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WPROWADZENIE 
 
 
W dniach 4–7 czerwca tego roku ponad 386 milionów wyborców w 27 państwach 

członkowskich UE zaproszono do wyłonienia 736 posłów, którzy będą ich 

reprezentować w Parlamencie Europejskim. Wyniki tego głosowania nasuwają szereg 

podstawowych wniosków: 

 

� Absencja utrzymuje się na poziomie 57% (+2,5 punktu w porównaniu 

z 2004 r.), lecz obserwuje się spowolnienie tempa spadku frekwencji 

w wyborach.  

 

� Proces przemian frekwencji jest bardzo zróŜnicowany w poszczególnych 

państwach członkowskich.  

 

� Frekwencja pozostaje niska, lecz wyraźnie wzrasta w krajach, które 

przystąpiły do UE w roku 2004 i 2007.  

� Frekwencja wykazuje tendencję spadkową w państwach 

członkowskich, które uczestniczyły w wyborach od 1979 r. 

 

Parlament Europejski, uwzględniając powyŜsze wnioski, podjął decyzję 

o przeprowadzeniu szeroko zakrojonego ogólnoeuropejskiego sondaŜu powyborczego, 

aby zbadać przede wszystkim następujące czynniki: powody niegłosowania, postawę 

głosujących i niegłosujących wobec problematyki europejskiej, poczucie przynaleŜności 

do Europy, poprzez analizę mającą na celu zaprojektowanie działań, dzięki którym 

moŜliwe byłoby odwrócenie tego mechanizmu stałego spadku frekwencji wyborczej. 

Nie naleŜy zatem ukrywać negatywnych aspektów, które z tej analizy wynikają i mogą 

wywoływać zaniepokojenie, a jednocześnie trzeba podkreślać elementy pozytywne, 

które mogą przynosić nadzieję. 

 

Taki właśnie cel przyświeca przedmiotowemu szeroko zakrojonemu 

ogólnoeuropejskiemu sondaŜowi powyborczemu, który przeprowadzono w 27 

państwach członkowskich Unii Europejskiej na zlecenie Parlamentu Europejskiego 

(DG ds. Komunikacji) w oparciu o ankiety Standardowego Eurobarometru Komisji 

Europejskiej (DG COMM). 
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Wyniki sondaŜu ujawniły następujące zjawiska: 

 

� Poczucie przynaleŜności do Unii oraz poczucie obywatelstwa europejskiego 

ogólnie wzrasta. Wzrost ten odnotowuje się w krajach, które przystąpiły do 

UE w 2004 r., natomiast nieznaczne osłabienie takiego poczucia 

obserwowane jest w pozostałych krajach. 

 

� Zaufanie do instytucji europejskich lekko wzrasta, lecz wzrost ten jest 

przede wszystkim zauwaŜalny w krajach, które są nowymi członkami Unii. 

 

� Główny powód uczestnictwa w wyborach: spełnienie obowiązku 

obywatelskiego istotniejsze niŜ odnotowanie własnej przynaleŜności do UE. 

 

� Główny powód niegłosowania: raczej wyraŜenie braku zaufania do polityki 

ogólnie, a nie zamanifestowanie sprzeciwu wobec UE. 

 

Wszystkie powyŜsze zjawiska zostaną szczegółowo opisane w niniejszym sprawozdaniu 

z przeprowadzonej analizy.  

 

Aby ograniczyć do minimum ryzyko, Ŝe po wyborach z dnia 7 czerwca respondenci 

zapomną o swoich motywacjach, wywiady przeprowadzono w okresie 15 czerwca–

7 lipca 2009 r. wśród 26 096 osób w wieku od 18 lat1.  

