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ÁLTALÁNOS TENDENCIÁK 
 

A nemzetközi nınap 100. évfordulója alkalmából 2011. március 7-én már 
megjelent egy kiinduló elemzés. Ebben az elsı elemzésben csupán a globális 
eredmények szerepeltek. A terepmunkát a TNS Opinion végezte, 2011. február 9. 
és március 6. között. 

Ez a végleges elemzés tartalmaz néhány kiegészítı analitikus elemet, valamint 
egy új részt a szülési és apasági szabadságról.  

A felmérés eredményeibıl számos fontos megállapítást lehet levonni:  

� A nemek egyenlıségével kapcsolatos összes kérdés esetében 
megfigyelhetı, hogy a férfiak és a nık jellemzıen hasonló arányokban 
válaszolnak. Felmerül a kérdés, hogy vajon a 100. nemzetközi nınapot nem 
tekinthetjük-e olyan valódi társadalmi elırelépésnek, amely hozzájárulhat a 
nemek közötti szakadék kérdésének megoldásához vagy a szakadék érdemi 
csökkentéséhez. 

� Az európai tendenciákat ki kell egészíteni az országos eredmények 
elemzésével, amelyek adott esetben eltérıek lehetnek. A nemek közötti 
egyenlıséggel kapcsolatos egyéb felmérésekkel és közkelető klisékkel 
ellentétben regionális vagy logikus trendeket – a skandináv országok 
kivételével – nem tudtunk kimutatni. 

� A felmérés egyik legfontosabb megállapítása talán az, hogy a férfiak és nık 
közötti egyenlıség megvalósítása érdekében szükséges lépések közül az 
európaiak a jogi kényszer helyett az ösztönzı intézkedéseket részesítik 
elınyben. 

 

o Ennek megfelelıen a nıi kvóták bevezetését például – akár vállalatokon 
belül, akár a választási jelöltlistákon – mindkét esetben csak átlagosan 
19% támogatja. A férfiak és a nık között mindössze egy százalékpont a 
különbség.  

 
o Néhány területen azonban a nık egy kicsivel jobban támogatják a 

kényszerítı intézkedéseket, mint a férfiak. 
 

- Pénzbírság azoknak a vállalatoknak, amelyek nem tartják 
tiszteletben a férfiak és nık egyenlı díjazásának elvét (a férfiak 
22%-a, a nık 27%-a [+5 százalékpont]) 

 
- Pénzbírság azoknak a politikai pártoknak, amelyek nem tartják 

be a férfiak és nık közötti egyensúlyt (a férfiak 15%-a, a nık 19%-
a, +4) 
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� A szülési szabadság kérdésérıl megoszlanak a vélemények.  
 

o A válaszadók 58%-a szerint a szülési szabadság negatívan befolyásolja 
a nık karrierjét. Itt is az figyelhetı meg, hogy a férfiak és a nık 
véleménye szinte azonos: a férfiak 58%-a, a nık 59%-a gondolja így. 

o Az Európai Parlament által elıterjesztett javaslatot, miszerint a szülési 
szabadságot az összes tagállamban 20 hét fizetett szabadságban kell 
meghatározni, 100%-os munkabérrel, az európai polgárok 78%-a 
támogatja (a férfiak 76%-a, a nık 79%-a). 

 
� A férfiak és a nık egyaránt támogatják az apasági szabadság intézményét 

abban a 11 országban, ahol ez még nem létezik. Sıt, a férfiak 71%-a igénybe 
is venné az apasági szabadságot, ha az országukban lenne ilyen, a nık 73%-a 
pedig annak igénybevételére biztatná partnerét. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Megjegyzés: Felhívjuk az olvasók figyelmét, hogy a felmérési eredmények olyan becslések, 
amelyek pontossága – amennyiben a többi tényezı azonos – a minta méretén és a megfigyelt 
arányon alapul. A körülbelül 1000 interjúból álló mintákkal (egy tagállamban általában 
ekkora mintát alkalmaznak) a valódi százalékok – azaz ha az egész népességet megkérdezték 
volna – a következı konfidenciahatárokon belül változnak:  
 
Észlelt 
százalékok 

10% vagy 
90% 

20% vagy 
80% 

30% vagy 
70% 

40% vagy 
60% 

50% 

Hibahatár 
+/-1,9 pont +/-2,5 pont +/-2,7 pont +/-3,0 pont +/-3,1 

pont 
 
 
 



