánia, Lettország, Magyarország, Málta, Lengyelország, 
Románia, Szlovénia és Szlovákia. Ebben a felmérésben a 2004/2007 után csatlakozott országokként 
hivatkozunk rájuk. 
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Szociodemográfiai elemzés 

 

- A nık a férfiaknál nagyobb valószínőséggel vélekednek úgy, hogy a 

nagyvállalatoknál jelentıs akadályokkal szembesülnek szakmai pályafutásuk 

során (78%, szemben a férfiak 72%-ával). 

 

- A 40 és 54 év közötti válaszadók szintén nagyobb valószínőséggel értenek 

egyet azzal, hogy a nık jelentıs akadályokkal szembesülnek (78%, 

szemben a 15–24 éves válaszadók 72%-ával). 

 

- Általában véve úgy tőnik, hogy a legnagyobb valószínőséggel a 

legelınyösebb helyzetben lévı társadalmi-szakmai csoportok 

osztják ezt a véleményt: 

 

o Döntı tényezı, hogy a válaszadók milyen életkorban fejezték be 

tanulmányaikat: azon válaszadók körében, akik 19 éves korukon 

túl is folytatták tanulmányaikat, 79% osztja ezt a véleményt, 

szemben azon polgárok 72%-ával, akik 15 évesen vagy korábban 

hagytak fel tanulmányaikkal. 

o A vezetık (81%) és a háztartásbeliek (78%) szintén nagyobb 

valószínőséggel osztják ezt a véleményt, mint a munkanélküliek 

(72%) és a fizikai munkát végzı személyek (75%). 

 

- Ez a vélemény a politikai spektrum bal oldalán elhelyezkedı 

válaszadók körében is elterjedtebb (80%, szemben a középen vagy jobb 

oldalon elhelyezkedık 76%-ával). 

 

- Végezetül azon válaszadók közül, akik úgy vélik, hogy a szülési szabadság 

kedvezıtlenül befolyásolja a nık szakmai pályafutását, 79% 

nyilatkozott úgy, hogy a nık számára nehéz felelıs pozíciókba kerülni a 

nagyvállalatoknál (szemben azon válaszadók 71%-ával, akik szerint a 

szülési szabadság nem jár negatív hatással).  

 

A felvázolt különbségek ellenére a válaszadók nagy többsége valamennyi 

kategóriában úgy véli, hogy a nık jelentıs akadályokkal szembesülnek, amikor 

felelıs pozíciókat kívánnak betölteni a nagyvállalatoknál.  
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Total 'Significant'
Total 'Not 

significant'
DK

EU27 76% 19% 5%

Male 72% 23% 5%

Female 78% 16% 6%

15-24 72% 21% 7%

25-39 75% 21% 4%

40-54 78% 18% 4%

55 + 75% 18% 7%

15- 72% 20% 8%

16-19 76% 19% 5%

20+ 79% 18% 3%

Still studying 72% 22% 6%

Self-employed 76% 20% 4%

Managers 81% 17% 2%

Other white collars 76% 21% 3%

Manual workers 75% 20% 5%

House persons 78% 15% 7%

Unemployed 72% 22% 6%

Retired 74% 18% 8%

Students 72% 22% 6%

(1-4) Left 80% 17% 3%

(5-6) Centre 76% 19% 5%

(7-10) Right 76% 20% 4%

Agree 79% 17% 4%

Disagree 71% 23% 6%

Maternity leave has a negative impact

Respondent occupation scale

Left-Right scale

QA9.3 In 2008, almost 60% of the university degrees in the EU w ere obtained by women.
However, they are still in the minority in responsible posit ions in most areas of the world
of work. Given equal qualifications and skills, do you think that the obstacles facing
women in reaching positions of responsibility are very sign ificant, fairly significant, not
very significant or not at all significant in each of the following areas? 

Big companies

Sex

Age

Education (End of)
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1.1.2.: A vezetı közigazgatási tisztségek betöltésének akadályai [QA9.2.] 

 

Tíz válaszadóból hét úgy véli, hogy a nık a vezetı közigazgatási tisztségek betöltése 

terén is jelentıs akadályokkal szembesülnek. A válaszadók egy meghatározó 

kisebbsége ráadásul „igen jelentıs” akadályokat említ (23%). A válaszadók kevesebb 

mint egynegyede (24%) ellenkezı véleményen van, 6% pedig nem fejtette ki 

véleményét. 
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A tagállamok közötti különbségek 

 

A legtöbb tagállamban (27-bıl 25-ben) a válaszadók abszolút többsége úgy véli, hogy 

a nık jelentıs akadályokkal szembesülnek szakmai pályafutásuk során, amikor felelıs 

pozíciókat kívánnak betölteni. Ez a vélemény nem mindenütt egyformán erıs, és 35 

százalékpontos különbség mutatkozik a tagállamok között az akadályokat 

„jelentısnek” ítélı válaszadók összesített százalékos aránya tekintetében.   

 

- Ez a vélemény legmarkánsabban a görögországi (81%), ausztriai (78%), 

ciprusi (76%), belgiumi és olaszországi (mindkét esetben 75%) válaszadók 

körében figyelhetı meg.  

 

- Az észtországi (50%, míg 41% ellenkezı véleményen van), valamint a 

litvániai (48% kontra 42%) válaszadók körében sokkal egyenletesebben 

oszlanak meg a vélemények.  

 

- Egyedül Lettországban figyelhetı meg, hogy egy relatív kisebbség osztja ezt 

a véleményt (46%, szemben azon válaszadók 48%-ával, akik szerint a 

szóban forgó akadályok nem jelentısek).  

 

Szociodemográfiai elemzés 

 

Az eredmények szociodemográfiai elemzése bizonyos különbségekre mutat rá a 

válaszadók egyes csoportjai között:  

 

- A nık a férfiaknál nagyobb valószínőséggel (73% kontra 66%) vélekednek 

úgy, hogy jelentıs akadályokkal szembesülnek, amikor felelıs pozíciókat 

kívánnak betölteni a közigazgatás felsı szintjein.    

 

- A háztartásbeliek 75%-a is ezen a véleményen van (szemben a vezetı 

beosztású és a nyugdíjas válaszadók 68%-ával). 

 

- Végezetül azon válaszadók 73%-a, akik úgy vélik, hogy a szülési 

szabadság kedvezıtlenül befolyásolja a nık szakmai pályafutását, 

egyúttal azon a véleményen van, hogy a nık jelentıs akadályokkal 

szembesülnek a vezetı közigazgatási tisztségek betöltése terén (szemben 

azon válaszadók 66%-ával, akik szerint a szülési szabadság nem jár negatív 

hatással).  
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Total 'Significant'
Total 'Not 

significant'
DK

EU27 70% 24% 6%

Male 66% 28% 6%

Female 73% 20% 7%

Self-employed 73% 23% 4%

Managers 68% 29% 3%

Other white collars 70% 26% 4%

Manual workers 71% 24% 5%

House persons 75% 18% 7%

Unemployed 69% 24% 7%

Retired 68% 24% 8%

Students 66% 24% 10%

(1-4) Left 72% 24% 4%

(5-6) Centre 71% 24% 5%

(7-10) Right 68% 27% 5%

Agree 73% 22% 5%

Disagree 66% 28% 6%

Maternity leave has a negative impact

Respondent occupation scale

Left-Right scale

QA9.2 In 2008, almost 60% of the university degrees in the EU w ere obtained by
women. However, they are still in the minority in responsibl e positions in most
areas of the world of work. Given equal qualifications and sk ills, do you think that
the obstacles facing women in reaching positions of respons ibility are very
significant, fairly significant, not very significant or n ot at all significant in each of
the following areas? 

Senior levels of public administration

Sex
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1.1.3.: A politikai pártokon belüli akadályok [QA9.1.] 

 

A válaszadók több mint kétharmada (69%) vélekedett úgy, hogy az említett 

akadályok jelentısek a politikai pártokon belül. 23% „igen jelentısnek” nevezte 

az akadályokat, míg egynegyedük (25%) ellentétes álláspontra helyezkedett, 6% 

pedig nem nyilvánított véleményt. 
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A tagállamok közötti különbségek 

 

E kérdésben széles körő egyetértés uralkodik. A 27 tagállamból 24-ben a 

válaszadók abszolút többsége egyetért azzal, hogy általában véve a nık 

jelentıs akadályokkal szembesülnek a felelıs pozíciók betöltése terén. 

Ugyanakkor 38 százalékpontos különbség mutatkozik a szóban forgó nehézségekrıl a 

legnagyobb meggyızıdéssel nyilatkozó országok, illetve azon államok között, amelyek 

a legkevésbé vannak meggyızıdve e nehézségek felıl.   

 

- Ezt a véleményt osztja a ciprusi (82%), belgiumi és svédországi (mindkét 

esetben 76%), valamint a franciaországi és görögországi (mindkét esetben 

75%) válaszadók legalább háromnegyede. 

 

- Ezzel szemben Lettországban és Litvániában egy relatív kisebbség állítja azt, 

hogy ezek az akadályok nem jelentısek (50% és 47% osztja e véleményt). 

A harmadik balti államban, Észtországban megoszlanak a vélemények, itt 

ugyanis a válaszadók 41%-a nem ítéli jelentısnek az akadályokat, míg 

48%-uk jelentısnek nevezi azokat.   

 

 

Szociodemográfiai elemzés 

 

- Viszonylag logikus, hogy a nık a férfiaknál nagyobb valószínőséggel 

vélekednek úgy, hogy szakmai pályafutásuk során a politikai pártokon belül 

jelentıs akadályokkal szembesülnek (a nık 72%-a, szemben a férfiak 65%-

ával). 

 

- A háztartásbeliek (többségében nık) 73%-a, a munkavállalók és az önálló 

vállalkozók 71%-a, a vezetı beosztásúak pedig 65%-a is ezen a 

véleményen van. 

 

- Végezetül hat százalékpontos különbség figyelhetı meg az akadályokat 

„jelentısnek” ítélı válaszok esetében azon válaszadók között, akik úgy 

vélik, hogy a szülési szabadság kedvezıtlenül befolyásolja a nık 

szakmai pályafutását (72%), illetve azok között, akik ezzel nem értenek 

egyet (66%). 
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Total 'Significant'
Total 'Not 

significant'
Don't know

EU27 69% 25% 6%

Male 65% 29% 6%

Female 72% 22% 6%

Self- employed 71% 25% 4%

Managers 65% 32% 3%

Other white collars 71% 25% 4%

Manual workers 70% 25% 5%

House persons 73% 18% 9%

Unemployed 69% 24% 7%

Retired 68% 24% 8%

Students 65% 26% 9%

(1-4) Left 71% 25% 4%

(5-6) Centre 70% 25% 5%

(7-10) Right 67% 28% 5%

Low (1-4) 68% 24% 8%

Medium (5-6) 71% 24% 5%

High (7-10) 68% 28% 4%

Agree 72% 24% 4%

Disagree 66% 28% 6%

Self-positioning on the social scale

Maternity leave has a negative impact

QA9.1 In 2008, almost 60% of the university degrees in the EU w ere obtained by women.
However, they are still in the minority in responsible posit ions in most areas of the world of
work. Given equal qualifications and skills, do you think th at the obstacles facing women in
reaching positions of responsibility are very significant , fairly significant, not very significant
or not at all significant in each of the following areas?

Political parties

Gender

Respondent occupation scale

Left-Right scale
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1.1.4.: A kkv-kon belüli akadályok [QA9.4.] 

 

 

A jelek szerint az európaiak szemében a kkv-ágazat valamivel kedvezıbb 

lehetıségeket nyújt a karrierjüket tudatosan építeni kívánó nık számára. 

Mindazonáltal a válaszadók abszolút többsége (59%) mégis azon a 

véleményen van, hogy a nık számára nehéz a kkv-kon belüli felelıs pozíciók 

betöltése, 17%-uk pedig azt állítja, hogy az akadályok „igen jelentısek”. 33% 

ellentétes véleményt képvisel, 8% pedig nem adott választ. A 27 tagállamból 22-ben a 

válaszadók többsége úgy véli, hogy a nık jelentıs akadályokkal szembesülnek. 
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A tagállamok közötti különbségek 

 

Amint az a nagyvállalatok esetében is megfigyelhetı volt, a nık kkv-kon 

belüli szakmai pályafutásáról alkotott vélemények eltérıek a 2004 elıtt és a 

2004/2007 után csatlakozott országok körében. A 2004 elıtt csatlakozott 

országok válaszadóinak 60%-a úgy véli, hogy a nık jelentıs akadályokkal 

szembesülnek a szóban forgó vállalkozásokban, ám ezt a véleményt csak a 2004/2007 

után csatlakozott országok válaszadóinak 51%-a osztja. 

 

Hasonlóképpen, kilenc százalékpontos különbség figyelhetı meg az euróövezeten belüli 

(62%) és az euróövezeten kívüli (53%) válaszadók között. Az egyes országok közötti 

eltérések viszonylag szembetőnıek, és 37 százalékpontos különbség mutatkozik az 

akadályokat „jelentısnek” ítélı válaszadók összesített százalékos aránya tekintetében.   

 

- A válaszadók Szlovákiában (69%), Olaszországban és Csehországban 

(mindkét esetben 68%), Belgiumban és Ausztriában (mindkét esetben 67%) 

gondolták a legnagyobb valószínőséggel azt, hogy a kkv-kban a nık jelentıs 

akadályokkal szembesülnek szakmai pályafutásuk során.  

 

- A válaszadók a legkisebb valószínőséggel a balti államokban, azaz 

Litvániában (32%), Lettországban és Észtországban (mindkét esetben 33%) 

értenek egyet azzal, hogy a nık jelentıs akadályokkal szembesülnek. Ez 

Szlovéniában (39%) és Bulgáriában (43%) is kisebbségi nézetnek számít, 

míg Magyarországon egyenlı arányban oszlanak meg a vélemények: 47% 

szerint az akadályok jelentısek, míg 46% épp ellenkezı véleményen van.  

 

 

Szociodemográfiai elemzés 

 

- Amint azt a politikai pártok, a vezetı közigazgatási tisztségek és a 

nagyvállalatok esetében is láthattuk, a nık a férfiaknál nagyobb 

valószínőséggel vélekednek úgy, hogy a kkv-kon belül akadályokkal 

szembesülnek szakmai pályafutásuk során. E kérdésben öt 

százalékpontos különbség figyelhetı meg a nık és a férfiak között: a nık 

61%-a említett „jelentıs” akadályokat, szemben a férfiak 56%-ával. 

 

- Az a vélekedés, miszerint a nık jelentıs akadályokkal szembesülnek, a 40–

54 éves válaszadók körében a legelterjedtebb (62%, szemben a 15–24 éves 

válaszadók 53%-ával).  

 

- Ezt a véleményt szélesebb körben osztják a háztartásbeliek (64%) és a 

vezetı beosztásúak (63%) is a munkanélküli (56%), a fizikai munkát 

végzı és a nyugdíjas személyekhez (mindkét esetben 58%) képest.  
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- Ebben a kérdésben kilenc százalékpontos különbség figyelhetı meg azon 

válaszadók között, akik szerint a szülési szabadság kedvezıtlenül 

befolyásolja a nık szakmai pályafutását (63%), illetve azok között, akik 

ezzel nem értenek egyet (54%). 

-  

 

Total 'Significant'
Total 'Not 

significant'
DK

EU27 59% 33% 8%

Male 56% 36% 8%

Female 61% 30% 9%

15-24 53% 36% 11%

25-39 58% 35% 7%

40-54 62% 31% 7%

55 + 60% 30% 10%

Self-employed 60% 35% 5%

Managers 63% 33% 4%

Other white collars 60% 34% 6%

Manual workers 58% 34% 8%

House persons 64% 25% 11%

Unemployed 56% 35% 9%

Retired 58% 31% 11%

Students 51% 39% 10%

Agree 63% 30% 7%

Disagree 54% 37% 9%

Maternity leave has a negative impact

Respondent occupation scale

QA9.4 In 2008, almost 60% of the university degrees in the EU w ere obtained by
women. However, they are still in the minority in responsibl e positions in most
areas of the world of work. Given equal qualifications and sk ills, do you think that
the obstacles facing women in reaching positions of respons ibility are very
significant, fairly significant, not very significant or n ot at all significant in each of
the following areas? 

SMEs

Sex

Age
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1.1.5.: A közösségi szervezeteken belüli akadályok [QA9.5.]  

 

Az európai válaszadók szerint a nık a közösségi szervezeteken belül szembesülnek a 

„legkevesebb” akadállyal szakmai pályafutásuk során.  

 

A válaszadóknak valamivel kevesebb mint fele (49%) úgy véli, hogy a nık 

nehézségekkel találják szemben magukat karrierjük során (ideértve azt a 

14%-ot is, akik igen jelentıs akadályokat említettek), miközben 42% ezzel 

ellentétes álláspontot képvisel. A válaszadók csaknem egytizede (9%) nem 

nyilvánított véleményt. 
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A tagállamok közötti különbségek 

 

Az Európai Unión belül jelentıs különbségek mutatkoznak. 13 tagállamban a 

válaszadók többsége úgy véli, hogy a nık szakmai pályafutásuk során jelentıs 

akadályokkal szembesülnek a közösségi szervezetekben, míg a másik 14 tagállamban 

az ellenkezı vélemény kap nagyobb hangsúlyt. Ez a kérdés vezetett a tagállamok 

közötti legnagyobb eltérésekhez, mivel 46 százalékpontos különbség figyelhetı meg 

azon tagállamok között, amelyek a leginkább, illetve amelyek a legkevésbé vannak 

meggyızıdve afelıl, hogy a szóban forgó akadályok „jelentısek”. 

 

- A legnagyobb valószínőséggel a ciprusi (69%), spanyolországi, olaszországi 

és az egyesült királyságbeli (mindhárom esetben 61%) válaszadók 

vélekednek úgy, hogy a nık karrierjük során ilyen jellegő akadályokkal 

szembesülnek.  

 

- Ugyanakkor a legkisebb valószínőséggel az észtországi (23%), litvániai 

(25%) és lettországi (28%) válaszadók gondolják azt, hogy ilyen 

nehézségek tapasztalhatók a közösségi szervezeteken belül. 

 

 

Szociodemográfiai elemzés 

 

- A nık megint csak a férfiaknál valamivel nagyobb valószínőséggel 

vélekednek úgy, hogy a nık szakmai pályafutásuk során jelentıs 

akadályokkal szembesülnek a közösségi szervezetekben (51%, szemben 

a férfiak 47%-ával).   

 

- Ezzel a 40–54 év közötti válaszadók 51%-a is egyetért (szemben a 25–

39 éves válaszadók 47%-ával).  

 

- A legkevésbé elınyös helyzetben lévı csoportok nagyobb 

valószínőséggel gondolják azt, hogy a nık jelentıs akadályokkal 

szembesülnek:   

 

o Jelentıs, 10 százalékpontos különbség figyelhetı meg az iskolát 15 

évesen vagy korábban elhagyó válaszadók, valamint a 

legmagasabb végzettségő válaszadók között: az elıbbiek 53%-a véli 

úgy, hogy a nık akadályokkal szembesülnek, amikor felelıs 

pozíciókat kívánnak betölteni a közösségi szervezetekben, szemben 

az utóbbiak 43%-ával. 

o Hasonlóképen a háztartásbeliek (56%) és a munkanélküliek 

(52%) is azt gondolják, hogy a nık karrierjük során akadályokkal 
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szembesülnek a közösségi szervezetekben, szemben a vezetık 44%-

ával. 

o Azon válaszadók 50%-a is osztja ezt a véleményt, akik önmagukat a 

társadalmi ranglétra tetején helyezik el, szemben azok 46%-ával, 

akik pedig önmagukat annak alján helyezik el. 

 

- Végezetül azon válaszadók közül, akik úgy vélik, hogy a szülési 

szabadság kedvezıtlenül befolyásolja a nık szakmai pályafutását, 

52% azt gondolja, hogy általában véve a nık jelentıs akadályokkal 

szembesülnek a közösségi szervezetekben, szemben azok 45%-ával, akik 

szerint a szülési szabadság nem jár negatív hatással.   
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Total 'Significant'
Total 'Not 

significant'
DK

EU27 49% 42% 9%

Male 47% 45% 8%

Female 51% 39% 10%

15-24 49% 42% 9%

25-39 47% 46% 7%

40-54 51% 42% 7%

55 + 49% 40% 11%

15- 53% 34% 13%

16-19 52% 40% 8%

20+ 43% 51% 6%

Still studying 47% 44% 9%

Self-employed 50% 43% 7%

Managers 44% 52% 4%

Other white collars 49% 44% 7%

Manual workers 50% 42% 8%

House persons 56% 31% 13%

Unemployed 52% 39% 9%

Retired 47% 41% 12%

Students 47% 44% 9%

Low (1-4) 46% 42% 12%

Medium (5-6) 50% 42% 8%

High (7-10) 50% 43% 7%

Agree 52% 41% 7%

Disagree 45% 45% 10%

Self-positioning on the social staircase

Maternity leave has a negative impact

Respondent occupation scale

QA9.5 In 2008, almost 60% of the university degrees in the EU w ere obtained by
women. However, they are still in the minority in responsibl e positions in most
areas of the world of work. Given equal qualifications and sk ills, do you think that
the obstacles facing women in reaching positions of respons ibility are very
significant, fairly significant, not very significant or n ot at all significant in each of
the following areas? 