 

Przedmiotowe badanie Eurobarometru dotyczące wyborów zostało przeprowadzone 

przez TNS Opinion & Social. Zastosowana metodologia jest metodologią uŜytą 

w sondaŜach Standardowego Eurobarometru Dyrekcji Generalnej ds. Komunikacji 

(dział „Analiza opinii oraz monitorowanie mediów”). Informacja techniczna dotycząca 

wywiadów realizowanych przez instytuty sieci TNS Opinion & Social jest załączona do 

niniejszego sprawozdania. W informacji opisano dokładnie metodę zastosowaną 

w wywiadach oraz przedziały zaufania. Kryteria tego sondaŜu powyborczego to płeć, 

wiek, region zamieszkania oraz udział w wyborach europejskich i sposób głosowania, 

jak równieŜ udział w ostatnich wyborach powszechnych w danym państwie 

członkowskim.  

 

                                           
1 Od 16 lat w Austrii. Ustalono jednak, Ŝe w całym niniejszym sprawozdaniu mowa jest o młodzieŜy w wieku 
18–24 lat. 



Specjalny EUROBAROMETR 320   SondaŜ powyborczy 
 

5 

W niniejszym sprawozdaniu dokonano analizy wyników tego sondaŜu w trzech 

aspektach: 

 

� Nieuczestniczenie w wyborach: profil i motywacje; 

� Zainteresowanie kampanią zachęcającą do głosowania;  

� Znaczenie wyzwań europejskich w głosowaniu. 

 

Poza analizą wyników na szczeblu Unii Europejskiej (UE27) postaramy się uwidocznić 

niejednokrotnie istotne róŜnice pomiędzy państwami członkowskimi lub grupami 

państw członkowskich na płaszczyźnie socjodemograficznej, lecz takŜe w odniesieniu 

do pewnej liczby innych czynników związanych zwłaszcza z postawami respondentów 

w dniu wyborów (osoby głosujące i niegłosujące), jak równieŜ ich opiniami na temat 

Unii Europejskiej. 

 

Aby umoŜliwić odniesienie do dwóch ostatnich głosowań europejskich, porównamy 

wyniki przedmiotowego sondaŜu z wynikami sondaŜu powyborczego przeprowadzonego 

przez TNS Opinion (wówczas EOS Gallup Europe) w czerwcu 2004 r., niedługo po 

poprzednich wyborach europejskich. Choć ta analiza porównawcza musi odzwierciedlać 

pewną liczbę róŜnic2, zawiera ona takŜe bardzo uŜyteczne i interesujące informacje 

przydatne dla zrozumienia sondaŜu.  

 

 

                                           
2 Eurobarometr Flash 162. RóŜnice dotyczą stosowanego sposobu gromadzenia danych (wywiady 
przeprowadzone głównie przez telefon), jak teŜ zasięgu sondaŜu (UE25, przystąpienie Rumunii i Bułgarii 
nastąpiło dopiero w 2007 r.). Pełne sprawozdanie na temat sondaŜu powyborczego z 2004 r. jest dostępne 
na stronie: http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/FL162en.pdf. 
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Uwaga 
 
Niniejsze badanie Specjalnego Eurobarometru zostało wykonane w okresie od 

12 czerwca do 7 lipca 2009 r. i naleŜy do edycji Eurobarometru 71. 

 

W niniejszym sprawozdaniu zastosowano oficjalne skróty nazw państw.  

 
SKRÓTY 

  
UE27 Unia Europejska – 27 państw członkowskich 
NW Nie wiem 
  
BE Belgia 
CZ Czechy 
BG Bułgaria 
DK Dania  
DE Niemcy 
EE Estonia  
EL Grecja 
ES Hiszpania 
FR Francja 
IE Irlandia 
IT Włochy 
CY Republika Cypryjska 
LT Litwa 
LV Łotwa 
LU Luksemburg  
HU Węgry 
MT Malta 
NL Holandia 
AT Austria 
PL Polska 
PT Portugalia  
RO Rumunia 
SI Słowenia 
SK Słowacja 
FI Finlandia 
SE Szwecja 
UK  Wielka Brytania 
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1. Ogólna frekwencja spada, ale wyniki róŜnią się w zaleŜności od kraju 
 

Frekwencja w wyborach europejskich nadal spada. Jednak spadek ten jest mniej 

wyraźny niŜ w okresie 1999–2004 r. W niniejszym sprawozdaniu postaramy się 

przeanalizować i wyszczególnić powody nieuczestniczenia w wyborach oraz sporządzić 

profil socjodemograficzny osób niegłosujących. 