 
 
 

   

  

5 

 

I. A NİK ÉS A DÖNTÉSHOZÓI POZÍCIÓK 
 

A. Egyenlı képesítések és képességek esetén vannak valódi akadályai annak, 
hogy a nık felelıs pozícióba kerüljenek? 

 
� A nık elıtt álló lehetséges akadályok elemzésében a férfiak és nık közötti 

különbség sokkal inkább nyilvánvaló, ha a többi kérdéshez hasonlítjuk: 
 

o Az európai válaszadók 76%-a gondolja úgy, hogy a nık komoly 
nehézségekbe ütköznek a nagyvállalatokon belüli felelıs pozíciók 
megszerzésében: a nık 78%-a, a férfiak 72%-a volt ezen a 
véleményen. 

 
o Az európai válaszadók 70%-a szerint ezek az akadályok a közigazgatás 

felsı szintjein is érvényesülnek, bár ezt a véleményt csak a férfiak 
66%-a támogatja, szemben a nık 73%-ával. 

 
o A politikai pártok esetében ugyanez az elemzés született: az európai 

válaszadók 69%-a hangsúlyozta ezeket a komoly akadályokat (a nık 
72%-a, a férfiak 65%-a). 

 
o Két másik tevékenységi területen az akadályokat kevésbé tartják 

jelentısnek, de attól még léteznek: a kkv-k (59%) és a közösségi 
szervezetek (49%) esetében.  

 
� Az országok közötti különbségek nagyon jelentısek és minden olyan 

területen érvényesülnek, ahol a nık felelıs pozíciókba kerülhetnek: a politikai 
pártoknál (38 százalékpontnyi különbség), a közigazgatás felsı szintjein (35 
pont), a nagyvállalatoknál (40 pont), a kkv-knál (37 pont) és a közösségi 
szervezeteknél (46 pont).  

 
E tekintetben egy balti sajátosságot is meg lehet figyelni. Valójában 
mindegyik ágazatra igaz, hogy a többi országgal összehasonlítva a lettországi, 
litvániai és észtországi válaszadók kisebb arányban gondolják úgy, hogy a nık 
jelentıs akadályokba ütköznek a felelıs pozíciók betöltése terén. 

 
- Ami a nagyvállalatok és a kkv-k ágazatát illeti, meg lehet figyelni 

néhány, a csatlakozás idıpontjával összefüggı különbséget. A 2004 
után csatlakozott országokból származókkal összehasonlítva a 2004 
elıtt csatlakozott uniós országokból származó európai válaszadók 
sokkal inkább úgy vélekedtek, hogy a nık komoly akadályokba 
ütköznek a döntéshozói pozíciók megszerzésében.  

 
- A két ágazat között 9 százalékpontos különbség választja el az 
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euróövezetben élı válaszadókat az euróövezeten kívüliektıl. Az 
elıbbiek között vannak a legnagyobb számban azok, akik szerint a nık 
komoly akadályokkal szembesülnek.  

B. Ön szerint a következı intézkedések közül melyik biztosítaná a 
leghatékonyabban azt, hogy a nık felelıs pozíciókba kerülhessenek? 

 
�  A nık és a férfiak egyaránt elınyben részesítik az ösztönzı 

intézkedéseket, akár az állami, akár a magánszektorról van szó. Gazdasági és 
politikai téren: 

 
o Az európai válaszadók 44%-a (a nık 44%-a, a férfiak 44%-a) gondolja 

úgy, hogy a leghatékonyabb intézkedések azok, amelyek arra ösztönzik 
a vállalatokat és a közigazgatást, hogy tegyenek intézkedéseket a nık 
és férfiak közötti egyenlıség elısegítése (a helyes gyakorlat kódexe) és 
a sztereotípiák leküzdése érdekében. 

 
o 30%-uk (a nık 29%-a, a férfiak 31%-a) szerint a képzés és a támogató 

intézkedések ösztönzése arra fogja késztetni a nıket, hogy nagyobb 
felelısséget vállaljanak a vállalkozásokban. 

 
o A vállalatok igazgatótanácsára és a választási jelöltlistákra vonatkozó 

kvóták (a nık 19%-a, a férfiak 18%-a) törvényi bevezetését az európai 
válaszadók 19%-a támogatta (a nık 20%-a, a férfiak 18%-a). 