Community organisations

Sex

Age

Education (End of)
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1.2. A nık vállalatokon belüli és a közigazgatás felsıbb szintjein betöltendı 
felelıs pozíciókhoz való hozzáférésének biztosítására irányuló 
intézkedések [QA10.]   

 

- Az európai válaszadók az ösztönzıket részesítik elınyben a kényszerítı 

erejő intézkedésekkel szemben - 

 

Amint azt már eddig is láthattuk, az európai válaszadók többsége azon a véleményen 

van, hogy a vállalatok és a közigazgatás felsıbb szintjei jelenleg nem kínálnak olyan 

feltételeket, amelyek lehetıvé tennék a nık számára a felelıs pozíciókhoz való 

hozzáférést. Ezért napjaink egyik kihívása olyan hatékony intézkedések elımozdítása, 

amelyek elısegítik a nık számára karrierjük építését. 

A válaszadóknak három intézkedést soroltak fel, majd megkérték ıket, hogy válasszák 

ki azt, amely véleményük szerint a leghatékonyabb eszköz lenne a szóban forgó 

célkitőzés elérésére: kettı ösztönzı jellegő intézkedés volt, egy pedig inkább 

kényszerítı erejő. 

 

 

 
 

Tíz válaszadóból négy relatív többségben (44%) azt részesítené elınyben, hogy 

„ösztönözzék a vállalatokat és a közigazgatási szerveket arra, hogy hozzanak 

intézkedéseket a nık és férfiak közötti egyenlıség elısegítése („a helyes gyakorlat 

kódexe”) és a sztereotípiák leküzdése érdekében”.  

 

A második legnépszerőbb intézkedésnek – amelyet a válaszadók 30%-a 

említett – az alábbi bizonyult: „olyan képzési és támogató intézkedések ösztönzése, 

amelyek elısegítik a nık fokozottabb felelısségvállalását a vállalatokban és a 

közigazgatás felsıbb szintjein.” 
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A harmadik intézkedést – „kvóták törvényi bevezetése a vállalatok 

igazgatótanácsára és egyéb döntéshozó testületekre vonatkozóan” – csak alig 

minden ötödik válaszadó említette (19%). 

 

 

A tagállamok közötti különbségek 

 

E kérdés eredményei viszonylag egységesek a 27 tagállamban. Ugyanakkor hét 

százalékpontos különbség figyelhetı meg az euróövezeten belüli válaszadók, illetve a 

többi válaszadó között a leginkább kényszerítı erejő intézkedéssel kapcsolatban: az 

elıbbiek 21%-a támogatná az igazgatótanácsokra és egyéb döntéshozó testületekre 

bevezetett kvótákat, szemben az euróövezeten kívüli válaszadók 14%-ával. 

 

- A legnépszerőbb intézkedést – azaz a vállalatok és a közigazgatási 

szervek ösztönzését arra, hogy intézkedéseket hozzanak a nık és 

férfiak közötti egyenlıség elısegítésére (44%) – a leggyakrabban 

Spanyolországban (52%), Portugáliában (50%), Szlovéniában (49%), 

valamint Magyarországon, Romániában, az Egyesült Királyságban és 

Olaszországban (48%) említették. Ez az intézkedés összességében 21 

országban szerepelt az elsı helyen. A legkisebb százalékos arányt 

Németországban, Észtországban, Lettországban és Litvániában mérték 

(minden esetben 35%).  

 

- A második intézkedés – azaz olyan képzési és támogató 

intézkedések ösztönzése, amelyek elısegítik a nık fokozottabb 

felelısségvállalását (30%) – a legtöbb szavazatot Lettországban (46%), 

Észtországban (45%) és Finnországban (44%) szerezte. Nyolc országban ez 

volt a leggyakrabban említett válasz, és holtversenyben az elsı helyre került 

– a vállalatok és közigazgatási szervek arra történı ösztönzésével együtt, 

hogy a nemek közötti egyenlıséget elısegítı intézkedéseket vezessenek be 

– Luxemburgban (mindkét intézkedés esetében 40%) és Svédországban 

(41%). Ugyanakkor kevésbé gyakran említették Olaszországban és 

Portugáliában (mindkét esetben 23%), Romániában (26%), valamint 

Lengyelországban és Spanyolországban (mindkét esetben 28%). 

 

- A harmadik lehetıséget, azaz a kvóták törvényi bevezetését (19%) 

fıként Németországban (28%), Ausztriában (25%), Olaszországban (23%) 

és Franciaországban (22%) említették a válaszadók, azonban sokkal 

kevésbé Lettországban (9%), az Egyesült Királyságban és Észtországban 

(mindkét esetben 11%), valamint Máltán és Litvániában (mindkét esetben 

12%). 
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Encourage enterprises and public 
administrations to take measures to foster 
equality between women and men (“code of 

good practice”) and to fight against stereotypes

Encourage training and support 
measures to encourage women to take 
more responsibilities in enterprises and 

at high levels of public administration

Impose quotas by law for boards of 
directors in enterprise and other 

decision-making bodies

EU27 44% 30% 19%

BE 45% 34% 17%

BG 41% 33% 19%

CZ 43% 36% 17%

DK 43% 40% 13%

DE 35% 30% 28%

EE 35% 45% 11%

IE 37% 39% 13%

EL 46% 31% 20%

ES 52% 28% 14%

FR 43% 30% 22%

IT 48% 23% 23%

CY 43% 36% 18%

LV 35% 46% 9%

LT 35% 39% 12%

LU 40% 40% 17%

HU 48% 31% 15%

MT 39% 40% 12%

NL 41% 34% 13%

AT 40% 29% 25%

PL 44% 28% 16%

PT 50% 23% 20%

RO 48% 26% 16%

SI 49% 29% 14%

SK 44% 35% 16%

FI 36% 44% 16%

SE 41% 41% 16%

UK 48% 34% 11%

QA10 Which of the following measures do you think w ould be most effective in ensuring women’s access t o positions of responsibility in 
enterprises and high levels of public administratio n?

Highest percentage per country
Highest percentage by item

Lowest percentage per country
Lowest percentage by item
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Szociodemográfiai elemzés 

 

- Érdekes észrevétel, hogy e kérdésben a nık és férfiak véleménye 

javarészt megegyezik. 

 

- Az életkorbeli eltérések viszonylag csekély hatást gyakorolnak a 

válaszokra. Az egyedüli kivétel, hogy az 55 éves vagy annál idısebb 

válaszadók kisebb valószínőséggel (41%, szemben a 15–24 évesek 44%-

ával, valamint a 25–39 és a 40–54 évesek 46%-ával) részesítik elınyben 

azt az opciót, miszerint a vállalatokat és a közigazgatási szerveket 

ösztönözni kell a nemek közötti egyenlıséget elımozdító intézkedések 

végrehajtására. 

 

- Az, hogy a válaszadók milyen életkorban fejezték be tanulmányaikat, 

befolyásolja az azzal kapcsolatos véleményeket, hogy „a vállalatokat és a 

közigazgatási szerveket ösztönözni kellene arra, hogy hozzanak 

intézkedéseket a nık és férfiak közötti egyenlıség elısegítése érdekében.” 

A legmagasabb végzettségő válaszadók 46%-a ezt a lehetıséget 

választotta, szemben azon válaszadók 41%-ával, akik 15 évesen vagy 

korábban hagytak fel tanulmányaikkal.  

 

- A foglalkozás csak kismértékben befolyásolta a válaszokat, noha érdekes 

észrevétel, hogy a vezetık nagyobb valószínőséggel említik a vállalatok és 

közigazgatási szervek intézkedések meghozatalára való ösztönzését (48%, 

szemben a nyugdíjasok 41%-ával és a háztartásbeliek 44%-ával), míg a 

háztartásbeliek valamivel nagyobb valószínőséggel részesítik elınyben az 

igazgatótanácsokra vonatkozóan bevezetett kvótákat (20%, szemben a 

munkanélküliek 17%-ával). 

 

Általában véve az országok közötti különbségek jóval hangsúlyosabbak, mint az 

egyes szociodemográfiai csoportok közötti eltérések.   
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Encourage enterprises and 
public administrations to 
take measures to foster 
equality between women 
and men (“code of good 
practice”) and to fight 
against stereotypes

Encourage training and 
support measures to 

encourage women to take 
more responsibilities in 
enterprises and at high 

levels of public 
administration

Impose quotas by law for 
boards of directors in 
enterprise and other 

decision-making bodies

EU27 44% 30% 19%

Male 44% 31% 18%

Female 44% 29% 20%

15-24 44% 31% 18%

25-39 46% 30% 18%

40-54 46% 29% 19%

55 + 41% 31% 19%

15- 41% 28% 20%

16-19 45% 30% 18%

20+ 46% 31% 18%

Still studying 44% 31% 19%

Self-employed 46% 29% 18%

Managers 48% 30% 18%

Other white collars 47% 29% 19%

Manual workers 45% 29% 20%

House persons 44% 29% 19%

Unemployed 45% 31% 17%

Retired 41% 32% 18%

Students 44% 31% 19%

(1-4) Left 46% 28% 21%

(5-6) Centre 44% 33% 18%

(7-10) Right 43% 34% 17%

Respondent occupation scale

Left-Right scale

QA10 Which of the following measures do you think would be mos t effective in ensuring women’s access to
positions of responsibility in enterprises and high  levels of public administration? 

Sex

Age

Education (End of)
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1.3. A nık alulreprezentáltságának okai a politikai életben [QA11.] 
 

- Az alábecsült készségekkel és a tartós sztereotípiákkal magyarázhatók a 

nık politikai életben tapasztalt nehézségei - 

 

Az európai válaszadóktól megkérdezték véleményüket azzal kapcsolatban, hogy a nık 

miért alulreprezentáltak a politikában. Elıször arra kérték ıket, hogy a fı okot jelöljék 

meg egy hét indokot felsorakoztató listán. Azután felkérték ıket további okok (igény 

szerint akár több ok) megemlítésére, amelyek véleményük szerint szintén 

hozzájárultak az alulreprezentáltság kialakulásához.  

 

 

 
 

A leggyakrabban említett oknak az bizonyult, hogy a politika világát a férfiak 

uralják, akik nem értékelik kellıképpen a nıi készségeket. Ezt az okot a 

válaszadók több mint egyharmada jelölte meg (35%). 

 

A második ok – amelyet minden ötödik válaszadó említett (21%) – a tartós 

sztereotípiák megléte.  

 

A harmadik leggyakrabban említett ok (13%) pedig az, hogy a nıket kevéssé érdekli 

az ilyen típusú karrier, illetve annak nem tulajdonítanak kiemelt jelentıséget.  
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A négy fennmaradó okot 10%-os vagy annál kisebb arányban választották:   

- annak ténye, hogy a férfiak és a nık közötti egyensúlyt ösztönzı 

intézkedések a politika világában hatástalanok (10%); 

- annak ténye, hogy a nık inkább a helyi szintő közéleti tevékenységek iránt 

érdeklıdnek, mint a nemzeti és az európai közélet iránt (6%);  

- annak ténye, hogy a nık túl gyakran elınytelen helyen szerepelnek a 

jelöltlistákon (6%);  

- és végül annak ténye, hogy a választási kampányok során a média 

kevesebb figyelmet fordít a nıkre, mint a férfiakra (4%).  

 

Ha minden választ figyelembe veszünk (QA11T. kérdés), azaz az összesített 

válaszokat, a rangsor valamelyest módosul az elsıként adott válasz 

eredményeihez képest.  

 

Az elsı és második helyen említett okok változatlanok maradnak: annak 

tényét, hogy „a politika világát a férfiak uralják, akik nem értékelik kellıképpen a nıi 

készségeket” a válaszadók 59%-a említette, míg „a tartós sztereotípiák meglétét” a 

válaszadók 40%-a választotta.  

 

Azonban a harmadik leggyakrabban említett ok itt már az, hogy „a férfiak és a nık 

közötti egyensúlyt ösztönzı intézkedések a politika világában hatástalanok” (28%), 

miközben annak ténye, hogy „a nıket kevéssé érdekli az ilyen típusú karrier” (26%) 

immáron a negyedik helyre került. 

 

Az alábbi okok támogatottsága 25% alatt maradt: „a nık túl gyakran elınytelen 

helyen szerepelnek a jelöltlistákon” (22%); „a nık inkább a helyi szintő közéleti 

tevékenységek iránt érdeklıdnek, mint a nemzeti és az európai közélet iránt” (20%); 

és „a választási kampányok során a média kevesebb figyelmet fordít a nıkre, mint a 

férfiakra” (15%). 
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A tagállamok közötti különbségek 

 

Az eredmények tagállamok szerinti elemzése rámutat bizonyos különbségekre, 

ugyanakkor megerısíti, hogy a válaszadók túlnyomó többsége számára a nık 

alulreprezentáltsága a politikai életben arra vezethetı vissza, hogy azt „a 

férfiak uralják, akik nem értékelik kellıképpen a nıi készségeket”. Íme a 

leggyakrabban említett okok:  

 

- A legnagyobb valószínőséggel a ciprusi (68%) válaszadók vélték úgy, hogy 

a politika világát a férfiak uralják, akik nem értékelik kellıképpen a 

nıi készségeket (59%), ıket pedig a németországi (67%), ausztriai 

(66%), olaszországi (65%) és görögországi (64%) válaszadók követik a 

sorban. Ez az ok a legkisebb valószínőséggel a dániai (42%), észtországi és 

máltai (mindkét esetben 47%) válaszadók körében kapott említést. Ez a 

válasz 26 tagállamban (Spanyolország egyedüli kivételével) az elsı helyen 

végzett. Ami az elsıként adott választ illeti, az Európai Unió 27 

tagállamában ezt az okot jelölték meg legelsıként.  

 

- A tartós sztereotípiák meglétét (40%) a válaszadók leggyakrabban 

Spanyolországban (57%) említették, ahol egyúttal ezt jelölték meg az elsı 

okként, valamint Görögországban (52%) és Svédországban (50%), azonban 

sokkal kisebb arányban hivatkoztak rá Máltán (21%) és Észtországban 

(26%).  

 

- A politika világában a nık és férfiak közötti egyensúlyt célzó 

intézkedések hatástalanságát (28%) leggyakrabban Ausztriában 

(53%), Görögországban (45%) és Írországban (44%) említették, míg 

legkevésbé Lettországban (13%), Luxemburgban (16%), Lengyelországban 

és Litvániában (mindkét esetben 18%). 

 

- A negyedik okot – miszerint „a nıket kevéssé érdekli az ilyen típusú 

karrier” (26%) – a leggyakrabban Lettországban (41%), Szlovákiában 

(38%) és Csehországban (37%) említették. Legritkábban Svédországban 

(17%) és Spanyolországban (18%) hivatkoztak rá.  

 

- Az európai válaszadók kevesebb mint egynegyede által említett válaszok 

elemzése azt mutatja, hogy a ciprusi válaszadók az európai átlagnál 

nagyobb valószínőséggel hivatkoznak az alábbi okokra:  „a nık túl 

gyakran elınytelen helyen szerepelnek a jelöltlistákon” – ezt a ciprusi 

válaszadók 37%-a említette, szemben a 22%-os európai átlaggal; „a 

választási kampányok során a média kevesebb figyelmet fordít a 

nıkre, mint a férfiakra” – ezt az okot pedig a ciprusiak 30%-a jelölte 

meg, szemben az összességében vett európai válaszadók 15%-ával.  
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- Az európai válaszadók egyötöde úgy véli, hogy ez az alulreprezentáltság 

annak tudható be, hogy „a nıket kevéssé érdekli az ilyen típusú 

karrier, illetve annak nem tulajdonítanak kiemelt jelentıséget”; ezt 

az okot a leggyakrabban Lettországban (41%) említették.  
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The political world is  
dominated by men who do not 

value the skills of women 
enough

The existence of 
persistent 

stereotypes

The measures to encourage 
parity between women and 

men in politics are ineffective

Women have little interest in 
this type of career/ do not give 

priority to this type of career

Women are too often 
placed in disadvantageous 
positions on electoral lis ts

Women get more 
interested in local public 

life than national and 
European public life

The media pay less 
attention to women than to 

men during election 
campaigns

EU27 59% 40% 28% 26% 22% 20% 15%

BE 58% 27% 27% 33% 27% 28% 13%

BG 55% 39% 29% 29% 25% 18% 15%

CZ 54% 41% 26% 37% 25% 27% 18%

DK 42% 39% 24% 36% 13% 32% 10%

DE 67% 37% 28% 30% 19% 29% 17%

EE 47% 26% 18% 35% 22% 26% 15%

IE 59% 36% 44% 36% 12% 25% 19%

EL 64% 52% 45% 31% 24% 16% 16%

ES 55% 57% 28% 18% 24% 11% 19%

FR 59% 41% 23% 19% 34% 27% 15%

IT 65% 39% 41% 23% 23% 13% 14%

CY 68% 49% 29% 35% 37% 28% 30%

LV 50% 44% 13% 41% 19% 18% 12%

LT 57% 39% 18% 35% 17% 14% 13%

LU 54% 27% 16% 36% 23% 24% 11%

HU 62% 27% 34% 34% 23% 19% 12%

MT 47% 21% 34% 34% 13% 26% 21%

NL 50% 36% 20% 36% 17% 18% 10%

AT 66% 38% 53% 34% 22% 27% 29%

PL 59% 43% 18% 30% 21% 19% 13%

PT 59% 28% 30% 34% 17% 17% 13%

RO 62% 31% 37% 36% 28% 21% 21%

SI 56% 49% 33% 33% 26% 21% 21%

SK 52% 38% 28% 38% 18% 27% 16%

FI 53% 42% 29% 31% 11% 26% 9%

SE 62% 50% 37% 17% 18% 21% 14%

UK 51% 38% 22% 22% 15% 16% 13%

QA11T Reasons why women are under-represented in po litics

Highest percentage per country
Highest percentage by item

Lowest percentage per country
Lowest percentage by item
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Szociodemográfiai elemzés 

 

Az eredmények szociodemográfiai elemzése nyomán még világosabb képet kaphatunk 

a nık politikai életben megfigyelhetı alulreprezentáltságának okairól. E célból 

megvizsgáljuk a válaszadók által említett okokra vonatkozó összesített 

pontszámokat.  

 

- Elıször is, a nık a férfiakhoz képest némileg nagyobb valószínőséggel 

(61%, illetve 57%) hivatkoznak arra, hogy a politika világát a férfiak 

uralják, akik nem értékelik kellıképpen a nıi készségeket. Ugyanakkor a 

nık valamelyest kisebb valószínőséggel (25% kontra 28%) állítják azt, hogy 

kevéssé érdekli ıket az ilyen típusú karrier, illetve annak nem 

tulajdonítanak kiemelt jelentıséget. A többi javasolt ok mindegyikének 

esetében megfigyelhetı, hogy nincsenek érdemi különbségek a nık és 

férfiak által adott válaszok között.  

 

- Az életkor alig befolyásolja a válaszokat, egyetlen kivétellel: az 55 éves 

vagy annál idısebb válaszadók sokkal kisebb valószínőséggel hivatkoznak a 

tartós sztereotípiák meglétére (35%, szemben a 15–24 éves, valamint a 

25–39 éves válaszadók 44%-ával).   

 

- Az iskolai végzettség szintje is bizonyos különbségeket eredményez, 

amelyek csak a „tartós sztereotípiák megléte” esetében szignifikánsak. Ezt 

az okot azon válaszadók 46%-a említette, akik a leghosszabb ideig 

folytatták tanulmányaikat (szemben azon válaszadók 35%-ával, akik 15 

évesen vagy korábban hagytak fel tanulmányaikkal). Kevésbé hangsúlyosan 

ugyan, de megfigyelhetı, hogy azok a személyek, akik 20 éves korukon túl 

is folytatták tanulmányaikat, valamelyest nagyobb valószínőséggel 

vélekednek úgy, hogy a politikai életben a nemek közötti egyensúly 

ösztönzésére irányuló intézkedések hatástalanok (29% kontra 26%), 

valamint hogy a nıket kevéssé érdekli az ilyen típusú karrier, illetve annak 

nem tulajdonítanak kiemelt jelentıséget (28%, szemben azon válaszadók 

24%-ával, akik a legrövidebb ideig tanultak).  