 

1.1 Kontrasty europejskie 

 
- Frekwencja nadal spada - 

 

W rozszerzonej Unii Europejskiej 43% wyborców udało się do lokali wyborczych3. 

Stanowi to spadek o 2,5 punktu4 w porównaniu z wyborami z 2004 r., w których padł 

ówczesny rekord niskiej frekwencji. 

 

Evolution of turnout in the European elections (in %) 

61.99
58.98 58.41 56.67

49.51
45.47

43.00

1979 1984 1989 1994 1999 2004 2009

 
 
Od czasu pierwszych wyborów europejskich w 1979 r. (do Unii Europejskiej naleŜało 

wówczas 9 państw) frekwencja stale się obniŜa.  

Niemniej jednak tym razem spadek ten jest łagodniejszy: jeśli moŜna wskazać powód 

do zadowolenia w sytuacji, którą mimo wszystko naleŜy określić mianem poraŜki 

demokracji, to naleŜałoby zauwaŜyć, Ŝe spadek frekwencji, nigdy nie negowany od 

                                           
3 QK1: W (WSTAWIĆ DATĘ WŁAŚCIWĄ DLA DANEGO KRAJU) odbyły się wybory do Parlamentu 
Europejskiego. Z takich czy innych powodów część osób w (NASZ KRAJ) nie wzięła w nich udziału. A czy 
Pan(i) głosował(a) w wyborach do Parlamentu Europejskiego? 
4 Aby uprościć lekturę, w niniejszej analizie frekwencję podano z dokładnością do jednego miejsca po 
przecinku. Jednak w niektórych tabelach podajemy wyniki z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.  
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czasu pierwszych wyborów w 1979 r., jest wyraźnie mniejszy, jeśli porównywać dane 

z 2004 r. i 2009 r., biorąc pod uwagę istotne załamania frekwencji pomiędzy wyborami 

w 1994 r. i 1999 r. (–7,2 punktu) oraz pomiędzy wyborami w 1999 r. i 2004 r.  

(–4 punkty). 

 
Porównanie państw członkowskich 

 
Przed omówieniem zmian frekwencji w stosunku do poprzednich wyborów naleŜy 

przytoczyć wyniki frekwencji w poszczególnych państwach członkowskich.  

 

Frekwencja jest szczególnie wysoka w trzech krajach: w Luksemburgu (90,76%), 

w Belgii (90,39%) oraz na Malcie (78,79%). NaleŜy pamiętać, Ŝe w dwóch pierwszych 

krajach udział w wyborach jest obowiązkowy, a osoby niegłosujące podlegają karze 

pienięŜnej.  

Jednak ponad trzech na czterech uprawnionych do głosowania oddało głos na Malcie 

(78,79%), gdzie udział w wyborach nie jest obowiązkowy.  

 

Frekwencję wyŜszą od średniej europejskiej odnotowano w 11 krajach: we 

Włoszech, Danii, na Cyprze, w Irlandii, na Łotwie, w Grecji, Austrii, Szwecji, Hiszpanii, 

Estonii i Niemczech – frekwencja wyniosła w tej grupie państw od 43,27% 

w Niemczech do 65,05% we Włoszech.  

 

NaleŜy zauwaŜyć, Ŝe na Cyprze (59,4%) i w Grecji (52,61%) głosowanie jest równieŜ 

obowiązkowe, ale za uchylenie się od udziału w wyborach nie grozi mandat. We 

Włoszech głosowanie jest obowiązkowe od 1993 r. 