 
� Ami az országok közötti különbségeket illeti, különösen a kvóták 

bevezetésének kérdésében lehet érdemi eltéréseket megfigyelni. 
 

o A nagyvállalatok igazgatótanácsára és a közigazgatás felsı szintjeire 
vonatkozó kvóták bevezetésének kérdésében a tagállamok között 19 
százalékpont a különbség: Németországban 28%, Lettországban 9% 
támogatja.  

 
o A választási jelöltlistákra vonatkozó kvóták törvényi bevezetését 

tekintve még nagyobb, 29 százalékpontos különbséget lehet 
megfigyelni: Hollandiában 5%-os, Portugáliában viszont 34%-os a 
támogatottság. 

 
C. Mi az oka annak, hogy a nık alulreprezentáltak a politikában? 

 
� Az európai polgároktól teljesen világos válaszok érkeztek. A nık azért 

alulreprezentáltak a politikában, mert a politika világát a férfiak uralják , 
akik nem értékelik kellıképpen a nıi készségeket.  

 
� Az európai válaszadók 59%-a van ezen a véleményen: a nık 61%-a és a 

férfiak 57%-a (-4 százalékpont). 
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� Jócskán lemaradva, a második helyen találjuk a tartós sztereotípiák 
meglétét: a férfiak 40%-a és a nık 41%-a szerint. 

 
� Az európai válaszadók által megnevezett többi indoknak lényegesen 

alacsonyabb a támogatottsága:  
 

o Az európai válaszadók egyharmada (28%) úgy gondolja, hogy a férfiak 
és nık közötti egyenlıséget célzó intézkedések a politika világában 
hatástalanok. Az elemzés szerint a férfiak (28%) és a nık (28%) 
egyforma arányban osztoznak ezen a véleményen. 

 
o Az európai válaszadók alig több mint egynegyede (26%) véli úgy, 

hogy a nıket kevéssé érdekli az ilyen típusú karrier, és a politikát nem 
tartják fontosnak. A nıi (25%) és a férfi (28%) válaszadók között 3 
százalékpont a különbség e tekintetben. 

 
� Az országok közötti különbségek ezúttal is óriásiak.  
 

o A politikában fennálló férfiuralmat tekintve 26 százalékpont a 
különbség: Cipruson 68%, Dániában 42% vallja ezt a véleményt. 

 
o Az állandósult sztereotípiák meglétével kapcsolatban az országok 

közötti eltérések maximuma 36 százalékpont: Máltán 21%, 
Spanyolországban 57%.  

D. Hogyan lehetne elısegíteni a nık nagyobb arányú politikai részvételét? 
 
A nık politikában való alulreprezentáltságának elismerése ténykérdés. Vajon most, a 
nınap 100. évfordulóján mit gondolnak az európai válaszadók a meghozandó 
intézkedésekrıl? 
 

� A magánszektorral kapcsolatban kifejezett véleményükhöz hasonlóan a 
válaszadók ezúttal is az ösztönzı intézkedéseket pártolják: 

 
o Az európai válaszadók nagyjából egyharmada (30%, a nık 30%-a, a 

férfiak 30%-a) pártolja a képzést és a támogató intézkedéseket a nık 
politikai részvételének ösztönzésére.  

 
o Az európai válaszadók 25%-a (a nık 24%-a, a férfiak 27%-a) 

gondolja úgy, hogy a nemek egyensúlya a politikai pártok által 
összeállított jelöltlistán olyan intézkedés, amely javítaná a nık 
képviseletét a politikában.  
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� A kötelezı intézkedéseket a válaszadók kevesebb mint egyötöde pártolja: 

 
o A választási kvóták törvényi bevezetését az európai válaszadók 19%-a 

(a nık 19%-a, a férfiak 18%-a) tartja hatásos intézkedésnek. 
 
o A nık és a férfiak kiegyensúlyozott arányának biztosítása érdekében a 

politikai pártokra vonatkozó pénzügyi ösztönzık/szankciók 
rendszerének bevezetését a válaszadók 17%-a vette fontolóra (a nık 
19%-a, a férfiak 15%-a). 

 
� A tagállamok szintjén azt lehet megfigyelni, hogy az euróövezetbe tartozó 

válaszadók gyakrabban említik a kényszerítı erejő intézkedéseket (a 
jelöltlisták egyensúlya, kvóták bevezetése). 