 

- A kérdésre adott válaszok a jelek szerint a foglalkozással is összefüggésbe 

hozhatók. Az önálló vállalkozók (47%) és a vezetık (46%) hivatkoznak a 

legnagyobb valószínőséggel a tartós sztereotípiák meglétére a politikai 

életben (szemben a háztartásbeliek és a munkanélküliek 39%-ával, 

valamint a nyugdíjas válaszadók mindössze 33%-ával). Ugyanakkor az 

önálló vállalkozók a vezetıknél sokkal kisebb valószínőséggel mondják azt, 

hogy a nık inkább a helyi szintő közéleti tevékenységek iránt érdeklıdnek, 

mint a nemzeti és az európai közélet iránt (16%, szemben a vezetık 24%-

ával). Az a benyomás, miszerint a választási kampányok során a média 
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kevesebb figyelmet fordít a nıkre, mint a férfiakra, inkább a háztartásbeliek 

körében elterjedtebb (19%, szemben a vezetık 12%-ával, a munkavállalók 

13%-ával és az önálló vállalkozók 15%-ával).   

 

 

- Végezetül, minél nagyobb valószínőséggel gondolják a válaszadók 

azt, hogy a nık „jelentıs” akadályokkal szembesülnek a politikai 

életben, annál nagyobb valószínőséggel hivatkoznak arra is, hogy a politika 

világát a férfiak uralják, akik nem értékelik kellıképpen a nıi készségeket 

(63% kontra 51%), illetve hogy tartós sztereotípiák figyelhetık meg (44%, 

szemben azon válaszadók 34%-ával, aki szerint a szóban forgó akadályok 

„nem jelentısek”). Ugyanakkor kisebb valószínőséggel (23% kontra 35%) 

vélekednek úgy, hogy a nık alulreprezentáltsága a politikai életben 

összefügg azzal, hogy csekély érdeklıdést mutatnak az ilyen típusú karrier 

iránt, illetve hogy a nık inkább a helyi szintő közéleti feladatokra 

összpontosítanak (19% kontra 25%).  
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The political world is 
dominated by men 

who do not value the 
skills of women 

enough

The existence 
of persistent 
stereotypes

The measures to 
encourage parity 
between women 

and men in politics 
are ineffective

Women have little 
interest in this type of 

career/ do not give 
priority to this type of 

career

Women are too 
often placed in 

disadvantageous 
positions on 

electoral lists

Women get more 
interested in local 

public life than national 
and European public life

The media pay less 
attention to women than to 

men during election 
campaigns 

EU27 59% 40% 28% 26% 22% 20% 15%

Male 57% 40% 28% 28% 21% 21% 14%

Female 61% 41% 28% 25% 23% 20% 16%

15-24 59% 44% 25% 24% 22% 17% 18%

25-39 59% 44% 29% 28% 20% 19% 14%

40-54 60% 42% 30% 26% 21% 20% 14%

55 + 58% 35% 28% 27% 25% 22% 16%

15- 59% 35% 26% 24% 23% 19% 16%

16-19 60% 38% 30% 27% 23% 21% 16%

20+ 58% 46% 29% 28% 22% 21% 12%

Still studying 60% 47% 24% 25% 19% 17% 18%

Self-employed 60% 47% 32% 26% 22% 16% 15%

Managers 59% 46% 30% 27% 19% 24% 12%

Other white collars 60% 42% 33% 28% 20% 21% 13%

Manual workers 60% 40% 28% 27% 21% 21% 15%

House persons 61% 39% 27% 24% 24% 18% 19%

Unemployed 58% 39% 29% 26% 23% 16% 16%

Retired 57% 33% 26% 27% 24% 22% 15%

Students 60% 47% 24% 25% 19% 17% 18%

(1-4) Left 61% 45% 31% 25% 24% 19% 15%

(5-6) Centre 61% 39% 28% 27% 22% 22% 16%

(7-10) Right 55% 38% 30% 29% 21% 23% 15%

Signi-ficant 63% 44% 30% 23% 24% 19% 16%

Not signi-ficant 51% 34% 26% 35% 19% 25% 14%

Obstacles facing women in political parties

Respondent occupation scale

Left-Right scale

QA11T - Reasons why women are under-represented in politics

Sex

Age

Education (End of)
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1.4.  Megoldások, amelyek javítanák a nık politikai szerepvállalását [QA12.]  
 

- A képzési és támogató intézkedések elınyben részesítése a nık politikai 

szerepvállalásának ösztönzése érdekében -   

 

Amikor megkérdezték az európai válaszadókat, hogy milyen megoldásokkal lehetne 

orvosolni a nık alulreprezentáltságát a politikai életben, azok ismételten 

kinyilvánították, hogy az ösztönzıket részesítenék elınyben a kényszerítı erejő 

intézkedésekkel szemben, amint az arra a kérdésre adott válaszokból is kiderült, hogy 

milyen módon segíthetı elı a nık felelıs pozíciókhoz való hozzáférése a 

nagyvállalatoknál és a vezetı közigazgatási tisztségek esetében.  

 

 

 
 

A leggyakrabban említett megoldásnak a nık politikai szerepvállalásának 

ösztönzésére irányuló képzési és támogató intézkedések bevezetése bizonyult 

(30%).   

 

A válaszadók egynegyede (25%) azután a nemek egyenlı arányát említette a 

politikai pártok által a választások alkalmával összeállított jelöltlisták 

tekintetében.   

 

A válaszadók kevesebb mint egyötöde (19%) választotta a kvóták törvényi 

bevezetését a választásokon.  

 

Végezetül, a válaszadók 17%-a támogatná a nık és a férfiak kiegyensúlyozott 

arányának biztosítása érdekében a politikai pártokra vonatkozó pénzügyi 

ösztönzık/szankciók rendszerének bevezetését.  
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A tagállamok közötti különbségek 

 

Jóllehet az európai válaszadók összességében egyetértenek abban, hogy a nık jelentıs 

akadályokkal szembesülnek a politikai életben, az országok szerinti válaszok elemzése 

viszonylag hangsúlyos eltéréseket mutat a 27 tagállam között a lehetséges 

megoldásokat illetıen. Az országcsoportok szerinti elemzés szintén rávilágít bizonyos 

különbségekre.    

 

Elıször is az európai szinten leggyakrabban említett intézkedés (30%) – azaz „a nık 

politikai szerepvállalásának ösztönzésére irányuló képzési és támogató 

intézkedések bevezetése” – nagyobb támogatottságot élvez az euróövezeten kívüli 

országokban (36%, szemben az euróövezetbeli országok válaszadóinak 27%-ával), 

valamint a 2004 elıtt csatlakozott országok körében (31%, szemben a 2004/2007 

után csatlakozott országok válaszadóinak 26%-ával). 

Az euróövezetbeli válaszadók azonban valamelyest nagyobb valószínőséggel 

hivatkoznak a kényszerítıbb erejő intézkedésekre. A jelöltlisták nemi egyensúlyát 

az euróövezetbeli válaszadók 27%-a említette (szemben az euróövezeten kívüli 

válaszadók 22%-ával), a kvóták bevezetésére pedig az euróövezetbeli válaszadók 

20%-a hivatkozott (szemben az euróövezeten kívüli válaszadók 16%-ával). A 

tagállamok közötti különbségek néha viszonylag hangsúlyosak:  

 

- A leggyakrabban említett választ – „képzési és támogató intézkedések 

bevezetése” (30%) –, amely egyúttal a leginkább ösztönzıkön alapuló 

intézkedés, a 27 tagállam közül 16-ban ítélték a leghatékonyabb 

megoldásnak, az élen Dániával (53%), Svédországgal (52%), Hollandiával 

és Máltával (mindkét esetben 50%), az Egyesült Királysággal (48%) és 

Luxemburggal (47%), azonban sokkal kisebb népszerőségnek örvend 

Portugáliában (15%), Olaszországban (17%), Ausztriában és Bulgáriában 

(mindkét esetben 19%). Következésképpen a tagállamok között 

megfigyelhetı legnagyobb különbség 38 százalékpontos, amely Dánia és 

Portugália között áll fenn.   

 

- „A nemek egyenlı aránya a politikai pártok által a választások 

alkalmával összeállított jelöltlistákon” (25%) – ezt kilenc országban 

tartják a leghatékonyabb megoldásnak. Az említett intézkedés különösen 

nagy támogatást élvez Bulgáriában (37%), Görögországban (35%), 

Romániában (34%), Csehországban, Cipruson és Litvániában (minden 

esetben 33%). A válaszadók a legkisebb valószínőséggel Írországban 

(10%), Máltán (13%) és az Egyesült Királyságban (14%) hivatkoztak erre 

az intézkedésre. Huszonhét százalékpontos különbség mutatkozik azon 

országok között, amelyek a leginkább meg vannak gyızıdve az intézkedés 

hatékonyságáról, illetve amelyek a legkevésbé.  

 



Special EUROBAROMETER                                                                                                            EB SPECIAL WOMEN 

 - 39 - 

- „Kvóták törvényi bevezetése a választásokon” (19%) – ez egy 

kényszerítıbb erejő intézkedés, amelyet a válaszadók mindenekelıtt 

Portugáliában (34%) és Ausztriában (30%) támogattak, ahol egyúttal a 

leghatékonyabb intézkedésként szerepelt a rangsorban, valamint 

Görögországban is (27%). Azt ugyanakkor a válaszadók kevesebb mint 

egytizede említette az EU északi országaiban: Hollandiában (5%), 

Svédországban (7%) és Franciaországban (9%). 

 

- A negyedik intézkedést, amely szintén kényszerítı erejő – „a nık és a 

férfiak kiegyensúlyozott arányának biztosítása érdekében a politikai 

pártokra vonatkozó pénzügyi ösztönzık/szankciók rendszerének 

bevezetése” (17%) – a válaszadók fıként Olaszországban (25%), 

Portugáliában (24%), Ausztriában és Csehországban (mindkét esetben 

22%) támogatják. Ugyanakkor arról Hollandiában csupán a válaszadók 6%-

a, Dániában, Cipruson, Litvániában és Svédországban pedig a válaszadók 

7%-a tett említést. 



Special EUROBAROMETER                                                                                                            EB SPECIAL WOMEN 

 - 40 - 

 

Putting in place training and 
support measures to 

encourage women to take 
part in political life

Parity on the electoral 
lists drawn up by 

political parties at every 
election

Impose quotas by 
law during 
elections

Introducing a system of 
financial incentives/ penalties 

for political parties to make 
them respect a balance 

between women and men

EU27 30% 25% 19% 17%

ZONE EURO 27% 20% 18% 27%

NON EURO 22% 16% 16% 36%

PRE-2004 25% 19% 17% 31%

POST-2004/07 27% 20% 18% 26%

BE 32% 27% 23% 14%

BG 19% 37% 22% 16%

CZ 23% 33% 18% 22%

DK 53% 25% 9% 7%

DE 25% 27% 24% 15%

EE 41% 31% 10% 9%

IE 43% 10% 15% 21%

EL 25% 35% 27% 10%

ES 31% 25% 16% 18%

FR 29% 28% 17% 19%

IT 17% 29% 24% 25%

CY 40% 33% 19% 7%

LV 40% 28% 13% 8%

LT 34% 33% 14% 7%

LU 47% 22% 14% 9%

HU 25% 27% 23% 19%

MT 50% 13% 11% 17%

NL 50% 29% 5% 6%

AT 19% 24% 30% 22%

PL 28% 19% 21% 19%

PT 15% 17% 34% 24%

RO 23% 34% 16% 18%

SI 29% 31% 21% 12%

SK 25% 28% 20% 21%

FI 44% 20% 13% 18%

SE 52% 31% 7% 7%

UK 48% 14% 12% 14%

QA12 According to you, which of the following would  be the most effective measure to encourage better political 
representation of women?

Highest percentage per country
Highest percentage by item

Lowest percentage per country
Lowest percentage by item
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Szociodemográfiai elemzés 

 

E kérdésben a szociodemográfiai különbségek csak elenyészıek, ugyanakkor az alábbi 

megfigyelések tehetık:  

 

- A nık a férfiaknál némileg nagyobb valószínőséggel (19% kontra 

15%) részesítik elınyben a pénzügyi ösztönzık/szankciók rendszerének 

bevezetését. Ezzel szemben a férfiak valamivel nagyobb elınyben (27% 

kontra 24%) részesítik a nemek egyenlı arányát a politikai pártok által a 

választások alkalmával összeállított jelöltlistákon. 

 

- Az iskolai végzettség szintje a jelek szerint nem befolyásolja a 

válaszokat, a leggyakrabban említett megoldás kivételével („a nık politikai 

szerepvállalásának ösztönzésére irányuló képzési és támogató intézkedések 

bevezetése”, 30%), amelyet gyakrabban említettek a legmagasabb 

végzettségő válaszadók (34%, szemben azon válaszadók 25%-ával, akik 15 

évesen vagy korábban hagytak fel tanulmányaikkal).  

 

- Hasonlóképpen a foglalkozás is csekély különbségeket eredményez, a 

képzési és támogató intézkedések bevezetését szorgalmazó megoldás 

kivételével, amelyet nagyobb valószínőséggel támogatnak a vezetık (36%, 

szemben az önálló vállalkozók 27%-ával és a fizikai munkát végzı 

személyek 29%-ával).  

 

- Végezetül azok a válaszadók, akik úgy vélik, hogy a nık jelentıs 

akadályokkal szembesülnek a politikai pártokban, a legkisebb 

valószínőséggel részesítik elınyben a nık politikai szerepvállalásának 

ösztönzésére irányuló képzési és támogató intézkedéseket (29%, szemben 

azon válaszadók 35%-ával, akik szerint az akadályok „nem jelentısek”). İk 

ugyanakkor nagyobb valószínőséggel támogatják a kényszerítıbb erejő 

intézkedéseket: 20% hivatkozott a kvóták bevezetésére (ezt csak azon 

válaszadók 16%-a említette, akik szerint az akadályok nem „jelentısek”), 

27% (kontra 23%) pedig a nemek egyenlı arányára a választási listák 

tekintetében.  
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Putting in place training and 
support measures to 

encourage women to take 
part in political life

Parity on the electoral 
lists drawn up by 
political parties at 

every election

Impose quotas by 
law during 
elections

Introducing a system of financial 
incentives/ penalties for political 
parties to make them respect a 
balance between women and 

men

EU27 30% 25% 19% 17%

Male 30% 27% 18% 15%

Female 30% 24% 19% 19%

15- 25% 26% 20% 17%

16-19 29% 25% 19% 19%

20+ 34% 28% 17% 15%

Still studying 34% 24% 17% 18%

Self-employed 27% 29% 20% 17%

Managers 36% 25% 18% 14%

Other white collars 29% 28% 19% 19%

Manual workers 29% 26% 19% 18%

House persons 30% 23% 20% 17%

Unemployed 30% 23% 19% 18%

Retired 29% 26% 19% 16%

Students 34% 24% 17% 18%

Significant 29% 27% 20% 18%

Not significant 35% 23% 16% 16%

Obstacles facing women in political parties

QA12 According to you, which of the following would be the mos t effective measure to encourage better political represen tation of
women? 

Education (End of)

Respondent occupation scale

Sex
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1.5. A szavazástól való tartózkodás okai a választásokon [QA13.] 
 

- A politikai képviselık iránti bizalom hiánya az elsı számú ok, amely 

eltántoríthatja az európaiakat a szavazástól -   

 

A nık alulreprezentáltsága a politikai életben arra indított bennünket, hogy a 

válaszadókat olyan okokról kérdezzük, amelyek eltántoríthatják ıket a következı helyi, 

országos vagy európai választásokon történı szavazástól.   

 

10%

9%

22%

14%

17%

16%

34%

11%

9%

20%

12%

18%

12%

40%

9%

8%

17%

19%

19%

22%

29%

DK

Other (SPONTANEOUS)

Your main concerns are not enough taken into account at local / 

national / european elections

You are not interested in local / national / european politics

Your vote has no impact/ voting changes nothing

You feel ill-informed about the local / national / european issues 

You have no confidence in local / national / european political 

representatives

QA13 What are the main reasons which would discourage you from voting at next local / national / 
European elections? 

(MULTIPLE ANSWERS POSSIBLE)

European National Local

 
 

Minden választás esetében – helyi, nemzeti és európai uniós szinten egyaránt – az 

európai válaszadók a politikai képviselık iránti bizalom hiányát jelölték meg a 

szavazástól való tartózkodás fı okaként. A válaszadók 29%-a azt állítja, hogy 

nem bízik saját európai politikai képviselıiben; 40% a nemzeti képviselık, 34% pedig 

a regionális képviselık iránti bizalom hiányáról számol be.  

 

Ennek alapján a válaszadók sokkal nagyobb valószínőséggel bizalmatlanok nemzeti és 

helyi szintő politikai képviselıik irányába, mint az európai képviselıikkel szemben. Az 

európai választásokon a szavazástól való tartózkodás második leggyakrabban 
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említett oka a tájékozottság hiánya az európai kérdésekben (22%). A 

válaszadók továbbá azt állítják, hogy az ıket foglalkoztató kérdéseket nem veszik 

kellıképpen figyelembe a helyi (22%) és országos választásokon (20%).  

 

A harmadik leggyakrabban említett ok az volt, hogy szavazatuknak nincs hatása, 

illetve a szavazás semmin sem változtat: az arány 19% az európai választások 

(megegyezik az európai politika iránti érdeklıdés hiányával), 18% az országos 

választások és 17% a helyhatósági választások esetében. 

 

További okok – ezek mindegyikét az európai válaszadók kevesebb mint 18%-a 

említette –, hogy a megkérdezettek nem érdeklıdnek a politika iránt, valamint úgy 

érzik, hogy nem kellıen tájékozottak a helyi és nemzeti kérdésekben.  

 

A „szavazás kötelezı” csupán Görögország, Belgium és Luxemburg szempontjából 

lényeges ok, e három országban ugyanis a szavazáson való részvétel valóban kötelezı.  
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A tagállamok közötti különbségek 

 

Elsıként az európai választásokat vizsgálva, meglehetısen kevés különbséget 

fedeztünk fel a tagállamok között. 

 

Elsı észrevételünk az, hogy jelentıs, tíz százalékpontos különbség figyelhetı meg az 

euróövezeten belüli (33%) és az euróövezeten kívüli (23%) országok között az európai 

politikai képviselık iránti bizalom terén; egyúttal öt százalékpontos különbség mérhetı 

e tekintetben a 2004/2007 után (25%) és a 2004 elıtt csatlakozott (30%) országok 

között. 

 

Másodsorban az alábbi két válasz esetében is öt százalékpontos különbség áll fenn a 

2004 elıtt (18%) és a 2004/2007 után csatlakozott országok (23%) között:  az 

európai politika iránti érdeklıdés hiánya, valamint az az érzés, hogy a szavazásnak 

nincs hatása. 

 

Továbbá e két országcsoport között négy százalékpontos különbség mutatkozik az 

alábbi válasz terén: „az Önt foglalkoztató legfontosabb kérdéseket nem veszik 

kellıképpen figyelembe az európai választásokon” (16% a 2004 elıtt csatlakozott 

országokban és 20% a 2004/2007 után csatlakozott országokban). Az országos 

eredmények részletes elemzése több eltérésre is rávilágít.   

 

- Az európai politikai képviselık iránti bizalom hiányát (29%) 

mindenekelıtt Spanyolországban (47%), Ausztriában (45%), 

Görögországban (41%), Portugáliában (38%) és Németországban (36%) 

említették, míg sokkal kevésbé Máltán (10%), Észtországban (13%) és 

Luxemburgban (14%). 

 

- Az európai kérdésekkel kapcsolatos tájékozatlanság érzésérıl 

(22%) leggyakrabban a svédországi (34%), ausztriai (33%) és dániai 

(32%) válaszadók számoltak be. Ezzel szemben a legritkábban 

Észtországban (15%) és Lettországban (16%) tettek róla említést. 

 

- Az az érzés, hogy a szavazás semmin sem változtat (19%) különösen 

széles körben elterjedt Bulgáriában és Szlovéniában (mindkét esetben 

33%), valamint Ausztriában és Romániában (mindkét esetben 29%), 

azonban jóval ritkább Svédországban (11%), Dániában (12%), valamint 

Máltán és Portugáliában (mindkét esetben 13%). 

 

- A legnagyobb valószínőséggel a csehországi (29%), valamint a romániai és 

szlovéniai (mindkét esetben 26%) válaszadók említik az európai politika 

iránti érdeklıdés hiányát (19%). A görögországi (7%) és svédországi 
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(9%) válaszadók körében legkisebb a valószínősége annak, hogy ezt a 

választ említik.  