 
Frekwencję niŜszą od średniej europejskiej, wynoszącej 43%, zarejestrowano 

w 7 krajach: we Francji, Finlandii, Bułgarii, Portugalii, Holandii, na Węgrzech oraz 

w Wielkiej Brytanii, ale ponad jedna trzecia uprawnionych do głosowania obywateli 

tych państw oddała głos. Frekwencja w tej grupie kształtowała się w przedziale od 

40,63% we Francji do 34,7% w Wielkiej Brytanii.  

 

Frekwencja poniŜej 30% dotyczy ostatniej grupy 6 krajów: Słowenii, Czech, 

Rumunii, Polski, Litwy i Słowacji, gdzie głos oddał statystycznie mniej niŜ jeden 

potencjalny wyborca na pięciu (19,64%). NaleŜy zauwaŜyć, Ŝe wszystkie państwa 

członkowskie w tej ostatniej grupie, w której frekwencja kształtowała się znacznie 

poniŜej średniej europejskiej, to kraje Europy Środkowej lub Wschodniej. 
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Frekwencja w wyborach europejskich w dniach od 4 do 7 czerwca 2009 r. 
w 27 państwach członkowskich – porównanie z danymi z poprzednich wyborów. 
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Zmiana w porównaniu z poprzednimi wyborami 

 

Oprócz informacji na temat ostatnich wyborów europejskich szczególnie warta 

zainteresowania jest zmiana frekwencji w stosunku do wyników z poprzednich 

wyborów w 2004 r. (dotyczących 25 państw członkowskich) oraz w 2007 r. (w Rumunii 

i Bułgarii).  

 

W tym kontekście naleŜy zatem rozróŜnić trzy grupy krajów: kraje, w których 

frekwencja wzrosła, kraje, w których frekwencja pozostała na stabilnym poziomie, oraz 

kraje, w których frekwencja spadła.  

 

Kraje, w których frekwencja wzrosła 

 

W tej grupie znalazło się 8 krajów. Frekwencja wzrosła szczególnie gwałtownie 

w Estonii (43,9%, +17,1 punktu), ale takŜe na Łotwie (53,7%, +12,4), w Danii 

(59,5%, +11,7) oraz Bułgarii (39%, +9,8).  

Wzrost ten wynosi ponad 5 punktów procentowych w Szwecji (45,5%, +7,7), jest 

łagodniejszy w Polsce (24,5%, +3,7), w Austrii (46%, +3,5) oraz na Słowacji (19,6%, 

+2,7), gdzie poziomy frekwencji utrzymują się jednak znacznie poniŜej średniej 

europejskiej.  

 

Mamy zatem w tej grupie dwa państwa bałtyckie, dwa państwa skandynawskie, dwa 

państwa połoŜone w Europie Środkowo-Wschodniej oraz jedno państwo 

śródziemnomorskie. Wydaje się więc, Ŝe to na wschodzie Unii frekwencja wzrosła 

najbardziej.  

 
Kraje, w których frekwencja utrzymuje się na stabilnym poziomie (mniej niŜ 

jeden punkt róŜnicy in plus lub in minus) 

 

Frekwencja zmieniła się jedynie minimalnie w 8 państwach członkowskich.  

 

MoŜna jednak mówić o nieznacznym wzroście w Słowenii (+0,02), Irlandii (+0,06) oraz 

Niemczech (+0,3). 

 

Natomiast niewielki spadek odnotowano w Czechach (–0,08), Hiszpanii (–0,3), Belgii 

(–0,4), Luksemburgu (–0,6) oraz Finlandii (–0,8). Przypadek Belgii i Luksemburga jest 
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raczej nietypowy, poniewaŜ, jak wcześniej stwierdzono, głosowanie w tych państwach 

jest obowiązkowe, a frekwencja jest szczególnie wysoka. 