 
� A választási kvóták törvényi bevezetését Hollandiában, Svédországban és 

Dániában a válaszadók kevesebb mint egytizede említette meg.  
 

E. Mik az okai a választásoktól való távolmaradásnak? 
 

� Amikor az európai válaszadókat arról kérdezték, hogy mi tarthatja vissza ıket 
a szavazástól a következı helyhatósági, országos és európai választásokon, a 
politika iránti bizalom általános hiányát helyezték az elıtérbe: 

 
o „A politikai képviselık iránti bizalom hiánya” az európai polgárok 

29%-át tántorította el a szavazástól az európai választások esetében, 
40%-ukat az országos, 34%-ukat pedig a helyhatósági választások 
esetében. 

 
o Az európai választásokkal kapcsolatban az „információhiány” állt a 

második helyen (22%). A tájékozatlanság érzése az országos (12%) és 
a helyhatósági választások (16%) szempontjából kevésbé volt 
meghatározó. 

 
o Azzal a véleménnyel, hogy a szavazásnak nincs semmilyen hatása és 

semmin nem változtat, mindhárom szinten körülbelül ugyanolyan 
arányban értettek egyet: az európai választások esetében 19%-ban, az 
országos választásoknál 18%-ban, a helyhatósági választásokat 
tekintve pedig 17%-ban. 
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II. A NİK ÉS FÉRFIAK KÖZÖTTI EGYENL İTLENSÉGEK 
 

A. Hogyan lehet csökkenteni a férfiak és nık közötti bérszakadékot? 
 

Az Eurostat statisztikái önmagukért beszélnek; a férfiak és nık közötti 
bérszakadék valamelyest ugyan csökkent, de a felmérés összeállításakor európai 
szinten még mindig 17%-os volt. Hogyan lehetne csökkenteni ezt a különbséget? 

 
� Az európaiak szerint a bérszakadékot elıször támogatással és ösztönzı 

intézkedésekkel kellene megoldani, nem pedig kötelezı intézkedésekkel. 
 

o Az ösztönzı intézkedéseket tekintve:  
 

- A bérszakadék áthidalására a legjobb megoldás (29%, a nık 
30%-a, a férfiak 29%-a szerint) az lenne, ha a férfiak és a nık 
jobban keverednének a különbözı munkakörökben (ápolók, 
titkárok, pilóták stb.). 

 
- Az európaiak egynegyede (24%; a nık 22%-a, a férfiak 26%-a) 

szerint a vállalatokon belüli átlátható fizetési skálákat kell 
elınyben részesíteni. 

 
o A kötelezı intézkedéseket tekintve: 
 

- Az egyenlı díjazás elvének betartását elmulasztó vállalatokra 
kiszabott pénzbírságokat az európaiak 24%-a teszi az elsı 
helyre a fontossági sorrendben (a nık 27%-a, a férfiak 22%-a).  
 

- Abban az esetben, ha az elıléptetéshez való hozzáférésben nem 
tartják be az esélyegyenlıséget, az európaiak 16%-a (a nık 
16%-a, a férfiak 15%-a) tartja elsıszámú megoldásnak a 
pénzbírságot.  

 
� A tagállamok szintjén jelentıs különbségeket figyelhetünk meg, amelyek 

19 és 32 százalékpont között mozognak. Az euróövezet országai és az 
euróövezeten kívüli országok között is észlelhetık kisebb különbségek, 
akárcsak a 2004 elıtt, illetve a 2004-ben/2007-ben csatlakozott országok 
között. 
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B. Hogyan lehet jobban összeegyeztetni a magánéletet a szakmai 
pályafutással? 

 
Az egynél több gyermeket nevelı nıknek még több nehézséget okoz e cél elérése. 
Az Eurostat közelmúltbeli statisztikája azt mutatja, hogy európai szinten nézve 
a gyermektelen nık foglalkoztatási rátája 75%, míg a három- vagy 
többgyermekeseké csak 54%. Ezzel szemben a gyermektelen férfiak 
foglalkoztatási rátája 80%, a három vagy több gyermeket nevelıké pedig 85%. 

 
� Az európai válaszadók 37%-a (a nık 37%-a, a férfiak 36%-a) szerint az lenne 

a legfontosabb, hogy az otthonon kívüli gyermekgondozást könnyebben 
hozzáférhetıvé tegyék. 