 

- A válaszadók legnagyobb valószínőséggel Ausztriában (33%) és 

Romániában (25%) érzik úgy, hogy az ıket foglalkoztató kérdéseket 

nem veszik kellıképpen figyelembe az európai választásokon 

(17%), míg ezt a választ legkisebb valószínőséggel a luxemburgi (7%), a 

máltai és az egyesült királyságbeli (mindkét esetben 8%) válaszadók 

említik. 

 

You have no confidence in 
European political 

representatives

You feel ill-informed about 
the European issues

You are not interested 
in European politics

Your vote has no 
impact/ voting changes 

nothing

Your main concerns are not 
enough taken into account at 

European elections

EU27 29% 22% 19% 19% 17%

ZONE EURO 33% 23% 17% 19% 18%

NON EURO 23% 22% 22% 19% 15%

PRE-2004 30% 23% 18% 18% 16%

POST-2004/07 25% 21% 23% 23% 20%

BE 22% 25% 24% 27% 19%

BG 19% 21% 16% 33% 16%

CZ 25% 18% 29% 27% 23%

DK 17% 32% 16% 12% 10%

DE 36% 22% 16% 25% 21%

EE 13% 15% 14% 22% 14%

IE 16% 20% 18% 17% 15%

EL 41% 17% 7% 26% 15%

ES 47% 26% 20% 16% 15%

FR 23% 26% 17% 16% 15%

IT 35% 18% 17% 15% 20%

CY 24% 24% 16% 21% 14%

LV 20% 16% 13% 24% 12%

LT 22% 22% 20% 28% 14%

LU 14% 17% 12% 16% 7%

HU 21% 27% 14% 24% 21%

MT 10% 18% 12% 13% 8%

NL 16% 25% 15% 19% 12%

AT 45% 33% 23% 29% 33%

PL 25% 21% 24% 15% 18%

PT 38% 24% 22% 13% 20%

RO 32% 18% 26% 29% 25%

SI 25% 30% 26% 33% 13%

SK 23% 28% 18% 23% 19%

FI 32% 12% 11% 20% 21%

SE 17% 34% 9% 11% 16%

UK 20% 21% 22% 16% 8%

QA13c What are the main reasons which would discour age you from voting at next European elections?

Highest percentage per country
Highest percentage by item

Lowest percentage per country
Lowest percentage by item
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Ami az országos választásokat illeti, elıször is megjegyzendı, hogy bizonyos 

különbségek mutatkoznak az egyes országcsoportok között.  

 

Hét százalékpontos különbség figyelhetı meg az euróövezetbeli országok (43%) és a 

többi ország (36%) között az alábbi választ illetıen: „Ön nem bízik a nemzeti politikai 

képviselıkben.”  

 

Továbbá öt százalékpontos különbség mutatkozik a 2004 elıtt (11%) és a 2004/2007 

után csatlakozott országok (16%) válaszadói között az alábbi válasz tekintetében: „Ön 

nem érdeklıdik a nemzeti politika iránt.”  

 

A tagállamok között is jelentıs különbségek figyelhetık meg:  

 

- A nemzeti politikai képviselık iránti bizalom hiánya (40%) – ezt a 

válaszadók több mint fele említette Spanyolországban (59%), Romániában 

(54%) és Portugáliában (51%), azonban sokkal ritkábban Luxemburgban 

(16%) és Máltán (18%). 

 

- Abban, hogy az ıket foglalkoztató legfıbb kérdéseket nem veszik 

kellıképpen figyelembe az országos választásokon (20%), a 

válaszadók fontos okát látják a szavazástól való tartózkodásnak Ausztriában 

(34%), Magyarországon (29%) és Svédországban (26%). Ezt az okot 

azonban sokkal kevésbé tartják lényegesnek Lettországban és 

Luxemburgban (mindkét esetben 10%), valamint az Egyesült Királyságban 

(12%). 

 

- Az az érzés, hogy a szavazás semmin sem változtat (18%) különösen 

meghatározó Belgiumban (31%) (ahol a legutóbbi, 2010. júniusi 

választások óta ideiglenes szövetségi kormány van hivatalban, az új 

kormány megalakulására várva), Szlovéniában (29%), Litvániában (27%), 

valamint Bulgáriában, Németországban és Lettországban (minden esetben 

25%). Ugyanakkor a svédországi válaszadóknak csupán 6%-a, a máltai és 

dániai válaszadóknak pedig 10%-a osztja ezt az érzést.  

 

- A nemzeti politika iránti érdeklıdés hiányát (12%) leggyakrabban 

Romániában és Csehországban (mindkét esetben 20%) említették, ez az ok 

azonban szinte alig merült fel a svédországi (4%), valamint a hollandiai, 

dániai és görögországi (minden esetben 6%) válaszadók körében. 

 

- A válaszadók a legnagyobb valószínőséggel Ausztriában (24%), 

Magyarországon és Szlovákiában (mindkét esetben 17%) vélekedtek úgy, 

hogy nem kellıen tájékozottak a nemzeti kérdésekben, míg a 
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legkevésbé a bulgáriai, észtországi, görögországi és lettországi (minden 

esetben 7%) válaszadók osztják ezt a véleményt. 

 

You have no 
confidence in national 

political 
representatives

Your main concerns are 
not enough taken into 

account at national 
elections

Your vote has no 
impact/ voting 

changes nothing

You are not 
interested in 

national politics

You feel ill-informed 
about the national 

issues

EU27 40% 20% 18% 12% 12%

ZONE EURO 43% 20% 18% 12% 12%

NON EURO 36% 19% 17% 13% 11%

PRE-2004 40% 19% 17% 11% 11%

POST-2004/07 42% 23% 19% 16% 12%

BE 32% 21% 31% 18% 13%

BG 44% 19% 25% 10% 7%

CZ 46% 19% 23% 20% 12%

DK 26% 16% 10% 6% 15%

DE 40% 23% 25% 9% 13%

EE 26% 17% 22% 9% 7%

IE 25% 17% 18% 11% 10%

EL 50% 13% 24% 6% 7%

ES 59% 17% 14% 16% 15%

FR 38% 18% 16% 10% 10%

IT 46% 24% 13% 12% 10%

CY 43% 17% 21% 9% 11%

LV 31% 10% 25% 8% 7%

LT 38% 17% 27% 14% 14%

LU 16% 10% 13% 10% 12%

HU 30% 29% 21% 11% 17%

MT 18% 13% 10% 10% 8%

NL 23% 18% 17% 6% 11%

AT 46% 34% 24% 18% 24%

PL 37% 25% 13% 16% 11%

PT 51% 24% 14% 16% 15%

RO 54% 23% 24% 20% 14%

SI 46% 15% 29% 16% 11%

SK 41% 17% 16% 15% 17%

FI 32% 21% 20% 11% 12%

SE 25% 26% 6% 4% 16%

UK 31% 12% 16% 10% 9%

QA13b What are the main reasons which would discour age you from voting at next national elections?

Highest percentage per country
Highest percentage by item

Lowest percentage per country
Lowest percentage by item
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A tagállamok közötti különbségek 

 

A helyhatósági választások esetében több különbség is megfigyelhetı 

országcsoportok szerint, azokon felül is, amelyek az európai és országos választások 

összefüggésében jelentkeztek: az euróövezetbeli válaszadók esetében sokkal kisebb a 

valószínősége annak, hogy bizalommal vannak helyi politikai képviselıik irányába 

(36%, szemben az euróövezeten kívüli válaszadók 31%-ával). Továbbá a 2004/2007 

után csatlakozott országok lakosai valamelyest nagyobb valószínőséggel állítják azt, 

hogy nem érdeklıdnek a helyi szintő politika iránt (18%, szemben a 2004 elıtt 

csatlakozott országok válaszadóinak 14%-ával). Az országos különbségek ismételten 

meglehetısen hangsúlyosak:  

 

- A legsőrőbben említett okot, miszerint „Ön nem bízik a helyi politikai 

képviselıkben” (34%), a leggyakrabban az EU déli tagállamainak 

válaszadói jelölték meg: Spanyolországban (53%), Portugáliában (47%), 

Görögországban (46%), valamint Olaszországban és Romániában (mindkét 

esetben 42%), azonban sokkal ritkábban fordult elı a luxemburgi (16%), 

illetve a dániai és máltai (mindkét esetben 19%) válaszadók körében. 

 

- Annak tényét, hogy a válaszadókat foglalkoztató legfıbb kérdéseket 

nem veszik kellıképpen figyelembe a helyi választásokon (22%), 

nyomós oknak találták a szavazástól való tartózkodásra Ausztriában (37%), 

Magyarországon (31%), Lengyelországban (30%) és Romániában (27%). Ez 

azonban sokkal kevésbé figyelhetı meg Luxemburgban (9%), Lettországban 

(11%) és az Egyesült Királyságban (12%).   

 

- „Az Ön szavazatának nincs hatása, a szavazás semmin sem 

változtat” (17%) – ezt a választ gyakran említették Belgiumban (28%), 

Litvániában és Szlovéniában (mindkét esetben 27%), azonban sokkal 

ritkábban Svédországban (5%) és Lengyelországban (10%).  

 

- A válaszadók a legnagyobb valószínőséggel Ausztriában (26%), Dániában 

(25%), Hollandiában (24%) és Svédországban (22%) hivatkoznak arra, 

hogy „nem kellıen tájékozottak a helyi kérdésekben” (16%), a 

legkisebb valószínőséggel pedig Görögországban (7%), Észtországban és 

Lettországban (8%), valamint Bulgáriában (9%). 

 

- Az utolsó okot, azaz a helyi politika iránti érdeklıdés hiányát (14%) a 

válaszadók leggyakrabban Romániában (23%), Csehországban (21%) és 

Ausztriában (19%) említették, azonban sokkal ritkábban Görögországban 

(7%), Svédországban (8%) és Cipruson (9%). 
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You have no confidence in 
local political 

representatives

Your main concerns are not 
enough taken into account 

at local elections

Your vote has no 
impact/ voting 

changes nothing

You feel ill-informed 
about the local issues

You are not 
interested in local 

politics

EU27 34% 22% 17% 16% 14%

ZONE EURO 36% 22% 17% 16% 14%

NON EURO 31% 21% 16% 15% 15%

PRE-2004 34% 20% 17% 16% 14%

POST-2004/07 34% 26% 17% 15% 18%

BE 26% 22% 28% 16% 18%

BG 39% 21% 21% 9% 12%

CZ 31% 23% 20% 17% 21%

DK 19% 17% 10% 25% 13%

DE 32% 25% 24% 17% 14%

EE 23% 17% 22% 8% 10%

IE 24% 16% 15% 14% 14%

EL 46% 20% 18% 7% 7%

ES 53% 18% 14% 17% 14%

FR 25% 19% 17% 19% 12%

IT 42% 25% 12% 11% 15%

CY 38% 18% 23% 10% 9%

LV 29% 11% 23% 8% 10%

LT 41% 19% 27% 16% 14%

LU 16% 9% 11% 17% 12%

HU 26% 31% 22% 15% 13%

MT 19% 14% 12% 10% 18%

NL 20% 15% 13% 24% 12%

AT 36% 37% 21% 26% 19%

PL 31% 30% 10% 17% 17%

PT 47% 23% 13% 18% 17%

RO 42% 27% 23% 13% 23%

SI 31% 18% 27% 15% 17%

SK 34% 19% 16% 18% 15%

FI 26% 24% 18% 14% 15%

SE 29% 23% 5% 22% 8%

UK 27% 12% 16% 14% 13%

QA13a What are the main reasons which would discour age you from voting at next local elections?

Highest percentage per country
Highest percentage by item

Lowest percentage per country
Lowest percentage by item
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Szociodemográfiai elemzés 

 

- Ebben a kérdésben a férfiak és nık válaszai meglehetısen 

hasonlóak. Az egyetlen apró különbség, hogy a férfiak kevesebb bizalmat 

tanúsítanak politikai képviselıik iránt. Ez a helyi politikai képviselıkre (36%, 

illetve 33%), a nemzeti politikai képviselıkre (42% és 39%), valamint az 

európai politikai képviselıkre (31% és 28%) egyaránt vonatkozik.  

 

- Az életkor ugyanakkor nagyobb különbségekhez vezet, különösen a 

legfiatalabb válaszadók (15–24 évesek) esetében, akik saját bevallásuk 

szerint nem érdeklıdnek a politika iránt, legyen szó akár annak helyi (24%, 

szemben az 55 éves vagy annál idısebb válaszadók 10%-ával), nemzeti 

(22%, szemben az 55 éves vagy annál idısebb válaszadók 9%-ával) vagy 

európai (26%, szemben a legidısebb korcsoport 16%-ával) szintjérıl.    

 

Egyúttal nagyobb valószínőséggel (19%, megegyezik a 25–39 évesek 

válaszainak arányával) gondolják azt, hogy nem kellıen tájékozottak a helyi 

kérdésekben (szemben az 55 éves vagy annál idısebb válaszadók 13%-

ával), a nemzeti kérdésekben (15%, szemben a 40 éves vagy annál idısebb 

válaszadók 10%-ával), valamint az európai kérdésekben (24%, szemben a 

legidısebb korcsoport 20%-ával). 

 

A 40–54 éves válaszadók bíznak a legkevésbé helyi politikai képviselıikben 

(36%, szemben a 15–24 évesek 31%-ával), valamint európai politikai 

képviselıikben (32%, szemben a 15–24 évesek 24%-ával), míg a 25–39 

éves válaszadóknál a legkisebb annak valószínősége, hogy bizalmat 

szavaznak nemzeti képviselıiknek (44%, szemben a 15–24 évesek 37%-

ával). A 40–54 éves válaszadók egyúttal a legnagyobb valószínőséggel 

gondolják azt, hogy az ıket foglalkoztató kérdéseket nem veszik 

kellıképpen figyelembe a helyi választásokon (23%, szemben a 15–24 

évesek 20%-ával).  

 

- A válaszok az iskolai végzettség szintjével is összefüggésben állnak. A 

legkisebb valószínőséggel azon válaszadók bíznak helyi politikai 

képviselıikben (38%, szemben a legmagasabb végzettségő válaszadók 

32%-ával), nemzeti politikai képviselıikben (42% kontra 40%) és európai 

politikai képviselıikben (32%, szemben a legmagasabb végzettségő 

válaszadók 28%-ával), akik 15 évesen vagy annál korábban felhagytak 

tanulmányaikkal. 

 

- A válaszadók foglalkozása ugyancsak meghatározó: a legnagyobb 

valószínőséggel a munkanélküliek mondják azt, hogy nem érdeklıdnek a 

helyi politika (20%, szemben az önálló vállalkozók 9%-ával), a nemzeti 
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politika (18%, szemben a vezetık 7%-ával) és az európai politika (26%, 

szemben a vezetık 12%-ával) iránt.  

 

- Hasonlóképpen, azon válaszadók, akiknek az esetek többségében 

nehézséget jelent a számlák befizetése, nagyobb valószínőséggel nem 

bíznak helyi politikai képviselıikben (39%, szemben azon válaszadók 32%-

ával, akiknek szinte soha nincsenek ilyen nehézségei). Továbbá nagyobb 

valószínőséggel gondolják azt, hogy a szavazás semmin sem változtat helyi 

(21%, szemben azon válaszadók 16%-ával, akiknek szinte soha nem jelent 

nehézséget számláik befizetése), nemzeti (22% kontra 17%) vagy európai 

szinten (23% kontra 18%).  

 

Az alábbi táblázat szemlélteti ezeket a különbségeket azon okok esetében, 

amelyek eltántoríthatják a válaszadókat az európai választásokon történı 

szavazástól.   

 

 

 

You are not 
interested in 

European politics

You have no 
confidence in 

European political 
representatives

Your main concerns 
are not enough taken 

into account at 
European elections

You feel ill-informed 
about the European 

issues 

Your vote has no 
impact/ voting 

changes nothing

EU27 19% 29% 17% 22% 19%

Male 18% 31% 18% 22% 18%

Female 19% 28% 16% 23% 20%

15-24 26% 24% 16% 24% 18%

25-39 21% 30% 18% 25% 19%

40-54 16% 32% 17% 22% 19%

55 + 16% 28% 16% 20% 20%

15- 20% 32% 15% 21% 20%

16-19 21% 30% 17% 23% 21%

20+ 12% 28% 18% 23% 16%

Still studying 23% 22% 16% 23% 15%

Self-employed 13% 33% 17% 23% 19%

Managers 12% 29% 18% 24% 15%

Other white collars 17% 31% 19% 22% 20%

Manual workers 22% 32% 17% 23% 20%

House persons 23% 30% 14% 23% 21%

Unemployed 26% 30% 19% 23% 22%

Retired 16% 27% 16% 20% 19%

Students 23% 22% 16% 23% 15%

Respondent occupation scale

QA13c What are the main reasons which would discour age you from voting at next European elections? 
(MULTIPLE ANSWERS POSSIBLE)

Sex

Age

Education (End of)
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2. A NİK ÉS FÉRFIAK KÖZÖTTI EGYENLİTLENSÉGEK 
 

 
2.1. A nık bizonytalan helyzetének okai az Európai Unióban [QA8.] 
 

- Több különbözı ok a nık bizonytalan helyzetének magyarázatára –   

 

Egy olyan idıszakban, amikor a nık 17%-a bizonytalan helyzetben van, érdekes az 

európaiakat megkérdezni arról, hogy ez véleményük szerint milyen okokkal 

magyarázható. Ezért a válaszadókat megkérték arra, hogy az öt felsorolt indok közül 

legfeljebb kettıt jelöljenek meg. 

 

 
 

Az európaiak szemében két fı okkal magyarázható a nık bizonytalan helyzete 

az EU-ban (mindkettı 34%-ot ért el): egyrészrıl az egyszülıs családok számának 

növekedésével, különös tekintettel a gyermekeiket egyedül nevelı anyákra, másrészrıl 

pedig a bizonytalan foglalkoztatással (idényjellegő vagy ideiglenes munkavégzés). 

 

Az említett okokat szorosan követik a sorban az alábbiak: „a szakmai pályafutás 

megszakításai és/vagy részmunkaidıs foglalkoztatás a családi kötelezettségek miatt, 

és ennek hatása a nyugdíj összegére”, amit a válaszadók csaknem egyharmada 

említett (31%); „a nık és férfiak közötti bérszakadék”, amit a válaszadók valamivel 

több, mint egynegyede említett (26%); valamint a „kényszerő részmunkaidıs 

foglalkoztatás”, amire a válaszadók egyötöde hivatkozott (20%). Így aztán egyik indok 

sem kapott egyértelmő többséget.  
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A tagállamok közötti különbségek 

 

Jelentıs különbségek mutatkoznak a 2004 elıtt és a 2004/2007 után 

csatlakozott országok válaszadói között. Az elıbbiek nagyobb valószínőséggel 

említik az alábbi okot: „a szakmai pályafutás megszakításai és/vagy részmunkaidıs 

foglalkoztatás a családi kötelezettségek miatt, és ennek hatása a nyugdíj összegére” 

(33%, szemben a 2004/2007 után csatlakozott országok válaszadóinak 23%-ával). „Az 

egyszülıs családok számának növekedése” tekintetében továbbá 11 százalékpontos 

különbség figyelhetı meg a két országcsoport között (37% és 26%). Ugyanakkor az 

elsı országcsoport válaszadói sokkal kisebb valószínőséggel (31% kontra 42%) említik 

a bizonytalan foglalkoztatást (idényjellegő vagy ideiglenes munkavégzés stb.). 

 

Másodsorban öt százalékpontos különbség mutatkozik az euróövezetbeli országok 

(36%), valamint az euróövezeten kívüli országok (31%) válaszadói között az alábbi 

választ illetıen: „az egyszülıs családok számának növekedése”, valamint négy 

százalékpontos különbség a következı válasz esetében: „a nık és férfiak közötti 

bérszakadék” (27%, illetve 23%).  

 

Továbbá viszonylag markáns eltérések mutatkoznak az egyes országok között:   

 

- A bizonytalan foglalkoztatást (34%) a válaszadók mindenekelıtt 

Szlovéniában (65%), Finnországban (56%), valamint Lettországban és 

Litvániában (mindkét esetben 54%) említették a nık bizonytalan helyzetét 

elıidézı két fı ok egyikeként. Erre az okra sokkal ritkábban hivatkoztak 

Hollandiában (20%), Cipruson (22%) és az Egyesült Királyságban (23%). Ez 

a válasz 12 tagállamban került az elsı helyre. 