 

Kraje, w których frekwencja spadła 

 

W 11 państwach członkowskich w czerwcu 2009 r. na głosowanie udało się mniej 

wyborców niŜ w poprzednich wyborach.  

 

Chodzi tu między innymi o Rumunię, Portugalię, Francję, Węgry, Holandię, Maltę 

i Wielką Brytanię. Jednak w krajach tych frekwencja spadła jedynie o mniej niŜ 

4 punkty.  

 

We Włoszech spadek ten był wyraźniejszy: –6,7 punktu w porównaniu z wyborami 

europejskimi z 2004 r.  

 

Natomiast największy spadek frekwencji odnotowano w Grecji, na Cyprze, a przede 

wszystkim na Litwie; wyniósł on w tej grupie państw odpowiednio: –10,6, –13,1 oraz  

–27,4 punktu. 

 
- Frekwencja w wyborach europejskich jest ściśle skorelowana z frekwencją 

w wyborach do parlamentów krajowych - 
 
Ciekawie przedstawiają się w poszczególnych krajach róŜnice pomiędzy frekwencją 

w wyborach do parlamentów krajowych a frekwencją w wyborach europejskich. Takie 

porównanie pozwala wyjaśnić wspomnianą stałą tendencję spadkową frekwencji 

w wyborach europejskich: czy mamy tu do czynienia ze zjawiskiem związanym przede 

wszystkim z brakiem zainteresowania problematyką europejską, czy teŜ tendencja ta 

wynika w szerszym ujęciu z coraz większego rozbratu Europejczyków z polityką? 

 

Analiza frekwencji w dwóch głosowaniach (europejskim i krajowym) ujawnia istotne 

róŜnice w poszczególnych krajach: największą, ponad 40-punktową róŜnicę, 

odnotowano w Holandii (43,7), ponad 35-punktową w Szwecji (36,5), w Wielkiej 

Brytanii (36,3) oraz na Malcie (35), natomiast w Belgii i Luksemburgu róŜnica ta 

wyniosła mniej niŜ jeden punkt.  

 

JednakŜe oprócz wspomnianych róŜnic dostępne dane pozwalają wyciągnąć ogólny 

wniosek: we wszystkich krajach frekwencja w wyborach europejskich w czerwcu 

2009 r. była niŜsza niŜ frekwencja w ostatnich wyborach do parlamentów krajowych. 
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Analiza zestawienia danych o frekwencji w wyborach krajowych i europejskich 

wskazuje na pewne podobieństwo do sytuacji z 2004 r.; średnia róŜnica pomiędzy 

dwoma wskaźnikami frekwencji pozostaje stosunkowo stabilna, a nawet nieznacznie 

się zmniejsza (25,4 punktu w 2004 r. w porównaniu z 24,6 punktu w 2009 r.).  

 

Oznaczałoby to, Ŝe frekwencja spada mniej gwałtownie w wyborach europejskich niŜ 

w wyborach krajowych oraz Ŝe spadek frekwencji nie wynika z braku zainteresowania 

Europejczyków Unią, lecz raczej z rozbratu Europejczyków z wyborami, a nawet 

ogólnie z polityką.  

 

MoŜna równieŜ zauwaŜyć, Ŝe obie serie (frekwencja w wyborach krajowych/wyborach 

europejskich) są silnie skorelowane: korelacja pozytywna wynosząca 0,78 oznacza, Ŝe 

zachowania wyborcze – przynajmniej w odniesieniu do udania się na głosowanie – są 

w nowych państwach członkowskich porównywalne, jeśli chodzi o dwa rodzaje 

wyborów. ZauwaŜono natomiast, ze Łotwa, gdzie w wyborach krajowych głosuje 

mniejszy procent wyborców niŜ w innych państwach, wykazała szczególną mobilizację 

w ostatnich wyborach europejskich.  
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Frekwencja w wyborach krajowych i europejskich w Unii Europejskiej 
2004–2007, 2009 

Kraj 

Frekwencja 
w wyborach do 
parlamentów 

krajowych 
w % 

(Przed 
czerwcem 
2004 r.) 