 
� A válaszadók 30%-a (a nık 30%-a, a férfiak 30%-a) részesíti elınyben a 

rugalmasság növelését a vállalatokon és közszolgáltatásokon belül. 
 

� Végül a válaszadók 29%-a (a nık 30%-a, a férfiak 29%-a) szorgalmazza a nık 
és férfiak közötti jobb egyensúlyt a háztartási feladatok megosztásában, 
valamint a gyermekek és az eltartott hozzátartozók gondozásában. 

 
� A tagállamok közötti különbségek a kérdéstıl függıen ezúttal is igen 

jelentısek: a gyermekgondozás kérdésében 26 százalékpont, a rugalmasság és 
a háztartási feladatok megosztásában való egyensúly esetében 28 
százalékpont.  

 

C. Mik az okai a nık bizonytalan helyzetének? 
 

Az Eurostat adataiból ez teljesen világosan kiderül: a nık a férfiakhoz képest 
jobban ki vannak téve a bizonytalan helyzeteknek: 2008-ban a férfiak 
foglalkoztatási rátája 73% volt, ezzel szemben a nıké csak 59% (-14 
százalékpont). Részmunkaidıben a férfiak 8%-a és a nık 31%-a dolgozott (+23 
százalékpont). A szegénység veszélye a férfiak 16%-át és a nık 17%-át 
fenyegette. 

 
� Az Európai Unió szintjén ezúttal is gyakorlatilag egyensúlyban vannak a 

férfiak és a nık válaszai a bizonytalan helyzetek okainak elemzésében. 
 

• Fontosabb, hogy a nık a bizonytalan munkájuk  (idénymunka, alkalmi 
munka stb.) miatt néznek szembe pénzügyi, gazdasági és szociális 
nehézségekkel. Ezt gondolja az európai válaszadók 34%-a (a nık 34%-a, a 
férfiak 33%-a). 

 
• Az európai válaszadók hasonló arányban (34%) említették még az 

egyszülıs családok számának növekedését (a nık 34%-a, a férfiak 34%-
a). 
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• Az európai válaszadók 31%-a (a nık 33%-a, a férfiak 30%-a) említette a 
szakmai pályafutás megszakításait és/vagy a részmunkaidıs munkát a 
családi kötelezettségek miatt. 

 
• A bérszakadékot a válaszadók 26%-a (a nık 26%-a, a férfiak 25%-a) 

említette. 
 

•  A bizonytalanság okai között a válaszadók az utolsó helyre sorolták a 
részmunkaidıs munka bevezetését (20%; a nık 20%-a, a férfiak 20%-a). 

 
� A tagállamok szintjén nagy különbségeket lehet megfigyelni a 2004 

elıtt és a 2004-ben/2007-ben csatlakozott uniós országokból származó 
válaszadók között. Az elıbbiek a „szakmai pályafutás megszakításai 
és/vagy részmunkaidıs munka a családi kötelezettségek miatt, és ennek 
hatása a nyugdíj összegére” választ teszik az elsı helyre, valamint „az 
egyszülıs családok számának növekedését”. Ugyanakkor kevésbé tartják 
fontosnak a „bizonytalan munkát” (idénymunka vagy alkalmi munka stb.). 

 

� Az euróövezetbıl származó válaszadók az egyszülıs családok számának 
megemelkedését, valamint a nık és férfiak közötti bérszakadékot 
említették az elsı helyen az okok között.  

 

III. SZÜLÉSI SZABADSÁG ÉS APASÁGI SZABADSÁG 

A. Szülési szabadság 
 
Az Európai Parlament a közelmúltban kedvezıen viszonyult ahhoz a 
javaslathoz, hogy a szülési szabadság legyen legalább 20 hét fizetett szabadság az 
összes tagállamban, az érintetteknek járó fizetés 100%-ával.  
 
Az Európai Unióban mőködı szociális rendszerek sokfélesége miatt az eredmények 
elemzése csak tagállami szinten, a mellékletek tanulmányozásával végezhetı el. Ez a 
táblázat a kérdésre kapott eredményeket, a szülési szabadság hetekben kifejezett 
hosszát, valamint a fizetés szintjét mutatja be.  
 
A szülési szabadság 11 országban 20 hét vagy annál több. Ellenben csak 3 olyan 
ország van, ahol a szabadság idejére a fizetés 100%-a jár. A többi országban 55% és 
90% közötti részt folyósítanak. 
 