 

- Az egyszülıs családok számának növekedése, különös tekintettel a 

gyermekeiket egyedül nevelı anyákra (34%) – ezt az EU északi 

tagállamaiban nevezték meg a nık bizonytalan helyzetének egyik 

indokaként: Belgiumban és Dániában (mindkét esetben 56%), 

Németországban (54%) és Észtországban (53%). Ritkábban kapott említést 

az EU déli tagállamaiban: Olaszországban (16%), Görögországban (17%) és 

Portugáliában (18%). Ez a válasz 12 tagállamban került az elsı helyre.  

 

- A szakmai pályafutás megszakításai és/vagy részmunkaidıs 

foglalkoztatás a családi kötelezettségek miatt, és ennek hatása a 

nyugdíj összegére (31%) – ezt a lehetıséget a leggyakrabban a ciprusi 

(45%), a máltai (41%), valamint a hollandiai, dániai és luxemburgi (minden 

esetben 40%) válaszadók nevezték meg a nık bizonytalan helyzetének 

egyik kiváltó okaként. Ugyanakkor Romániában (18%) és Portugáliában 

(19%) a válaszadók kevesebb mint egyötöde említette ezt az okot. Az elsı 
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helyen mindössze két országban végzett: Cipruson (45%) és Írországban 

(36%). 

 

- A nık bizonytalan helyzete a nık és férfiak közötti bérszakadékkal is 

magyarázható (26%); ezt az okot a válaszadók az országok közül 

legtöbbször Ausztriában említették (42%), ahol egyben ez volt a 

leggyakrabban megjelölt válasz, valamint Cipruson (36%) és 

Spanyolországban (34%). 

 

- A kényszerő részmunkaidıs foglalkoztatásra (20%) mindenekelıtt 

Görögországban (40%), Finnországban (32%), valamint Bulgáriában és 

Ausztriában (mindkét esetben 28%) tekintenek a nık bizonytalan 

helyzetének egyik okaként. Kifejezetten kevés válaszadó említette ezt az 

okot Dániában (8%) és Litvániában (10%). Egyetlen tagállamban sem ez 

volt az elsıként adott válasz.  
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The rise in one-parent 
families, in particular 
mothers raising their 

children alone

Insecure work 
(seasonal or 

temporary work, etc.)

Career breaks and/ or part-
time working due to family 

obligations and the impact on 
the amount of pension

The pay gap 
between women 

and men

Forced part-time 
working

EU27 34% 31% 34% 26% 20%

ZONE EURO 36% 32% 33% 27% 21%

NON EURO 31% 35% 29% 23% 18%

PRE-2004 37% 31% 33% 25% 20%

POST-2004/07 26% 42% 23% 27% 19%

BE 56% 25% 26% 29% 19%

BG 20% 50% 31% 31% 28%

CZ 41% 29% 30% 33% 17%

DK 56% 34% 40% 28% 8%

DE 54% 31% 35% 27% 15%

EE 53% 38% 21% 28% 13%

IE 34% 28% 36% 27% 22%

EL 17% 43% 39% 23% 40%

ES 20% 39% 31% 34% 17%

FR 48% 26% 36% 28% 25%

IT 16% 33% 29% 26% 24%

CY 42% 22% 45% 36% 20%

LV 42% 54% 23% 16% 14%

LT 43% 54% 21% 19% 10%

LU 49% 26% 40% 15% 11%

HU 25% 49% 27% 31% 13%

MT 43% 27% 41% 16% 21%

NL 45% 20% 40% 15% 18%

AT 35% 27% 36% 42% 28%

PL 21% 46% 21% 21% 24%

PT 18% 45% 19% 30% 26%

RO 20% 34% 18% 31% 15%

SI 32% 65% 23% 20% 13%

SK 41% 33% 32% 31% 15%

FI 33% 56% 31% 19% 32%

SE 48% 45% 36% 23% 21%

UK 36% 23% 35% 16% 17%

QA8 Nowadays in the EU, 17% of women are in an inse cure situation. According to you, which of the foll owing are the main reasons for the 
insecurity which women experience in the EU?

Highest percentage per country
Highest percentage by item

Lowest percentage per country
Lowest percentage by item
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Szociodemográfiai elemzés 

 

A szociodemográfiai elemzés több különbséget is feltárt a csoportok szerinti 

bontásban:    

 

- Minden egyes választ nagyjából azonos számban választották a nık 

és a férfiak, egyetlen kivétellel: a nık valamivel nagyobb valószínőséggel 

(33% kontra 30%) tulajdonítják bizonytalan helyzetüket a szakmai 

pályafutás megszakításainak és/vagy a részmunkaidıs foglalkoztatásnak, 

ami családi kötelezettségeik miatt válik szükségessé. Általában véve 

azonban a férfiak és a nık ugyanazon okokkal magyarázzák a nık 

bizonytalan helyzetét az EU-ban. 

 

- Az életkor azonban a jelek szerint fontos szerepet játszik. A legnagyobb 

valószínőséggel a legfiatalabb válaszadók hivatkoznak a nık és férfiak 

közötti bérszakadékra a nık bizonytalan helyzetének egyik indokaként 

(29%, szemben a 40–54 évesek 24%-ával). Ugyanakkor ık említik a 

legkisebb valószínőséggel a kényszerő részmunkaidıs foglalkoztatást (18%, 

szemben a 40–54 év közötti válaszadók 23%-ával), illetve a bizonytalan 

foglalkoztatást (31%, szemben a fiatal munkaképes lakosság, azaz a 25–39 

éves korcsoport 35%-ával). 

 

A szakmai pályafutás megszakításait és/vagy a részmunkaidıs 

foglalkoztatást a családi kötelezettségek miatt mindenekelıtt az aktív 

népességi csoportok válaszadói említették, azaz a 25–54 évesek (33%, 

szemben a 15–24 évesek 28%-ával). Az egyszülıs családok számának 

növekedését különösen a 15–24 év közötti fiatalok említették, valamint a 

40–54 év közötti válaszadók (mindkét esetben 36%). 

 

- Az iskolai végzettség szintje ugyancsak meghatározó. A legnagyobb 

valószínőséggel a legmagasabb végzettségő válaszadók vélekednek úgy, 

hogy a nık bizonytalan helyzetének egyik oka a szakmai pályafutás 

megszakítása és/vagy részmunkaidıs foglalkoztatás a családi 

kötelezettségek miatt (38%, szemben azon válaszadók 27%-ával, akik 15 

évesen vagy korábban hagytak fel tanulmányaikkal). Egyúttal nagyobb 

valószínőséggel hivatkoznak „az egyszülıs családok számának 

növekedésére” is (39%, szemben a legalacsonyabb végzettségő válaszadók 

27%-ával). Ugyanakkor a legkisebb valószínőséggel említik a nık és férfiak 

közötti bérszakadékot (21%, szemben a legalacsonyabb végzettségő 

válaszadók 28%-ával).  
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- A válaszok néha a foglalkozással is összefüggésbe hozhatók. A legnagyobb 

valószínőséggel a vezetı beosztásúak hivatkoznak a nık bizonytalan 

helyzetének egyik okaként a szakmai pályafutás megszakításaira és/vagy a 

részmunkaidıs foglalkoztatásra a családi kötelezettségek miatt (40%, 

szemben a munkanélküliek 27%-ával). Egyúttal nagyobb valószínőséggel 

említik az egyszülıs családok számának növekedését (39%, szemben a 

háztartásbeliek 31%-ával). A maguk részérıl a legnagyobb valószínőséggel 

a háztartásbeliek tesznek említést a nık és férfiak közötti bérszakadékról 

(30%, szemben a vezetık 22%-ával). 

 

- Elég logikusnak tőnik, hogy azon személyek, akik számára az esetek 

többségében nehézséget jelent számláik befizetése, nagyobb 

valószínőséggel hivatkoznak a bizonytalan foglalkoztatásra (37%, szemben 

azon válaszadók 33%-ával, akik szinte soha nem tapasztalnak ilyen 

nehézségeket). Azok a válaszadók, akik szinte soha nem szembesülnek 

anyagi nehézségekkel, nagyobb valószínőséggel említik a szakmai 

pályafutás megszakításait a családi kötelezettségek miatt (33%, szemben a 

nehézségekkel küzdık 28%-ával), valamint az egyszülıs családok 

számának növekedését (37%, szemben azon válaszadók 30%-ával, akik 

gyakran nehézségekkel szembesülnek).  

 

- Végezetül viszonylag logikus feltételezés, hogy a családi állapot szintén 

szerepet játszhat, amint az megfigyelhetı az egyszülıs családok számának 

növekedése esetében is, amely választ – nem meglepı módon – fıként a 

különélı vagy elvált személyek jelölték meg (42%, szemben a házas vagy 

újraházasodott válaszadók 32%-ával).  
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The rise in one-parent 
families, in particular 
mothers raising their 

children alone

Insecure work 
(seasonal or 

temporary work, etc.)

Career breaks and/ or 
part-time working due 
to family obligations 

and the impact on the 
amount of pension

The pay gap 
between women 

and men

Forced part-time 
working

EU27 34% 34% 31% 26% 20%

Male 34% 33% 30% 25% 20%

Female 34% 34% 33% 26% 20%

15-24 36% 31% 28% 29% 18%

25-39 34% 35% 33% 25% 20%

40-54 36% 34% 33% 24% 23%

55 + 33% 33% 31% 26% 19%

15- 27% 34% 27% 28% 20%

16-19 35% 34% 30% 27% 21%

20+ 39% 34% 38% 21% 19%

Still studying 36% 31% 29% 29% 16%

Self-employed 32% 34% 33% 23% 21%

Managers 39% 33% 40% 22% 21%

Other white collars 32% 33% 34% 24% 22%

Manual workers 37% 34% 31% 27% 21%

House persons 31% 31% 31% 30% 20%

Unemployed 32% 39% 27% 24% 20%

Retired 34% 33% 29% 25% 18%

Students 36% 31% 29% 29% 16%

Most of the time 30% 37% 28% 26% 20%

From time to time 30% 34% 29% 28% 21%

Almost never 37% 33% 33% 24% 20%

(Re)Married 32% 34% 32% 26% 21%

Single living with a partner 38% 33% 35% 26% 20%

Single 37% 33% 31% 26% 17%

Divorced or separated 42% 33% 34% 23% 20%

Widowed 32% 34% 24% 26% 19%

Marital status

Respondent occupation scale

Difficulties paying bills

QA8 Nowadays in the EU, 17% of women are in an insecure situati on. According to you, which of the following are the main reas ons for the
insecurity which women experience in the EU? (MAX. 2 ANSWERS)

Sex

Age

Education (End of)
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2.2. A bérszakadék csökkentésére irányuló megoldások [QA1.] 
 

- Az ösztönzık és kényszerítı erejő intézkedések kombinációja -  

 

Napjainkban a nık keresete átlagosan 17%-kal marad el a férfiaké mögött. A fennálló 

egyenlıtlenségek kezelése érdekében a válaszadóktól megkérdezték, hogy 

véleményük szerint melyik intézkedés járulna hozzá leginkább a nık és férfiak közötti 

bérszakadék csökkentéséhez. Arra kérték ıket, hogy jelöljék meg azt a négy 

megoldást, amely szerintük a leghatékonyabbnak bizonyulna. 

 

 

 
 

Az egyik válasz különösen kitőnik: „a nık és férfiak jobb megoszlásának 

ösztönzése mindenfajta munkavégzés terén (ápolói és titkári tevékenység, 

repülıgép-pilóták stb.)”, amit a válaszadók 29%-a említett. Ezt követte a sorban az 

alábbi válasz: „ténylegesen átlátható bértáblázatok a vállalatokon belül (pl. a 

vállalati bértáblázatok éves közzététele)”, amit a válaszadók 24%-a jelölt meg. 

Összességében a válaszadók 53%-a hivatkozott ösztönzıkön alapuló megoldásokra.  

 

„Pénzbírság kivetése azon vállalatokra, amelyek nem tartják tiszteletben a 

nık és férfiak egyenlı díjazásának elvét” – ez a válasz holtversenyben a második 

helyen szerepel az átlátható bértáblázatokkal együtt (mindkét esetben 24%), a 

negyedik helyre pedig az alábbi megoldás került: „pénzbírság kivetése azon 

vállalatokra, amelyek nem tartják tiszteletben a nık és férfiak 

esélyegyenlıségét az elıléptetésre való jogosultság terén”, amit mindössze a 

válaszadók 16%-a említett. Így azt láthatjuk, hogy összességében a válaszadók nem 

támogatják jelentıs számban a kényszerítı erejő intézkedéseket (40%). 
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A tagállamok közötti különbségek 

 

A tagállamok között szintén több különbség megfigyelhetı:  

 

- A nık és férfiak jobb megoszlásának ösztönzése mindenfajta 

munkavégzés terén (29%) erıs támogatottságot élvez mindenekelıtt 

Svédországban (54%), de kisebb mértékben Cipruson (44%), Belgiumban 

és Finnországban (mindkét esetben 38%) is. Ugyanakkor a válaszadók 

valamivel több, mint egyötöde támogatja ezt az intézkedést Bulgáriában és 

Máltán (mindkét esetben 22%), valamint Lengyelországban (23%). 16 

tagállamban szerepelt az elsı helyen (Írországot is ideértve, ahol 

holtversenyben állt az elsı helyen a pénzbírság bevezetésének 

elképzelésével azon vállalatok esetében, amelyek nem tartják tiszteletben 

az egyenlı díjazás elvét).  

 

- A ténylegesen átlátható bértáblázatok vállalatokon belüli 

elımozdítása (24%) az EU északi tagállamaiban örvend különös 

népszerőségnek: Dániában (39%), Hollandiában (35%), Észtországban 

(34%) és Finnországban (32%). Egyúttal kevésbé tőnik lényeges 

tényezınek a ciprusi (14%), szlovéniai (16%), írországi és portugáliai 

(mindkét esetben 17%) válaszadók számára. Ez a válasz öt tagállamban 

szerepelt az elsı helyen. 

 

- Azt a kényszerítıbb erejő intézkedést, miszerint pénzbírságot kell kivetni 

azon vállalatokra, amelyek nem tartják tiszteletben a nık és férfiak 

közötti egyenlı díjazás elvét (24%), a válaszadók fıként az EU déli 

tagállamaiban említették: Portugáliában (37%), Spanyolországban (31%), 

valamint Olaszországban és Franciaországban (mindkét esetben 30%). Az 

észtországi (12%) és svédországi (13%) válaszadók sokkal kisebb 

valószínőséggel hivatkoznak erre az intézkedésre, amely hét tagállamban 

került az elsı helyre.  

 

- Pénzbírság kivetése azon vállalatokra, amelyek nem tartják 

tiszteletben a nık és férfiak esélyegyenlıségét az elıléptetésre való 

jogosultság terén – ezt a megoldást elsısorban a máltai (25%), 

luxemburgi (23%) és csehországi (22%) válaszadók tartják hatékony 

megoldásnak, míg azt csupán egy igen elenyészı kisebbség támogatja az 

EU északabbra elterülı tagállamaiban, Svédországban (6%), Észtországban 

(8%) és Dániában (9%). Ez a válasz egyetlen tagállamban sem szerepelt az 

elsı helyen.  
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Encourage better distribution 
between women and men in all 

kinds of jobs (nurses, 
secretaries, airline pilots etc.)

Financial penalties for 
companies which do not 

respect equal pay between 
women and men

Genuinely transparent pay 
scales within companies 

(e.g. the annual publication 
of company pay scales)

Financial penalties for companies 
which do not respect equal 

opportunities between women and 
men in access to promotion

EU27 29% 24% 24% 16%

ZONE EURO 30% 26% 24% 15%

NON EURO 28% 22% 23% 17%

PRE-2004 30% 25% 24% 15%

POST-2004/07 27% 23% 23% 18%

BE 38% 23% 23% 13%

BG 22% 26% 23% 20%

CZ 24% 22% 28% 22%

DK 33% 14% 39% 9%

DE 36% 19% 29% 10%

EE 28% 12% 34% 8%

IE 29% 29% 17% 15%

EL 35% 24% 24% 15%

ES 29% 31% 18% 18%

FR 26% 30% 23% 17%

IT 25% 30% 23% 18%

CY 44% 25% 14% 15%

LV 35% 14% 19% 15%

LT 32% 20% 21% 14%

LU 26% 22% 24% 23%

HU 35% 24% 23% 12%

MT 22% 20% 27% 25%

NL 33% 15% 35% 10%

AT 32% 27% 27% 10%

PL 23% 25% 24% 18%

PT 26% 37% 17% 13%

RO 29% 21% 20% 18%

SI 35% 25% 16% 17%

SK 31% 23% 25% 17%

FI 38% 15% 32% 10%

SE 54% 13% 23% 6%

UK 26% 21% 22% 18%

QA1 On average, in the EU, women earn 17% less than  men (this is known as the gender pay gap between w omen and men). According to you, 
which of the following measures would contribute mo st to reducing the pay gap between women and men in  (OUR COUNTRY)?

Highest percentage per country
Highest percentage by item

Lowest percentage per country
Lowest percentage by item
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Szociodemográfiai elemzés 

 

- A férfiak és nık válaszai alapvetıen két kérdésben térnek el: a nık a 

férfiakhoz képest nagyobb valószínőséggel részesítik elınyben a pénzbírság 

kivetését azon vállalatokra, amelyek nem tartják tiszteletben a nık és 

férfiak közötti egyenlı díjazás elvét (27%, szemben a férfiak 22%-ával), 

míg a férfiak nagyobb valószínőséggel támogatják az inkább ösztönzıkön 

alapuló intézkedéseket, így például a vállalatokon belüli ténylegesen 

átlátható bértáblázatokat (26%, szemben a nık 22%-ával). 

 

- A válaszadók életkora ugyancsak meghatározónak tőnik. A legfiatalabb 

válaszadók (15–24 évesek) az idısebbekhez képest nagyobb 

valószínőséggel támogatják a vállalatokra nézve alkalmazott kényszerítı 

erejő intézkedéseket: 26%-uk (szemben a 40–54 évesek 23%-ával) 

támogatja pénzbírság kivetését azon vállalatokra, amelyek nem tartják 

tiszteletben a nık és férfiak közötti egyenlı díjazás elvét; továbbá 18%-uk 

(szemben a 25–39 évesek 13%-ával) voksolna szankciókra, amennyiben a 

vállalatok nem tartják tiszteletben a nık és férfiak esélyegyenlıségét az 

elıléptetésre való jogosultság terén. 

 

A 40–54 év közötti válaszadók jellemzıen inkább az ösztönzı 

intézkedéseket részesítik elınyben: 26%-uk támogatja a ténylegesen 

átlátható bértáblázatokat, szemben a 15–24 év közötti válaszadók 19%-

ával. 

 

- Azok a válaszadók, akik 15 évesen vagy korábban hagytak fel 

tanulmányaikkal, jellemzıen inkább a kényszerítıbb erejő intézkedéseket 

részesítik elınyben: 28%-uk (szemben a legmagasabb végzettségő 

válaszadók 21%-ával) pénzbírság kivetésére voksol azon vállalatok 

esetében, amelyek nem tartják tiszteletben az egyenlı díjazás elvét, 17%-

uk pedig (szemben a legmagasabb végzettségő válaszadók 13%-ával) 

megbírságolná azon vállalatokat, amelyek nem tartják tiszteletben a nık és 

férfiak esélyegyenlıségét az elıléptetésre való jogosultság terén. 

Ugyanakkor a legmagasabb végzettségő válaszadók nagyobb 

valószínőséggel részesítik elınyben az átlátható bértáblázatokat (32%, 

szemben azon válaszadók 19%-ával, akik 15 évesen vagy korábban hagytak 

fel tanulmányaikkal).  

 

- A legkedvezıbb társadalmi helyzető foglalkozási csoportok nagyobb 

valószínőséggel választják az átlátható bértáblázatokat (a vezetık 33%-a, 

szemben a munkanélküliek 20%-ával és a háztartásbeliek 18%-ával). Ezzel 

szemben esetükben a legkisebb annak valószínősége, hogy pénzbírság 

kivetésére voksolnak azon vállalatok esetében, amelyek nem tartják 
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tiszteletben a nık és férfiak közötti egyenlı díjazás elvét (20%, szemben a 

munkanélküliek 27%-ával és a háztartásbeliek 29%-ával). 

 

Az önálló vállalkozók 34%-a említette a nık és férfiak jobb megoszlását 

mindenfajta munkavégzés terén (szemben a nyugdíjasok 27%-ával).  
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Genuinely transparent pay scales 
within companies (e.g. the annual 

publication of company pay 
scales)

Financial penalties for 
companies which do not 

respect equal pay between 
women and men

Encourage better distribution 
between women and men in all 

kinds of jobs (nurses, 
secretaries, airline pilots etc.)