Frekwencja 
w wyborach 

do 
Parlamentu 

Europejskieg
o w % (2004 
lub 2007 r.) 
(BG i RO) 

RóŜn. 
pomiędzy 
wyborami 

europ. 
a wyborami 

do parl. 
kraj. 

Frekwencj
a 

w wybora
ch do 

parlament
ów 

krajowych 
w % 

(Przed 
czerwcem 
2009 r.) 

Frekwencja 
w wyborach 

do 
Parlamentu 

Europejskieg
o w 2009 r. 

w % 

RóŜn. 
pomiędzy 
wyborami 

europ. 
a wyborami 

do parl. 
kraj. 

LU 86,5 91,35 +4,85 91,7 90,76 –0,94 

BE 91,9 90,81 –1,09 91,3 90,39 –0,91 

MT 95,7 82,39 –13,31 93,3 78,79 –14,51 

IT 80 71,72 –8,28 80,47 65,05 –15,42 

DK 87 47,89 –39,11 86,59 59,54 –27,05 

CY 91,8 72,50 –19,3 89 59,40 –29,6 

IE 62,57 58,58 –3,99 67,03 58,64 –8,39 

LV  71,4 41,34 –30,06 60,98 53,70 –7,28 

EL 75,6 63,22 –12,38 74,15 52,61 –21,54 

AT 80,48 42,43 –38,05 78,8 45,97 –32,83 

SE 80,1 37,85 –42,25 81,99 45,53 –36,46 

ES 75,66 45,14 –30,52 75,32 44,87 –30,45 

EE 58,24 26,83 –31,41 61 43,90 –17,1 

DE 79,1 43,00 –36,1 77,7 43,27 –34,43 

FR 64,42 42,76 –21,66 60,42 40,63 –19,79 

FI 69,7 39,43 –30,27 67,9 38,60 –29,3 

BG 55,8 29,22 –26,58 - 38,99 - 

PT 61,48 38,60 –22,88 65,02 36,77 –28,25 

NL 80 39,26 –40,74 80,4 36,75 –43,65 

HU 73,5 38,50 –35 64,39 36,31 –28,08 

UK  59,4 38,52 –20,88 61,3 34,70 –26,6 

SI 60,65 28,35 –32,3 63,1 28,37 –34,73 

CZ 58 28,30 –29,7 64,47 28,22 –36,25 

RO 58,51 29,47 –29,04 30,2 27,67 –2,53 

PL 40,57 20,87 –19,7 53,88 24,53 –29,35 

LT 46,08 48,38 +2,3 48,58 20,98 –27,6 

SK 70,06 16,97 –53,09 54,67 19,64 –35,03 

Korelacja pomiędzy frekwencją w ostatnich wyborach krajowych przed czerwcem 2009 r. a frekwencją 

w wyborach europejskich w 2009 r.: 0,78. 
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Z analizy powyŜszego zestawienia moŜna wyciągnąć szereg wniosków:  

 

1. Frekwencja w wyborach krajowych jest systematycznie wyŜsza niŜ 

frekwencja w wyborach europejskich. 

 

2. Wydaje się jednak, Ŝe róŜnica pomiędzy wyborami krajowymi 

a wyborami europejskimi wyraźnie się zmniejsza; 

 

3. Frekwencja w poszczególnych krajach nie zmienia się według 

ogólnej tendencji we wszystkich analizowanych państwach. 

Sytuacja jest odmienna dla kaŜdego kraju. 