Azt a 16 országot tekintve, ahol a szülési szabadság 20 hétnél rövidebb, az 
érintetteknek a 16 ország közül 12-ben fizetik ki a munkabér 100%-át.  
 
Az eredmények elemzésében néhány válasz meglepı lehet, ha azt összekapcsoljuk a 
hatályos jogszabályokkal. Sıt, úgy tőnik, hogy a válaszokban fellelhetı 
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ellentmondásokat esetenként éppen az aktuális nemzeti jogszabályok ismeretének 
hiánya okozhatja.  
 
A szülési szabadság témájában több kérdést is feltettek:  

 
1. Szükség van egységes, 20 hetes, 100%-ban fizetett szülési szabadságra? 

 
� Miután az európai válaszadókkal megismertették a mellette (alapvetı 

társadalmi elırehaladás) és ellene (nagy költség az adott ország 
államháztartásának) szóló érveket, tízbıl közel nyolc ember (78%) úgy 
vélekedett, hogy a 100%-ban fizetett 20 hetes szülési szabadság jó dolog 
lenne.  

 
o A válaszadók 34%-a úgy nyilatkozott, hogy ez „nagyon jó dolog” 

lenne, 44% szerint pedig „elég jó dolog” lenne. 
 

o Csak a válaszadók 12%-a volt ellenkezı véleményen. 
 

o 6% szerint nem lenne sem jó, sem pedig rossz dolog, 4% pedig 
nem nyilvánított véleményt.  

 
� A nık (79%) a férfiakhoz (76%) képest valamivel nagyobb arányban 

gondolják úgy, hogy a 100%-ban fizetett 20 hetes szülési szabadság jó dolog 
lenne. 

 
2.    Hosszabb vagy jobban fizetett szülési szabadság?  

 
Az európai polgárokat arról kérdezték, hogy inkább hosszabb szülési szabadságot 
szeretnének, akár kisebb fizetés mellett is, vagy inkább rövidebb, de 100%-ban 
fizetett szülési szabadságot.  

 
� A válaszadók 43%-a támogatta a hosszabb szülési szabadságot, akár 

alacsonyabb fizetés mellett is: 
 

o A férfiak (41%) és a nık (46%) között 5 százalékpontos különbséget 
lehet megfigyelni.  

 
o Az is észrevehetı, hogy a magasabb iskolai végzettségő válaszadók 

elınyben részesítik a szülési szabadság meghosszabbítását a teljes 
fizetés (100%) folyósítása nélkül (48%, szemben az alacsonyabb 
iskolai végzettségőek 38%-ával).  

 
� A válaszadók 30%-a inkább rövidebb szülési szabadságot szeretne, de a 

fizetés 100%-ával.  
 
� Végül minden ötödik (20%) európai pedig spontán azt válaszolta, hogy nem 

szeretne semmilyen változást. 
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3.  A szülési szabadság negatív hatással van a nık szakmai pályafutására?  

 
� A legtöbb válaszadó úgy gondolja, hogy a szülési szabadság negatív hatással 

van a nık szakmai pályafutására. 10 európai válaszadó közül 6 van ezen a 
véleményen (58%), szemben az ellenkezı véleményt támogató 38%-kal, 4%-
nak pedig nincs véleménye a kérdésrıl.  

 
� A nık és a férfiak válaszai meglehetısen hasonlók. A nık 59%-a gondolja 

úgy, hogy a szülési szabadság negatív hatással van szakmai pályájukra, 
szemben a férfiak 58%-ával.  

 
� A vélemények valódi megosztottsága a válaszadók életkorával kapcsolható 

össze. Az 55 éves és annál idısebb személyek 61%-a gondolja úgy, hogy a 
szülési szabadság negatívan hat a nık karrierjére, ezzel szemben a 15–24 éves 
korosztályból csak 50% osztja ezt a véleményt.  

 

B. Apasági szabadság 
 

1. Milyen feltételekkel járjon az apasági szabadság? 
 

A szülési szabadság kérdéséhez hasonlóan a nemzeti jogszabályok ezen a téren is 
jelentısen eltérnek egymástól. A részletes, országonkénti elemzéshez a 
mellékletekben szereplı táblázatot érdemes alapul venni.  