Financial penalties for companies 
which do not respect equal 

opportunities between women 
and men in access to promotion

EU27 24% 24% 29% 16%

Male 26% 22% 29% 15%

Female 22% 27% 30% 16%

15-24 19% 26% 30% 18%

25-39 25% 25% 31% 13%

40-54 26% 23% 30% 16%

55 + 24% 24% 28% 16%

15- 19% 28% 27% 17%

16-19 23% 24% 31% 16%

20+ 32% 21% 29% 13%

Still studying 20% 25% 30% 18%

Self-employed 25% 21% 34% 14%

Managers 33% 20% 29% 14%

Other white collars 28% 25% 30% 13%

Manual workers 24% 25% 30% 16%

House persons 18% 29% 30% 16%

Unemployed 20% 27% 28% 17%

Retired 23% 24% 27% 16%

Students 20% 25% 30% 18%

(1-4) Left 25% 27% 28% 15%

(5-6) Centre 24% 24% 32% 15%

(7-10) Right 27% 21% 30% 16%

Left-Right scale

QA1 On average, in the EU, women earn 17% less than men (this is known as the gender pay gap between women and men). According to you, which of the
following measures would contribute most to reducin g the pay gap between women and men in (OUR COUNTRY )? 

Age

Education (End of)

Respondent occupation scale

Sex
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2.3. A magánélet és a munka összeegyeztetésére irányuló megoldások 
[QA7.] 

 

- Nemzeti, vállalati és egyéni szintő intézkedések -  

 

Tekintve, hogy az Európai Unió munkaerıpiacán foglalkoztatott személyek 45%-a nı, 

érdekes megvizsgálni, hogy melyik intézkedés tenné a leghatékonyabban lehetıvé az 

európai polgárok számára magánéletük és munkájuk jobb összeegyeztetését. Ebben az 

Eurobarométer-felmérésben a válaszadókat arra kérték, hogy egy három intézkedést 

tartalmazó listáról válasszák ki a leghatékonyabbat. 

 

 

 
 

A leggyakrabban említett intézkedésnek – amelyet a válaszadók több mint 

egyharmada megjelölt (37%) – az otthonon kívüli gyermekgondozás 

megkönnyítése bizonyult (a bölcsıdék és óvodák fejlesztése, a költségek 

csökkentése). Ez nemzeti szintő reformok végrehajtását is magában foglalná.  

 

A második leggyakrabban említett intézkedés a rugalmasság javítása a 

vállalatokon belül és a közszolgáltatások terén (távmunka, rugalmas munkaidı 

stb.), amelyet a válaszadók 30%-a választott. Ez vállalati szintő reformok 

végrehajtását is jelentené. 

 

A harmadik leggyakrabban említett intézkedés (29%) egyéni erıfeszítést igényelne 

azáltal, hogy a nık és férfiak közötti egyensúlyt ösztönzik az otthoni feladatok 

megosztása, valamint a gyermekek és egyéb eltartott személyek gondozása 

terén.  
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A tagállamok közötti különbségek 

 

Valódi különbségek figyelhetık meg az eredményekben mind az euróövezeten belüli és 

az euróövezeten kívüli tagállamok, mind pedig a 2004 elıtt és a 2004/2007 után 

csatlakozott országok között.  

 

Az otthonon kívüli gyermekgondozás megkönnyítését jóval gyakrabban 

említették az euróövezeten belüli válaszadók (39%, szemben az euróövezeten kívüli 

válaszadók 33%-ával), valamint a 2004 elıtt csatlakozott országok válaszadói (38%, 

szemben a 2004/2007 után csatlakozott országok válaszadóinak 34%-ával).  

 

Ugyanakkor a vállalatokon és a közszolgáltatásokon belüli rugalmasság 

javításáról gyakrabban tettek említést az euróövezeten kívüli országokban (34%, 

szemben az euróövezetbeli válaszadók 28%-ával), valamint a 2004 elıtt csatlakozott 

országokban (31%, szemben a 2004/2007 után csatlakozott országok válaszadóinak 

26%-ával).  

 

A 2004/2007 után csatlakozott országok válaszadói nagyobb valószínőséggel 

hivatkoznak a nık és férfiak közötti egyensúly ösztönzésére az otthoni 

feladatok megosztása terén (35%, szemben a 2004 elıtt csatlakozott országok 

válaszadóinak 27%-ával). 

 

Az említett különbségeken túl az egyes tagállamok között is jelentıs eltérések 

mutatkoznak.  

 

- Az otthonon kívüli gyermekgondozás megkönnyítését (37%) a 

válaszadók fele említette Németországban (51%) és Franciaországban 

(50%), amely egyúttal a legnagyobb születési rátával rendelkezı uniós 

tagállamok egyike. A szóban forgó intézkedés arányaiban Csehországban és 

Spanyolországban (mindkét esetben 25%) részesült a legkisebb 

támogatásban, bár azt itt is a válaszadók egynegyede említette. Ez a válasz 

14 tagállamban szerepelt az elsı helyen (Luxemburgban, Máltán és 

Észtországban holtversenyben állt a vállalatokon és a közszolgáltatásokon 

belüli rugalmasság javításával). 

 

- A vállalatokon belüli rugalmasság javítása (30%) különösen nagy 

támogatottságot élvez Finnországban és az Egyesült Királyságban (mindkét 

esetben 44%), valamint Dániában (43%). Ezt az intézkedést azonban 

ritkábban említették Romániában (16%), Portugáliában (21%) és 

Franciaországban (22%). Ez a válasz 10 tagállamban szerepelt az elsı 

helyen.   
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- A nık és férfiak közötti egyensúly ösztönzése az otthoni feladatok 

megosztása, valamint a gyermekek és egyéb eltartott személyek 

gondozása terén (29%) – ezt az intézkedést tízbıl legalább négy 

válaszadó említette Romániában és Portugáliában (mindkét esetben 47%), 

valamint Szlovákiában (40%), szemben a válaszadók mindössze 19%-ával 

az Egyesült Királyságban és Dániában. Ez az intézkedés hat tagállamban 

szerepelt az elsı helyen.   

 

 

Make childcare outside the home 
easier (develop crèches and nurseries 

and reduce the costs)

Develop flexibility within companies and 
public services (teleworking, flexible 

hours, etc.)

Encourage a balance between 
women and men in the sharing of 
domestic tasks and in the care of 

children and dependents

EU27 37% 30% 29%

ZONE EURO 39% 28% 30%

NON EURO 33% 34% 28%

PRE-2004 38% 31% 27%

POST-2004/07 34% 26% 35%

BE 38% 31% 30%

BG 42% 24% 30%

CZ 25% 36% 38%

DK 35% 43% 19%

DE 51% 25% 21%

EE 36% 36% 22%

IE 38% 24% 32%

EL 45% 23% 31%

ES 25% 39% 33%

FR 50% 22% 25%

IT 32% 26% 39%

CY 41% 32% 26%

LV 38% 26% 32%

LT 38% 28% 29%

LU 36% 36% 26%

HU 33% 36% 28%

MT 37% 37% 24%

NL 27% 39% 30%

AT 33% 27% 38%

PL 37% 27% 30%

PT 28% 21% 47%

RO 29% 16% 47%

SI 40% 24% 32%

SK 31% 27% 40%

FI 28% 44% 27%

SE 32% 36% 29%

UK 32% 44% 19%

Lowest percentage by item
Highest percentage per country

Highest percentage by item

QA7 In the EU, 45% of people in the labour market a re women. According to you, which of the following measures would be the most 
effective for enabling Europeans to reconcile their  private and working lives better?

Lowest percentage per country
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Szociodemográfiai elemzés 

 

- Szinte semmilyen különbség nem fedezhetı fel a nık és férfiak válaszai 

között azon megoldásokat illetıen, amelyek lehetıvé tennék az európai 

polgárok számára magánéletük és munkájuk hatékonyabb 

összeegyeztetését. 

 

- Úgy tőnik, hogy az életkor hatással van a megkérdezettek válaszaira. A 

legnagyobb valószínőséggel a legfiatalabb válaszadók (15–24 évesek) 

voksolnak a nık és férfiak közötti egyensúlyra az otthoni feladatok 

megosztása terén (33%, szemben a 40–54 éves válaszadók 28%-ával). A 

40–54 éves válaszadók csoportja nagyobb valószínőséggel említi a 

vállalatokon belüli rugalmasságot (33%, szemben a 15–24 éves, valamint 

az 55 éves és annál idısebb válaszadók 27%-ával).  

 

- A válaszadók iskolai végzettségének szintje különösen meghatározó. A 

legnagyobb valószínőséggel azon válaszadók hivatkoznak a vállalatokon és 

közszolgáltatásokon belüli rugalmasságra, akik a leghosszabb ideig 

folytatták tanulmányaikat (34%, szemben azon válaszadók 24%-ával, akik 

15 évesen vagy korábban hagytak fel tanulmányaikkal). Ugyanakkor a 

legalacsonyabb végzettségő válaszadók 32%-a (szemben a legmagasabb 

végzettségő válaszadók 26%-ával) említette a nık és férfiak közötti 

egyensúlyt az otthoni feladatok megosztása terén.  

 

- A foglalkozás szerinti elemzés rávilágított arra, hogy a legnagyobb 

valószínőséggel a nyugdíjas válaszadók részesítik elınyben az otthonon 

kívüli gyermekgondozás megkönnyítését (39%, szemben a munkavállalók 

34%-ával). A legnagyobb valószínőséggel a vezetı beosztásúak említik a 

vállalatokon belüli rugalmasságot (38%, szemben a nyugdíjasok 26%-ával). 

Emellett a háztartásbeliek 32%-a (szemben a vezetık 23%-ával) 

szorgalmazza a nık és férfiak közötti egyensúlyt az otthoni feladatok 

megosztásában.  

 

- A válaszadók családi állapotának elemzése azt mutatja, hogy a 

legnagyobb valószínőséggel az egyedülállók (31%, szemben a másokkal egy 

háztartásban élı egyedülállók 26%-ával) gondolják azt, hogy a 

leghatékonyabban úgy tehetnék lehetıvé az európai polgárok számára a 

magánélet és a munka jobb összeegyeztetését, ha ösztönöznék a nık és 

férfiak közötti egyensúlyt az otthoni feladatok megosztása terén. Az 

otthonon kívüli gyermekgondozás megkönnyítését a másokkal egy 

háztartásban élı egyedülállók 42%-a (és az egyedülállók 35%-a) tekinti a 

leglényegesebb opciónak. 
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Develop flexibility within 
companies and public 
services (teleworking, 

flexible hours, etc.)

Encourage a balance between 
women and men in the sharing of 
domestic tasks and in the care of 

children and dependents

Make childcare outside the 
home easier (develop 

crèches and nurseries and 
reduce the costs)

EU27 30% 29% 37%

Male 30% 29% 36%

Female 30% 30% 37%

15-24 27% 33% 36%

25-39 32% 29% 37%

40-54 33% 28% 36%

55 + 27% 29% 38%

15- 24% 32% 37%

16-19 30% 29% 37%

20+ 34% 26% 38%

Still studying 28% 33% 35%

Self- employed 31% 30% 35%

Managers 38% 23% 37%

Other white collars 33% 31% 34%

Manual workers 30% 28% 39%

House persons 30% 32% 36%

Unemployed 28% 30% 38%

Retired 26% 29% 39%

Students 28% 33% 35%

(Re)Married 31% 29% 36%

Single living with a partner 30% 26% 42%

Single 30% 31% 35%

Divorced or separated 30% 27% 41%

Widowed 24% 30% 39%

QA7 In the EU, 45% of people in the labour market are women. Acc ording to you, which of the following measures would be the mo st
effective for enabling Europeans to reconcile their  private and working lives better?

Gender

Age

Education (End of)

Marital status

Respondent occupation scale
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3. SZÜLÉSI SZABADSÁG ÉS APASÁGI SZABADSÁG 
 

 

3.1. A szülési szabadság kedvezıtlen hatása a nık szakmai pályafutására 
[QA2.] 

 
 

- A válaszadók többsége úgy véli, hogy a szülési szabadság kedvezıtlenül hat 

a nık szakmai pályafutására - 

 

Az európai polgárokat arról kérdezték, hogy véleményük szerint a szülési szabadság 

milyen hatást gyakorolt a nık karrierjére. Tíz európai válaszadó közül csaknem hat 

(58%) azt állítja, hogy a szülési szabadság kedvezıtlenül hat a nık szakmai 

pályafutására (a válaszadók 20%-a „teljes mértékben egyetért” ezzel a kijelentéssel), 

míg 38% ellenkezı véleményen van, 4% pedig nem nyilvánított véleményt. 
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A tagállamok közötti különbségek 

 

A 2004 elıtt csatlakozott országok válaszadói nagyobb valószínőséggel értenek egyet 

ezzel a kijelentéssel, mint a 2004/2007 után csatlakozott országokban 

megkérdezettek: az arány 61%, illetve 48%. Hasonlóképpen, 10 százalékpontos 

különbség mutatkozik az euróövezetbeli és az euróövezeten kívüli országok válaszadói 

között: az elıbbiek 62%-a vélekedik úgy, hogy a szülési szabadság kedvezıtlenül hat 

a nık szakmai pályafutására, szemben az utóbbiak 52%-ával.  

 

A legnagyobb valószínőséggel az olaszországi, finnországi és svédországi (minden 

esetben 72%), valamint az ausztriai (71%) válaszadók értenek egyet ezzel a 

kijelentéssel, míg arról legkevésbé Bulgáriában (37%) és Romániában (38%) vannak 

meggyızıdve a válaszadók, vagyis abban a két országban, amely a legkésıbb, 2007-

ben csatlakozott az EU-hoz. 20 uniós tagállamban a válaszadók többsége egyetért 

ezzel a kijelentéssel (az összes „egyetértek” válasz). 
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Szociodemográfiai elemzés 

 

- A nık és férfiak válaszai ebben a kérdésben szinte azonosak: az 

elıbbiek 59%-a vélekedik úgy, hogy a szülési szabadság kedvezıtlenül hat 

a nık szakmai pályafutására, szemben az utóbbiak 58%-ával.  

 

- Az életkor befolyásolja a szülési szabadság nık karrierjére gyakorolt 

kedvezıtlen hatásának megítélését. E kérdésben 11 százalékpontos 

különbség figyelhetı meg a legidısebb és a legfiatalabb válaszadók között 

(61%, illetve 50%). 

 

- A válaszadók foglalkozása szintén szerepet játszik, mivel a vezetı 

beosztásúak 64%-a ért egyet ezzel az állítással, szemben a munkanélküliek 

54%-ával. 

 

- A családi állapot is befolyásoló tényezı. A házas vagy újraházasodott 

válaszadók 61%-a (szemben az egyedülállók 55%-ával) úgy vélekedik, 

hogy a szülési szabadság kedvezıtlenül hat a nık szakmai pályafutására. 

 

Mindezen különbségek ellenére valamennyi csoportban a válaszadók többsége 

úgy véli, hogy a szülési szabadság kedvezıtlenül hat a nık karrierjére.  
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Total 'Agree' Total 'Disagree' DK

EU27 58% 38% 4%

Male 58% 37% 5%

Female 59% 38% 3%

15-24 50% 44% 6%

25-39 58% 39% 3%

40-54 60% 37% 3%

55 + 61% 34% 5%

15- 59% 35% 6%

16-19 58% 39% 3%

20+ 60% 38% 2%

Still studying 53% 41% 6%

Self-employed 61% 36% 3%

Managers 64% 35% 1%

Other white collars 63% 35% 2%

Manual workers 55% 41% 4%

House persons 59% 37% 4%

Unemployed 54% 42% 4%

Retired 60% 35% 5%

Students 53% 41% 6%

(Re)Married 61% 36% 3%

Single living with a partner 57% 40% 3%

Single 55% 40% 5%

Divorced or separated 60% 38% 2%

Widowed 59% 35% 6%

Marital status

Respondent occupation scale

QA2 Please tell me to what extent you agree or disagree with th e following statement about
maternity leave: Maternity leave has a negative imp act on women’s careers. 

Sex

Age

Education (End of)
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3.2. Javaslat a 20 hetes, teljes fizetéssel járó szülési szabadság bevezetésére 
valamennyi tagállamban [QA3.]  

 

- Az európai válaszadók több mint háromnegyede támogatja a 20 hetes, teljes 

fizetéssel járó szülési szabadságot -  

 

Jelenleg a szülési szabadság idıtartama és az annak során folyósított összeg 

tagállamonként változik. Az Európai Parlament javasolta, hogy annak idıtartamát 20 

hétben állapítsák meg, a fizetés 100%-a mellett. Miután felvázoltuk a mellette 

(alapvetı társadalmi elırehaladás) és az ellene (túl nagy költség az érintett országok 

államháztartásának) szóló érveket, arra kértük az európai válaszadókat, hogy 

ismertessék a kérdéssel kapcsolatos véleményüket.  

 

 

 
 

Tíz válaszadóból csaknem nyolc (78%) úgy véli, hogy ez jó dolog lenne: 34% 

úgy nyilatkozott, hogy ez „nagyon jó dolog” lenne, 44% szerint pedig „elég jó dolog” 

lenne. Csak a válaszadók 12%-a van ellenkezı véleményen, míg 6% spontán módon 

azt válaszolta, hogy nem lenne sem jó, sem pedig rossz dolog, 4% pedig nem adott 

választ. 
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A tagállamok közötti különbségek 

 

Hét százalékpontos különbség figyelhetı meg azon válaszadók között, akik ezt jó 

dolognak tartják az euróövezeten belül (80%) és azon kívül (73%). 

 

- A legnagyobb valószínőséggel a ciprusi (92%), finnországi (89%), valamint 

a görögországi, spanyolországi, lettországi és lengyelországi (mind a négy 

esetben 86%) válaszadók vélekednek úgy, hogy a 20 hetes szülési 

szabadság jó dolog lenne, míg errıl a legkevésbé a romániai (56%), 

hollandiai (58%) és szlovéniai (60%) válaszadók vannak meggyızıdve. 

 

- Nem figyelhetı meg tényleges összefüggés az egyes országokban fennálló 

aktuális helyzet és az azzal kapcsolatos vélemények között, hogy érdemes 

lenne-e bevezetni a 20 hetes, teljes fizetéssel járó szülési szabadság 

rendszerét. Így azt láthatjuk, hogy bizonyos országokban, ahol egy ilyen 

rendszer különösen nagy támogatottságot élvez, a nık már egyébként is 

jogosultak legalább 20 hetes szülési szabadságra (Finnországban 21 hét, 

Lengyelországban 20 hét), ez azonban nem mondható el Ciprusról (18 hét), 

Görögországról (17 hét), illetve Lettországról vagy Spanyolországról (16 

hét).  

 

- Ezzel szemben Hollandiában, ahol a válaszadók a legnagyobb 

valószínőséggel vélekednek úgy, hogy a szülési szabadság idıtartamának 

20 hétre történı kiterjesztése rossz dolog lenne (28%), a nık jelenleg 

csupán 16 hetes szülési szabadságra jogosultak. 

 

- Megjegyzendı továbbá, hogy Ausztria (15%), valamint Hollandia és Bulgária 

(mindkét esetben 12%) az a három ország, ahol a válaszadók legkevésbé 

rendelkeznek kiforrott véleménnyel, azaz itt fordultak elı legnagyobb 

számban a „nem lenne sem jó, sem pedig rossz dolog” válaszok. Az elsı két 

országban a nık 16 hetes, teljes fizetéssel járó szülési szabadságra 

jogosultak, míg a harmadik országban a szülési szabadság idıtartama 32 

hét, a fizetés 90%-a mellett.  
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Szociodemográfiai elemzés 

 

A szociodemográfiai elemzés bizonyos különbségekre mutat rá a válaszadók 

egyes csoportjai között. Ugyanakkor minden egyes csoporton belül a 

válaszadók jelentıs többsége egyetért azzal a javaslattal, hogy a szülési 

szabadság idıtartamát 20 hétre növeljék minden olyan országban, ahol az 

pillanatnyilag alacsonyabb. 

 

- A nık a férfiaknál valamelyest nagyobb valószínőséggel (79%, illetve 

76%) gondolják azt, hogy jó dolog lenne a 20 hetes, teljes fizetéssel járó 

szülési szabadság bevezetése szerte az Európai Unióban. Azok aránya, akik 

szerint ez „nagyon jó dolog” lenne, a 37%-ot is eléri (szemben a férfiak 

30%-ával).   

 

- Ami az életkor szerinti különbségeket illeti, megjegyzendı, hogy azok a 

válaszadók, akik ezt a javaslatot a legnagyobb valószínőséggel támogatják, 

egyúttal azok, akik elvileg a kérdésben a legközvetlenebbül érintettek, azaz 

a 25–39 éves korosztály tagjai (82%, szemben az 55 éves vagy annál 

idısebb válaszadók 74%-ával). 