 
� Abban a 11 országban, ahol az apasági szabadság nem létezik 

(Németország, Ausztria, Ciprus, Görögország, Írország, Olaszország, 
Luxemburg, Málta, Csehország, Szlovákia, Svédország), az apasági 
szabadság (átlagosan 2 hét, teljesen vagy részben fizetett) bevezetését a 
férfiak és a nık egyformán támogatják. Sıt, a férfiak 71%-a igénybe is 
venné, ha az országukban lenne ilyen, a nık 73%-a pedig annak 
igénybevételére biztatná partnerét.  

 
� Ebben a 11 országban azoktól a férfiaktól, akik nemleges választ adtak erre a 

kérdésre, azt is megkérdezték, hogy milyen feltételek esetén döntenének mégis 
az apasági szabadság igénybevétele mellett. Érdemes megjegyezni, hogy a 
válaszok viszonylag egyenletesen három részre oszlottak:  

 
o Nem egészen egyharmad (32%) akkor változtatna az álláspontján, ha 

biztosítékot kapna arra, hogy ez nem érinti szakmai pályafutását.  
 

o 31% akkor venne ki apasági szabadságot, ha teljes fizetést kapna rá.  
 

o A válaszadók kicsivel több, mint egyharmada (33%) megerısítette, 
hogy pénzügyi feltételektıl függetlenül 
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nem venne igénybe apasági szabadságot. 
 
o Végezetül megfigyelhetı, hogy a férfiak valamivel több, mint 

egytizede (12%) azt válaszolta, hogy ez a kérdés tárgytalan, vagy nem 
érzik magukat érintettnek.  

 

IV. A NİKKEL SZEMBENI ERİSZAK 
 
A nıkkel szembeni erıszak leküzdését az Európai Parlament régóta fontos ügynek 
tekinti. Ezek a bőncselekmények túlságosan gyakran büntetlenül maradnak.  
 
Az ilyen cselekmények visszaszorítása mindenekelıtt a nemzeti jogszabályok 
hatáskörébe tartozik. Ez azonban az Európai Parlament szerint nem cáfolja azt, hogy 
az Európai Unió részérıl is fellépésre van szükség ezen a téren. Az európai polgárok 
válaszai világosan mutatják, hogy az Európai Parlamenthez hasonlóan nagyon 
fontosnak tartják ezt a kérdést. 
 

A. Milyen stratégiákat kell hoznia az EU-nak a nıkkel szembeni erıszak 
leküzdésére? 

 
Az európai válaszadókat arról kérdezték, hogy az EU-nak milyen kiemelt 
intézkedéseket kellene elfogadnia ezen a téren. 
 

� Öt európai válaszadó közül kettı (39%; a nık 38%-a, a férfiak 39%-a) 
gondolja úgy, hogy a legfontosabb a bevált gyakorlatok megosztása a 
különbözı tagállamok rendıri hatóságai között, az áldozatok támogatása 
érdekében. 

 
� A válaszadók a második helyen (26%; a nık 28%-a, a férfiak 24%-a) egy 

egész Európában ingyenesen hívható telefonszám létrehozását említették, a 
segítségre vagy tanácsra szoruló nık részére. 

 
� Az európaiak kevesebb mint egyötöde (19%; a nık 18%-a, a férfiak 20%-a) 

véli úgy, hogy az európai információs kampányok kiemelt intézkedést 
jelentenek a nıkkel szembeni erıszak megszüntetése érdekében. 

 
� Az európaiak 10%-a (a nık 10%-a, a férfiak 10%-a) pedig a nıkkel szembeni 

erıszak európai megfigyelıközpontjának létrehozását részesítette elınyben. 
 
 
 
 
 

B. Az áldozattól való távoltartást az EU összes országára ki kellene 
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terjeszteni?  
 
Ha valakit bőnösnek találnak egy nıvel szemben elkövetett erıszakos cselekményben, 
igen gyakran távoltartást rendelnek el ellene, hogy ne kereshesse fel többet az 
áldozatot. Ez a tilalom jelenleg csak az érintett tagállam területén belül érvényes. Az 
összes uniós tagállamra ki kellene terjeszteni?  
 
Az európai polgároknak egyáltalán nem volt kétségük a választ illetıen: a válaszadók 
89%-a (a nık 90%-a, a férfiak 88%-a) úgy gondolja, hogy az egyik országban kiadott 
távoltartási végzést – ez egy bírósági határozat, amely az erıszak elkövetıjét eltiltja 
az áldozattól – ki kellene terjeszteni az EU összes tagállamára. 
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