 

- Azon válaszadók, akik legalább 20 éves korukig tanulmányokat 

folytattak, szintén nagyobb valószínőséggel támogatják a javaslatot (81%, 

szemben azon válaszadók 74%-ával, akik 15 évesen vagy korábban hagytak 

fel tanulmányaikkal). 

 

- Azon válaszadók közül, akik többszemélyes háztartásban élnek 

gyermekekkel, 81% egyetért a javaslattal (szemben a gyermektelen 

válaszadók 76%-ával, függetlenül attól, hogy egyedül élnek-e vagy sem). 
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Total 'Good thing' Total 'Bad thing'
Neither a good nor a 

bad thing 
(SPONTANEOUS)

DK

EU27 78% 12% 6% 4%

Male 76% 13% 7% 4%

Female 79% 12% 6% 3%

15-24 78% 10% 7% 5%

25-39 82% 9% 6% 3%

40-54 79% 12% 6% 3%

55 + 74% 15% 7% 4%

15- 74% 14% 7% 5%

16-19 77% 12% 7% 4%

20+ 81% 12% 5% 2%

Still studying 79% 9% 7% 5%

(1-4) Left 81% 10% 6% 3%

(5-6) Centre 79% 12% 6% 3%

(7-10) Right 74% 17% 6% 3%

Single Househ. without children 76% 12% 7% 5%

Single Househ.with children 80% 9% 6% 5%

Multiple Househ. without children 76% 13% 7% 4%

Househ. with children 81% 11% 6% 2%

Household situation

Left-Right scale

QA3 Do you personally think that it is…? 

Sex

Age

Education (End of)
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3.3. A szülési szabadság esetében preferált megoldás [QA4.] 
 

- Tíz európai válaszadóból több mint négy hosszabb szülési szabadságot 

részesítene elınyben, akár a fizetés kisebb részének folyósítása mellett is -  

 

Tekintve, hogy minden egyes ország saját jogszabályokkal rendelkezik a szülési 

szabadságra vonatkozóan, érdekes kérdésnek tőnt a 27 tagállam válaszadói számára, 

hogy az alábbiak közül melyik lehetıséget részesítenék elınyben: hosszabb szülési 

szabadságot a fizetés kisebb részének folyósítása mellett, vagy rövidebb szülési 

szabadságot, de a fizetés 100%-a mellett.  

 

 

 
 

Az európai válaszadók relatív többsége (43%) a jelenleginél hosszabb szülési 

szabadságot részesítene elınyben, akár a mostaninál kisebb összeg 

folyósítása esetén is, míg 30%-uk a rövidebb szülési szabadságot preferálná a 

fizetés 100%-a mellett. Végezetül az európaiak egyötöde (20%) spontán módon azt 

válaszolta, hogy nem akarnak változást, 7% pedig nem válaszolt. 
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A tagállamok közötti különbségek 

 

Az euróövezeten belüli válaszadók az euróövezeten kívüli válaszadókhoz 

képest kisebb valószínőséggel vágynak a változásra, függetlenül attól, hogy az 

milyen formában valósul meg: 41% (szemben a 47%-kal) szeretne hosszabb szülési 

szabadságot (akár a fizetés kisebb részének folyósítása mellett is), míg 28% (szemben 

a 33%-kal) a rövidebb szülési szabadságot részesítené elınyben, de a fizetés 100%-a 

mellett. Hasonlóképpen, a 2004 elıtt csatlakozott országok válaszadói a 

2004/2007 után csatlakozott országok válaszadóihoz képest kisebb 

valószínőséggel támogatják a változást: 42% (kontra 46%) szeretne hosszabb 

szülési szabadságot (akár a fizetés kisebb részének folyósítása mellett is), míg 29% 

(kontra 35%) a rövidebb szülési szabadságot részesítené elınyben, a fizetés 100%-a 

mellett. 

 

Ezzel szemben az euróövezetbeli válaszadók nagyobb valószínőséggel 

vágynak arra, hogy a helyzet változatlan maradjon (24%, szemben az 

euróövezeten kívüli válaszadók 12%-ával), a 2004 elıtt csatlakozott országok 

válaszadóihoz hasonlóan (22%, szemben a 2004/2007 után csatlakozott 

országok válaszadóinak 10%-ával).  

 

- A legnagyobb valószínőséggel a ciprusi (62%), lengyelországi (57%), 

görögországi (55%), belgiumi (53%) és finnországi (51%) válaszadók 

támogatják a hosszabb szülési szabadságot, akár a fizetés kisebb 

részének folyósítása mellett is (43%). Nem figyelhetı meg valódi 

összefüggés a válaszok és az egyes tagállamokban fennálló aktuális helyzet 

között, mivel a szóban forgó országokban a nık jelenleg 20 hétnek 

megfelelı vagy annál rövidebb szülési szabadságra jogosultak, fizetésük 

100%-a vagy annál kisebb összeg mellett. A legkisebb valószínőséggel a 

dániai (16%) és szlovéniai (30%) válaszadók támogatják ezt a javaslatot.  

 

- A válaszadók legnagyobb valószínőséggel Szlovákiában (49%), 

Csehországban (47%), Litvániában (46%) és Portugáliában (45%) 

szeretnének rövidebb szülési szabadságot, azonban fizetésük 100%-a 

mellett (30%). Meg kell jegyezni, hogy Szlovákiában és Csehországban a 

szülési szabadság különösen hosszú (minkét esetben 28 hét), a szülési 

szabadság idején nyújtott juttatás mértéke azonban alacsony (a fizetés 

55%-a Szlovákiában, valamint 69%-a Csehországban). A válaszadók ezt az 

opciót a legkisebb valószínőséggel Hollandiában (12%), Cipruson és 

Dániában (mindkét esetben 18%), valamint Szlovéniában és Luxemburgban 

(mindkét esetben 19%) választják. 

 

- A legnagyobb valószínőséggel a dániai (62%), szlovéniai (48%) és 

hollandiai (41%) válaszadók nyilatkozzák spontán módon azt, hogy nem 
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szeretnének változást a szülési szabadságra vonatkozó jogszabályok 

terén saját országukban. 

 

- Itt szintén nem figyelhetı meg összefüggés a válaszok és az 

aktuális helyzet között: ezekben az országokban a szülési szabadság 

idején a fizetés 100%-át folyósítják, de amíg annak idıtartama Dániában 20 

hét, addig Szlovéniában csupán 15 hét, Hollandiában pedig 16 hét. A 

legkisebb valószínőséggel a lengyelországi (3%), litvániai (8%) és 

lettországi (9%) válaszadók szeretnének változást; ebben a három 

országban jóllehet a szülési szabadság idıtartamára a fizetés 100%-át 

folyósítják, annak idıtartama Lengyelországban 20 hét, azonban 

Lettországban csak 16 hét, Litvániában pedig 18 hét.  
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Szociodemográfiai elemzés 

 

- Jelentıs, öt százalékpontos különbség figyelhetı meg a férfiak és nık 

között a hosszabb szülési szabadság kérdésében. A nık a férfiakhoz képest 

nagyobb valószínőséggel támogatják ezt a javaslatot (46%, szemben a 

41%-kal), azonban a férfiak valamelyest nagyobb valószínőséggel vágynak 

arra, hogy a helyzet változatlan maradjon (21%, szemben a 18%-kal). 

Ugyanakkor a férfiak és nık körében azonos támogatottságot élvez (a 

férfiak 30%-a és a nık 29%-a) a rövidebb szülési szabadság, azonban a 

fizetés 100%-a mellett. 

 

- Az életkor szerinti különbségek elemzése rámutat azon korcsoportokra, 

amelyeket a leginkább érintene a szülési szabadság idıtartamának 

meghosszabbítása, és amelyek azt a legnagyobb valószínőséggel 

támogatnák: a 25–39 éves korcsoport válaszadóinak 46%-a támogatja az 

idıtartam kiterjesztését. A 40–54 éves korcsoport válaszadóinak 46%-a 

szintén támogatja ezt a javaslatot – jóllehet ık kevésbé érintettek –, 

szemben a legfiatalabb és a legidısebb válaszadók 40%-ával.  

 

Ugyanakkor a 15–24 év közötti válaszadók nagyobb valószínőséggel 

szeretnének rövidebb szülési szabadságot, azonban fizetésük 100%-a 

mellett (35%, szemben a 40–54 év közötti válaszadók 27%-ával). A 

legnagyobb valószínőséggel a legidısebb válaszadók szeretnék azt, ha a 

helyzet változatlan maradna (22%, szemben a 15–39 évesek 17%-ával).  

 

- Egy kedvezıbb helyzető társadalmi csoporthoz való tartozás ténye 

szintén befolyásolni látszik a válaszokat. Például azok a válaszadók, akik a 

leghosszabb ideig folytattak tanulmányokat, sokkal nagyobb valószínőséggel 

támogatják a hosszabb szülési szabadságot (48%, szemben a 

legalacsonyabb végzettségő válaszadók 38%-ával), és a vezetı beosztásúak 

49%-a is ezt a lehetıséget választotta, szemben a munkanélküliek 39%-

ával.  

 

Ezzel szemben azon válaszadók, akik 19 évesen vagy korábban fejezték be 

tanulmányaikat, inkább a rövidebb, de teljes fizetéssel járó szülési 

szabadságot részesítenének elınyben: 31% (szemben a legmagasabb 

végzettségő válaszadók 25%-ával), ami a munkanélküliek 35%-ára is igaz 

(szemben a vezetık 28%-ával). Úgy tőnik tehát, hogy a kiszolgáltatottabb 

anyagi helyzetben lévı válaszadók számára a folyósított járadék összege 

fontosabb a szülési szabadság idıtartamánál.   
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- Végezetül, a válaszok viszonylag szorosan összefüggnek a családi 

állapottal és az otthoni helyzettel. A legnagyobb valószínőséggel a házas 

vagy újraházasodott válaszadók részesítik elınyben a hosszabb szülési 

szabadságot (45%, szemben az egyedülállók 41%-ával, függetlenül attól, 

hogy más személyekkel egy háztartásban élnek-e). Ugyanez érvényes azon 

válaszadókra is, akik gyermekekkel egy háztartásban élnek (47%, szemben 

az egyszemélyes, gyermektelen háztartásban élı válaszadók 40%-ával).  

 

Ezzel szemben az egyedülálló személyek 33%-a (függetlenül attól, hogy 

más személyekkel egy háztartásban élnek-e) a rövidebb szülési szabadságot 

részesítené elınyben, de a teljes fizetés mellett (szemben a házas és 

újraházasodott válaszadók 28%-ával). Ugyanez figyelhetı meg az 

egyszemélyes, gyermektelen háztartásban élı válaszadók 32%-ánál is 

(szemben a többszemélyes, gyermekes háztartásban élı válaszadók 28%-

ával). Ez talán az egyszülıs háztartások nagyobb fokú anyagi 

kiszolgáltatottságának tudható be.  
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Longer maternity 
leave than at present, 

even if the pay was 
lower than today

Shorter maternity 
leave than today, but 

paid at 100% of salary

No change 
(SPONTANEOUS)

DK

EU27 43% 30% 20% 7%

Male 41% 30% 21% 8%

Female 46% 29% 18% 7%

15-24 40% 35% 17% 8%

25-39 46% 32% 17% 5%

40-54 46% 27% 20% 7%

55 + 40% 28% 22% 10%

15- 38% 31% 21% 10%

16-19 44% 31% 18% 7%

20+ 48% 25% 21% 6%

Still studying 39% 36% 17% 8%

Self-employed 45% 29% 19% 7%

Managers 49% 28% 20% 3%

Other white collars 44% 30% 20% 6%

Manual workers 45% 29% 19% 7%

House persons 47% 28% 19% 6%

Unemployed 39% 35% 18% 8%

Retired 40% 28% 21% 11%

Students 39% 36% 17% 8%

(1-4) Left 47% 27% 20% 6%

(5-6) Centre 43% 30% 20% 7%

(7-10) Right 42% 32% 20% 6%

(Re)Married 45% 28% 20% 7%

Single living with a partner 41% 33% 20% 6%

Single 41% 33% 18% 8%

Divorced or separated 43% 31% 18% 8%

Widow 40% 30% 19% 11%

Single Househ. without children 40% 32% 19% 9%

Single Househ.with children 44% 31% 18% 7%

Multiple Househ. without children 42% 30% 20% 8%

Househ. with children 47% 28% 20% 5%

Marital status

Household situation

Respondent occupation scale

Left-Right scale

QA4 And generally speaking, which of the following solutions would you prefer for maternity leave in ( OUR COUNTRY)? 

Sex

Age

Education (End of)
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3.4. Az apasági szabadság esetében preferált megoldás [QA5. és QA6.] 
 
 

Az apasági szabadság jelenleg csak bizonyos uniós országokban létezik. Átlagos 

idıtartama két hét, teljes vagy majdnem teljes fizetés mellett. Úgy gondoltuk, hogy 

azokban az országokban, ahol az apasági szabadság nem biztosított, érdekes lenne 

megkérdezni a férfiakat, hogy élnének-e az apasági szabadság lehetıségével, a nıket 

pedig arról, hogy erre bátorítanák-e társaikat. Továbbá megkértük azokat a férfiakat, 

akik nemleges választ adtak, hogy fejtsék ki, milyen feltételek esetén döntenének az 

apasági szabadság igénybevétele mellett. 

 

Az elsı kérdést (QA5a.) csak abban a 11 országban tették fel a férfiaknak, 

ahol egyelıre még nem biztosított az apasági szabadság, azaz 

Csehországban, Németországban, Írországban, Görögországban, 

Olaszországban, Cipruson, Luxemburgban, Máltán, Ausztriában, Szlovákiában 

és Svédországban. 

 

 

 
*Alap: csak Ciprus, Németország, Írország, Görögország, Olaszország, 

Csehország, Luxemburg, Málta, Ausztria, Szlovákia és Svédország férfi 
válaszadói (olyan országok, ahol nem biztosított az apasági szabadság)  
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Ezekben az országokban a válaszadók több mint kétharmada (71%) venné 

igénybe az apasági szabadságot, amennyiben gyermekük születne és ez a 

lehetıség saját országukban is létezne. A válaszadók csaknem egyötöde (19%) nem 

élne ezzel a lehetıséggel. Ezenkívül 7% jelölte meg a „tárgytalan” választ, 3% pedig 

nem válaszolt.  

 

A nemleges választ adó férfiakat ezután arról kérdezték, hogy esetleg mi 

változtathatna álláspontjukon (QA6.).  

 

 
*Alap: csak Ciprus, Németország, Írország, Görögország, Olaszország, Csehország, Luxemburg, Málta, 
Ausztria, Szlovákia és Svédország férfi válaszadói, akik nem vennék igénybe az apasági szabadságot  

 

Érdekes megfigyelés, hogy a válaszok csaknem egyenlı arányban három csoportba 

sorolhatók: 

 

- A válaszadóknak valamivel kevesebb, mint egyharmada (32%) változtatna 

álláspontján, ha biztosítékot kapna arra, hogy ez nem érinti szakmai 

pályafutását.  

 

- 31% úgy nyilatkozott, hogy akkor venne ki apasági szabadságot, ha teljes 

fizetést kapna rá. 

 

- Végezetül a válaszadók pontosan egyharmada (33%) spontán módon 

megerısítette, hogy a pénzügyi feltételektıl függetlenül nem venne igénybe 

apasági szabadságot. 

 

- A férfiak valamivel több, mint egytizede (12%) azt válaszolta, hogy ez a 

kérdés tárgytalan, vagy nem érzik magukat abban érintettnek. 
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Végezetül a nıket kérdezték meg arról, hogy gyermekvállalás esetén arra 

bátorítanák-e partnerüket/férjüket, hogy vegye igénybe az apasági 

szabadságot, amennyiben ez a lehetıség saját országukban is elérhetı lenne.   

 

Ami az elsı kérdést illeti, tíz nıbıl több mint hét (73%) igennel válaszolt. Így 

tehát a nık és a férfiak véleménye e kérdésben csaknem teljesen azonos.  

 

 

 
*Alap: csak Ciprus, Németország, Írország, Görögország, Olaszország, 
Csehország, Luxemburg, Málta, Ausztria, Szlovákia és Svédország nıi 
válaszadói (olyan országok, ahol nem biztosított az apasági szabadság)   
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A tagállamok közötti különbségek 

 

Azok a férfiak, akik a legnagyobb valószínőséggel válaszolták azt, hogy 

igénybe vennék az apasági szabadságot, ha az saját országukban is elérhetı 

lenne, a svédországi (92%), görögországi (84%) és máltai (83%) válaszadók körébıl 

kerültek ki, míg a legkisebb valószínőséggel az ausztriai (44%), szlovákiai (67%) és 

olaszországi (68%) válaszadók élnének annak lehetıségével. Az ausztriai válaszadók 

kivételével – akik véleménye egyenlı arányban oszlik meg e kérdésben –, az összes 

többi ország férfi válaszadóinak egyértelmő többsége apasági szabadságot venne ki, 

amennyiben arra lehetısége adódna.  

 

 

 
*Alap: csak Ciprus, Németország, Írország, Görögország, Olaszország, Csehország, Luxemburg, Málta, 
Ausztria, Szlovákia és Svédország férfi válaszadói (olyan országok, ahol nem biztosított az apasági 
szabadság)  
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Akik nemleges választ adtak [QA6.]  

 

Tekintve az érintett válaszadók alacsony számát, nem áll módunkban 

számszerősített eredményekkel szolgálni országok szerinti bontásban, ezért a 

fıbb tendenciák ismertetése mellett döntöttünk.   

 

- A legnagyobb valószínőséggel a németországi és ausztriai férfiak 

nyilatkoznak úgy, hogy élnének az apasági szabadsággal, ha biztosítékot 

kapnának arra, hogy az nem érinti szakmai pályafutásukat. Ez a vélekedés 

sokkal kevésbé elterjedt Cipruson és Írországban. 

 

- A legnagyobb valószínőséggel a svédországi és szlovákiai férfiak vennék 

fontolóra álláspontjuk megváltoztatását az apasági szabadság 

igénybevételével kapcsolatban, ha annak idıtartamára teljes fizetést 

kapnának, míg a görögországi, ciprusi és máltai férfiak körében a legkisebb 

a valószínősége annak, hogy ez a szempont befolyásolja döntésüket.  

 

- A legnagyobb valószínőséggel az olaszországi és ciprusi férfiak nyilatkoztak 

úgy spontán módon, hogy a fizetéstıl függetlenül sem változtatnak 

álláspontjukon. A máltai és németországi férfiak véleménye kevésbé 

határozott. 

 

Nık azon országokban, ahol nem biztosított az apasági szabadság 

[QA5b.] 

 

- Azok a nık, akik legnagyobb valószínőséggel állítják azt, hogy 

gyermekvállalás esetén arra bátorítanák partnerüket/férjüket, hogy 

vegye igénybe az apasági szabadságot, amennyiben ez a lehetıség 

saját országukban is elérhetı lenne, javarészt (ahogy a férfiak esetében is 

az elsı kérdésnél: QA5a.) a svédországi (96%) és görögországi (86%) 

válaszadók körébıl kerülnek ki. Ezt az ausztriai nık állítják a legkisebb 

meggyızıdéssel (59%). Mindazon országokban, ahol egyelıre még nem 

elérhetı az apasági szabadság, a nık többsége arra bátorítaná 

partnerét/férjét, hogy gyermekvállalás esetén éljen az apasági 

szabadsággal.  
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Szociodemográfiai elemzés 

 

Mivel a QA6. kérdés válaszadóinak száma igen alacsony (azok a férfiak, akik esetleg 

megváltoztathatják álláspontjukat és végül mégis az apasági szabadság mellett 

döntenek), nincs lehetıség szociodemográfiai elemzés elvégzésére. A QA5a. (férfiakat 

célzó) és a QA5b. (nıket célzó) kérdések közötti különbségeket azonban elemezhetjük.  

 

Férfiak [QA5a.] 

 

- Az életkor befolyásolja a férfiak azzal kapcsolatos véleményét, hogy 

igénybe vennék-e az apasági szabadságot, amennyiben az létezne saját 

országukban. E tekintetben a 40–54 év közöttiek rendelkeznek leginkább 

kiforrott véleménnyel (80%, szemben a legidısebb válaszadók 60%-ával, 

akik talán nem is igazán érzik magukat a kérdésben érintettnek). 

Ugyanakkor a 15–24 év közötti férfiak esetében legnagyobb a valószínősége 

annak, hogy álláspontjukon változtatnak és mégis apasági szabadságra 

mennek, amennyiben annak idıtartamára teljes fizetésben részesülnek. 

Továbbá a legnagyobb valószínőséggel a 40 év alatti férfiak vennék igénybe 

az apasági szabadságot, ha biztosítékot kapnának arra, hogy ez nem érinti 

szakmai pályafutásukat.  

 

- Az iskolai végzettség szintje ugyancsak szerepet játszik. Így aztán a 

legalacsonyabb végzettségő válaszadók állítják a legkisebb valószínőséggel 

(66%, szemben a legmagasabb végzettségő válaszadók 77%-ával) azt, 

hogy apasági szabadságra mennének. A legnagyobb valószínőséggel azok a 

férfiak állítják, hogy élnének az apasági szabadsággal, ha biztosak 

lehetnének afelıl, hogy az nem érinti hátrányosan karrierjüket, akik 

legalább 20 éves korukig tanulmányokat végeztek. 

 

- Hasonlóképpen a válaszadók foglalkozása is befolyásolja válaszaikat. A 

legnagyobb valószínőséggel a vezetık (82%, szemben a nyugdíjasok 61%-

ával) mondják azt, hogy igénybe vennék az apasági szabadságot, ha az 

saját országukban is létezne. Ugyanez elmondható a munkanélküliek 80%-

ának esetében is.  

 

- Végezetül a többszemélyes, gyermekes háztartásokban élı férfiaknál 

legnagyobb a valószínősége annak, hogy apasági szabadságra mennének 

(74%, szemben a többszemélyes, gyermektelen háztartásokban élı férfiak 

68%-ával).  

 

 
*Alap: csak Ciprus, Németország, Írország, Görögország, Olaszország, Csehország, Luxemburg, Málta, 

Ausztria, Szlovákia és Svédország férfi válaszadói (olyan országok, ahol nem biztosított az apasági 

szabadság)   
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Total 'Yes' Total 'No'
Not applicable 

(SPONTANEOUS)
DK

TOTAL 71% 19% 7% 3%

15-24 76% 15% 4% 5%

25-39 75% 19% 2% 4%

40-54 80% 14% 4% 2%

55 + 60% 24% 14% 2%

15- 66% 21% 10% 3%

16-19 70% 22% 5% 3%

20+ 77% 14% 7% 2%

Still studying 77% 11% 5% 7%

Self-employed 69% 21% 5% 5%

Managers 82% 14% 3% 1%

Other white collars 74% 20% 3% 3%

Manual workers 73% 21% 4% 2%

House persons 64% 25% 1% 10%

Unemployed 80% 12% 5% 3%

Retired 61% 21% 15% 3%

Students 77% 11% 5% 7%

Single Househ. without children 73% 16% 7% 4%

Single Househ.with children 69% 17% 4% 10%

Multiple Househ. without children 68% 20% 10% 2%

Househ. with children 74% 19% 4% 3%

Household situation

Respondent occupation scale

QA5a In some EU countries there is paternity leave lasting tw o weeks on average, wholly or almost wholly paid.
If you were to have a child, would you take paterni ty leave if it existed in (OUR COUNTRY)? 

Age

Education (End of)
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Nık [QA5b.]  

 

- Minél fiatalabbak a nık, annál nagyobb valószínőséggel mondják azt, hogy 

bátorítanák társukat az apasági szabadság igénybevételére, ha az saját 

országukban is elérhetı lenne. A fiatal, 15–24 év közötti nık 80%-a 

tenne így (szemben az idısebb válaszadók 64%-ával). 

 

- Az iskolai végzettség szintje is befolyásolni látszik a válaszokat: a 

legmagasabb végzettségő nıi válaszadók 82%-a erre ösztönözné a társát, 

szemben azon válaszadók 65%-ával, akik 15 évesen vagy korábban hagytak 

fel tanulmányaikkal.  

 

- Továbbá a legnagyobb valószínőséggel a vezetı beosztásúak (82%, 

szemben a nyugdíjas válaszadók 60%-ával és a háztartásbeli nık 72%-

ával) szeretnék azt, ha társuk igénybe venné az apasági szabadságot. Ez 

azokra a nıkre is igaz, akik a társadalmi ranglétra tetején helyezik el 

magukat (75%, szemben azokkal, akik annak alján). 

 

- A politikai spektrum bal oldalán elhelyezkedı nık nagyobb 

valószínőséggel bátorítanák társukat az apasági szabadság igénybevételére: 

79%, szemben a jobboldaliak 68%-ával. 

 

- Végezetül a többszemélyes, gyermekes háztartásokban élı nık szintén 

nagyobb valószínőséggel ösztönöznék társukat az apasági szabadság 

igénybevételére: 77%, szemben a többszemélyes, gyermektelen 

háztartásokban élı nık 68%-ával. 
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4. A NİKKEL SZEMBENI ERİSZAK 
 

 

4.1. A távoltartási végzések hatályának kiterjesztése mind a 27 tagállamra 
[QA14.]   

 

- Az európaiak jelentıs többsége szeretné, ha a távoltartási végzések hatályát 

valamennyi tagállamra kiterjesztenék -  

 

A nık elleni erıszak terén folytatott küzdelem keretében a bíróság idınként 

távoltartási végzést ad ki az egyik tagállamban annak biztosítása érdekében, hogy az 

erıszaktevı ne tudjon kapcsolatba lépni az áldozattal. Ezek a bírósági végzések 

azonban csak a kiadásuk szerinti tagállamban érvényesek. A válaszadókat ezért arról 

kérdezték, hogy támogatnák-e az ilyen távoltartási végzések hatályának valamennyi 

uniós tagállamra történı kiterjesztését. 

 

 
 

Tízbıl csaknem kilenc válaszadó (89%) pártolja a távoltartási végzések 

hatályának kiterjesztését mind a 27 uniós tagállamra, ráadásul 63% „teljes 

mértékben” támogatja ezt az intézkedést. Mindössze 7% ellenzi a javaslatot, 4% pedig 

nem nyilvánított véleményt. 
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A tagállamok közötti különbségek 

 

Az országok közötti különbségek viszonylag elhanyagolhatóak, hiszen a kérdésben 

széles körő egyetértés uralkodik. A luxemburgi (96%), spanyolországi (95%), ciprusi 

és svédországi (mindkét esetben 94%) válaszadók támogatják leginkább a távoltartási 

végzések valamennyi uniós országra történı kiterjesztését, a romániai (78%) és 

lettországi (80%) válaszadók pedig a „legkevésbé”. 

 

Egyúttal a svédországi (83%) és ciprusi (81%) válaszadók körében legnagyobb a 

valószínősége annak, hogy „teljes mértékben” támogatják a javaslatot. 

Ugyanakkor Portugáliában (40%), Litvániában (43%) és Romániában (46%) tíz 

válaszadó közül csupán négy vagy négynél valamivel több válaszadó nyilatkozott úgy, 

hogy a javaslatot „teljes mértékben” támogatja.  

 

 

Szociodemográfiai elemzés 

 

Tekintve a javaslat erıteljes támogatottságát, logikus, hogy nem mutatkoznak valódi 

eltérések az egyes népességcsoportok között. E kérdésben sem a nemi hovatartozás, 

sem az életkor, sem pedig az iskolázottság szintje nem befolyásolja a véleményeket.   

 

Ugyanakkor alig érzékelhetı különbségek figyelhetık meg a vélemények erısségében 

a foglalkozási szintekkel összefüggésében, a legnagyobb valószínőséggel ugyanis a 

vezetı beosztásúak támogatják a távoltartási végzések hatályának EU-szerte történı 

kiterjesztését (93%, szemben a nyugdíjas válaszadók 87%-ával). A támogatás magas 

szintje mérhetı azon válaszadók körében is, akiknek szinte soha nem jelent 

nehézséget számláik befizetése (90%, szemben azon válaszadók 85%-ával, akik 

az esetek többségében nehézségekbe ütköznek). 

 

 

 



Special EUROBAROMETER                                                                                                            EB SPECIAL WOMEN 

 - 97 - 

4.2. Megoldások a nık elleni erıszak felszámolására [QA15.] 
 

- Tíz európai közül csaknem négy támogatja az európai rendıri hatóságok 

közötti koordinációt -  

 

Európai szinten több intézkedést is be lehetne vezetni a nık elleni erıszak 

leküzdésére. Annak feltárása érdekében, hogy az európaiak mely lépést találnák a 

legmegfelelıbbnek, arra kérték a válaszadókat, hogy a listán felsorolt négy intézkedés 

közül jelöljék meg azt az egyet, amelyet szerintük kiemelten kellene kezelni uniós 

szinten.  

 

 

 
 

A leglényegesebb intézkedést, amely a többitıl világosan elkülönül, négy válaszadóból 

csaknem hárman említették (39%): a bevált gyakorlatok megosztása a 

különbözı tagállamok rendıri hatóságai között az áldozatok támogatása 

érdekében. 

 

A második intézkedés, amelyet a válaszadók valamivel több, mint egynegyede említett 

(26%), magában foglalná egy egész Európában ingyenesen hívható telefonszám 

létrehozását a segítségre vagy tanácsra szoruló nık részére.  

 

A válaszadóknak csupán kevesebb mint egyötöde (19%) említette az európai 

információs kampányok elindítását annak érdekében, hogy a kérdésre felhívják a 

nyilvánosság figyelmét. 

 

Végezetül, csupán a válaszadók 10%-a volt azon a véleményen, hogy az európai 

stratégiában kiemelt helyen kell szerepelnie a nıkkel szembeni erıszak európai 

megfigyelıközpontjának, amelynek feladata a statisztikák és adatok győjtése.  

 

 



Special EUROBAROMETER                                                                                                            EB SPECIAL WOMEN 

 - 98 - 

A tagállamok közötti különbségek 

 

A két elsıként választott intézkedéshez főzıdı európai szintő eredmények valamelyest 

eltérıek attól függıen, hogy a válaszadók a 2004 elıtt vagy a 2004/2007 után 

csatlakozott országokban élnek. Így az elsı csoport tagjai a második csoport 

válaszadóinál nagyobb valószínőséggel (40%, illetve 33%) részesítik elınyben a bevált 

gyakorlatok hatékonyabb cseréjét a különbözı tagállamok rendıri hatóságai között. 

Ezzel szemben e csoport válaszadóinak 25%-a támogatja az egész Európában 

ingyenesen hívható telefonszámot (szemben a 2004/2007 után csatlakozott országok 

válaszadóinak 30%-ával). 

 

Az eredmények részletes elemzése rávilágít bizonyos országok közötti különbségekre:  

 

- A bevált gyakorlatok megosztása a különbözı tagállamok rendıri 

hatóságai között az áldozatok támogatása érdekében (39%) – ezt a 

lépést a válaszadók mindenekelıtt Dániában (46%), Németországban 

(45%), Olaszországban és Svédországban (mindkét esetben 44%) tekintik 

prioritásnak. Ezt a véleményt Cipruson a válaszadók mindössze 14%-a, 

Litvániában pedig 23%-a osztja.  A szóban forgó intézkedés 21 tagállamban 

szerepelt az elsı helyen.  

 

- Egy egész Európában ingyenesen hívható telefonszám a segítségre 

vagy tanácsra szoruló nık részére (26%) – ez az intézkedés a bulgáriai 

(43%) válaszadók körében élvezi a legnagyobb támogatottságot, de tíz 

válaszadóból több mint három Cipruson (36%), Észtországban és 

Romániában (mindkét esetben 35%), valamint Franciaországban (31%) is 

ezt választotta. Ugyanakkor Magyarországon, Portugáliában és 

Svédországban mindössze a válaszadók 17%-a támogatja ezt az 

intézkedést. Ez a válasz 5 uniós tagállamban szerepelt az elsı helyen.  

 

- A ciprusi (34%), máltai (30%) és görögországi (29%) válaszadók a fı 

támogatói az európai információs kampányok elindításának annak 

érdekében, hogy felhívják a nyilvánosság figyelmét e kérdésre 

(19%). Ugyanakkor Németországban, Litvániában és az Egyesült 

Királyságban csupán a válaszadók 14%-a voksolt erre az intézkedésre. Ez a 

fellépés csak egy országban, Máltán ért el elsı helyezést.  

 

- Az utolsó intézkedést (a nıkkel szembeni erıszak európai 

megfigyelıközpontja), amelyet összességében csupán az európai 

válaszadók 10%-a jelölt meg, a leggyakrabban a litvániai (22%) és 

hollandiai (18%) válaszadók említették. Ugyanakkor a bulgáriai válaszadók 

közül csak 4%, a csehországi válaszadók közül pedig 6% tett róla említést. 

Ez az intézkedés egyetlen tagállamban sem került a lista élére.   
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Best-practice sharing among 
police authorities from the 
different Member States on 

support to victims

A European-wide free 
phone number for women 
seeking help and advice

European information 
campaigns to raise public 

awareness about that issue

A European observatory on 
violence against 
women charged 

with collecting statistics and 
data

EU27 39% 26% 19% 10%

BE 38% 22% 25% 12%

BG 27% 43% 21% 4%

CZ 43% 26% 21% 6%

DK 46% 24% 19% 8%

DE 45% 26% 14% 10%

EE 31% 35% 15% 10%

IE 36% 24% 23% 8%

EL 34% 24% 29% 8%

ES 33% 28% 23% 9%

FR 40% 31% 16% 9%

IT 44% 20% 21% 9%

CY 14% 36% 34% 15%

LV 32% 30% 18% 13%

LT 23% 30% 14% 22%

LU 40% 28% 21% 7%

HU 43% 17% 26% 8%

MT 25% 28% 30% 13%

NL 37% 18% 20% 18%

AT 42% 27% 20% 8%

PL 33% 30% 20% 7%

PT 41% 17% 25% 9%

RO 28% 35% 19% 9%

SI 35% 28% 24% 8%

SK 32% 29% 27% 7%

FI 34% 25% 23% 15%

SE 44% 17% 27% 9%

UK 38% 26% 14% 13%

QA15 Which of the following measures do you think n eeds to be a priority in a European strategy to eli minate violence against 
women?

Highest percentage per country
Highest percentage by item

Lowest percentage per country
Lowest percentage by item
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Szociodemográfiai elemzés 

 

- Az „egész Európában ingyenesen hívható telefonszám” volt az egyetlen 

olyan válasz, amelyet a nık valamivel gyakrabban említettek, mint a 

férfiak (28% kontra 24%). A férfiak és nık fennmaradó három javaslatra 

adott válaszai többé-kevésbé megegyeztek. 

 

- Az életkor mindenekelıtt két javaslatnál bizonyult meghatározó 

tényezınek. Úgy találtuk, hogy a bevált gyakorlatok rendıri hatóságok 

közötti megosztását javarészt a 40–54 év közötti válaszadók említették 

(43%, szemben a 15–24 éves válaszadók 34%-ával). Ugyanakkor a 

legnagyobb valószínőséggel a legfiatalabb válaszadók voksolnak az egész 

Európában ingyenesen hívható telefonszámra (a 15–24 évesek 29%-a, 

szemben a 25–39 éves válaszadók 24%-ával). 

 

- Az iskolai végzettség szintje a jelek szerint szintén befolyásolja a 

válaszokat, különösen ami a bevált gyakorlatok rendıri hatóságok közötti 

megosztását illeti, ezt ugyanis a legmagasabb végzettségő válaszadók 44%-

a említette (és a legalacsonyabb végzettségő válaszadók 34%-a). Ezzel 

szemben azon válaszadók közül, akik 15 évesen vagy korábban hagytak fel 

tanulmányaikkal, 30% támogatja az egész Európában ingyenesen hívható 

telefonszámot (szemben azon válaszadók 21%-ával, akik 19 éves korukon 

túl is tanulmányokat folytattak).  

 

- Hasonlóképpen, a legnagyobb valószínőséggel a vezetı beosztásúak 

támogatják a bevált gyakorlatok rendıri hatóságok közötti megosztását 

(47%, szemben a munkanélküliek 35%-ával), míg a háztartásbeliek és a 

munkanélküliek esetében legnagyobb a valószínősége annak, hogy 

elınyben részesítik az egész Európában ingyenesen hívható telefonszámot a 

segítségre vagy tanácsra szoruló nık részére (mindkét esetben 31%, 

szemben a vezetık 20%-ával). 
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Best-practice sharing among 
police authorities from the 
different Member States on 

support to victims

A European-wide free phone 
number for women seeking 

help and advice

European information 
campaigns to raise public 

awareness about that issue

A European observatory on violence 
against women charged 

with collecting statistics and data

EU27 39% 26% 19% 10%

Male 39% 24% 20% 10%

Female 38% 28% 18% 10%

15-24 34% 29% 20% 11%

25-39 40% 24% 20% 10%

40-54 43% 25% 18% 9%

55 + 37% 27% 18% 10%

15- 34% 30% 17% 10%

16-19 38% 27% 19% 10%

20+ 44% 21% 20% 10%

Still studying 35% 25% 23% 11%

Self-employed 41% 22% 21% 9%

Managers 47% 20% 20% 10%

Other white collars 44% 23% 21% 8%

Manual workers 39% 27% 19% 9%

House persons 37% 31% 16% 11%

Unemployed 35% 31% 17% 10%

Retired 36% 28% 17% 10%

Students 35% 25% 23% 11%

QA15 Which of the following measures do you think n eeds to be a priority in a European strategy to eli minate violence against women? 

Age

Education (End of)

Respondent occupation scale

Sex
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KÖVETKEZTETÉS 
 

E felmérésbıl több megfigyelést és következtetést is levonhatunk:  
 

- Elıször is az európaiak többsége egyetért azzal, hogy a nık jelentıs 

akadályokkal szembesülnek, amikor felelıs pozíciókat kívánnak 

betölteni. Ez nem csupán a nagyvállalatok és a vezetı közigazgatási 

tisztségek esetében igaz, hanem a kkv-k, a közösségi szervezetek és a 

politikai pártok viszonylatában is. A polgárok azzal is tisztában vannak, hogy 

egyes nık bizonytalan helyzetben élnek, ami több tényezıvel is 

magyarázható, amelyek közül némelyek magához a foglalkoztatáshoz, míg 

mások a családi körülményekhez köthetık (a szakmai pályafutás 

megszakításai, az egyszülıs családok számának növekedése stb.). 

 

Annak érdekében, hogy felvegyék a harcot a nık által az Európai Unióban 

tapasztalt nehézségek és egyenlıtlenségek ellen, az európaiak 

összességében inkább az ösztönzıket részesítik elınyben a 

kényszerítı erejő intézkedésekkel szemben, különösen azzal a céllal, 

hogy növeljék a nık politikai szerepvállalását és elısegítsék számukra a 

felelıs munkahelyi pozíciókhoz való hozzáférést (a bérszakadék 

csökkentésével, a magánélet és a munka jobb összeegyeztetésének 

lehetıvé tételével stb.). 

 

A férfiak és nık véleménye igen hasonló a nemek közötti 

megkülönböztetés okait és felszámolásának megoldásait illetıen, a 

munkahely és a politikai élet viszonylatában egyaránt. Ugyanakkor, 

noha nem figyelhetı meg nemek közötti megoszlás, a társadalmi csoportok 

között már különbségek mutatkoznak. 

 

- Másodsorban az európaiak többsége egyetért azzal, hogy a szülési 

szabadság kedvezıtlenül befolyásolja a nık szakmai pályafutását.  

Ugyanakkor tízbıl csaknem nyolcan azzal is egyetértenek, hogy jó ötlet 

lenne a teljes fizetéssel járó szülési szabadság idıtartamát 20 hétre növelni 

az EU valamennyi tagállamában. Az apasági szabadság szintén vonzó 

lehetıségnek tőnik a férfiak több mint kétharmada számára azon 

országokban, ahol az még nem biztosított. Ezekben az országokban a nık 

hasonló arányban bátorítanák társukat az apasági szabadság 

igénybevételére, amennyiben a lehetıség rendelkezésre állna.   

 

A szülıi szabadsággal kapcsolatos eredmények országonként jelentısen 

eltérnek. Ez talán annak tudható be, hogy a tagállamokban különbözı 

jogszabályok vannak érvényben, ugyanakkor esetleg azzal is magyarázható, 
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hogy a válaszadók maguk is bizonytalanok a saját országukban fennálló jogi 

helyzettel kapcsolatban. 

 

- Végezetül, Unió-szerte egyetértés uralkodik a nık elleni erıszakkal 

szembeni küzdelmet illetıen: tíz válaszadóból csaknem kilenc támogatja 

az egyik tagállamban kiadott távoltartási végzések hatályának a másik 26 

tagállamra történı kiterjesztését. 

 

A nık elleni erıszak leküzdése érdekében a válaszadók szorgalmazták a 

bevált gyakorlatok megosztását a különbözı tagállamok rendıri hatóságai 

között, azonban egy egész Európában ingyenesen hívható telefonszám 

létrehozása is komoly támogatásnak örvend. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