 

Wydaje się, Ŝe nie moŜna realnie określić tendencji ogólnych, poniewaŜ sytuacje 

w poszczególnych krajach tak znacznie się od siebie róŜnią; przykład Estonii i Litwy 

dobrze ilustruje tę róŜnorodność kontekstów: podczas gdy frekwencja w wyborach 

europejskich w Estonii niemal się podwoiła od ostatnich wyborów (z 26,8% do 43,9%), 

na sąsiedniej Litwie obserwujemy sytuację diametralnie róŜną: frekwencja dosłownie 

stopniała z 48,4% do 21%.  

 
 

W niniejszej analizie zmian frekwencji naleŜy równieŜ wziąć pod uwagę to, czy tego 

samego dnia odbywały się jednocześnie inne wybory. Sytuacja taka wystąpiła w 10 

państwach członkowskich. O ile wydaje się zasadniczo, Ŝe zorganizowanie wyborów 

lokalnych, regionalnych, parlamentarnych lub referendum miało pozytywny wpływ na 

wybory europejskie, o tyle wpływ ten pozostał jednak ograniczony i niejednolity. 

Zajmijmy się teraz profilem socjologicznym osób, które nie wzięły udziału 
w głosowaniu. 
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1.2 Kim są osoby, które nie wzięły udziału w głosowaniu? 
 
a. Profil socjodemograficzny osób niegłosujących 
 

- Główne tendencje odnoszące się do niegłosowania są takie same jak te 
zaobserwowane w 2004 r.: wśród najrzadziej głosujących Europejczyków są osoby 

młode oraz osoby w najmniej korzystnej sytuacji ekonomicznej - 
 

Frekwencja w wyborach europejskich w 2009 r. 

 Głosowało  
Nie 

głosowało 

ŁĄCZNIE UE27 43% 57% 

Płeć   
MęŜczyźni 44% 56% 

Kobiety 42% 58% 

Wiek   
18–24 29% 71% 

25–39 36% 64% 

40–54 44% 56% 

55 + 50% 50% 

Wykształcenie (wiek 
zakończenia nauki) 

  

15 – 43% 57% 

16–19 40% 60% 

20 + 52% 48% 

W trakcie nauki 34% 66% 

Sympatie polityczne   
Lewica 55% 45% 
Centrum 41% 59% 
Prawica 61% 39% 

Zawód   
Praca na własny rachunek  51% 49% 

Kadra kierownicza 53% 47% 

Inni zatrudnieni 44% 56% 

Pracownicy fizyczni 36% 64% 

Pracujący w domu 42% 58% 

Bezrobotni 28% 72% 

Emeryci 49% 51% 

Studenci 34% 66% 

Trudności z opłacaniem rachunków 
Regularnie 34% 66% 
Czasami 41% 59% 
Nigdy 46% 54% 

Przywiązanie do Unii Europejskiej 
Tak 49% 34% 

Nie 41% 66% 
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Na szczeblu Unii Europejskiej tendencja do wstrzymywania się od głosowania jest 

silniejsza w przypadku: 

- Osób poniŜej 25 roku Ŝycia: 71% osób młodych nie udało się na 

głosowanie, w porównaniu z 50% osób w wieku 55 lat i starszych.  

- Osób, które zakończyły edukację przed ukończeniem 16 lat: 57% 

tych osób powstrzymało się od głosowania w porównaniu z 48% osób, 

które kontynuowały naukę do 20 roku Ŝycia lub dłuŜej. Jest to tym 

istotniejsze, Ŝe generalnie osoby najstarsze – które, jak stwierdzono, 

częściej korzystały z prawa głosu niŜ osoby młode – przewaŜają 

w kategorii respondentów, którzy zakończyli edukację przed 

ukończeniem 16 lat.  

- Osób o mniej radykalnych przekonaniach politycznych: najwięcej 

niegłosujących było wśród osób, które umieściły swoje przekonania 

polityczne w centrum skali przebiegającej od lewicy do prawicy (59%), 

w porównaniu z osobami o bardziej spolaryzowanych poglądach: 

lewicowych (45%) czy prawicowych (39%). NaleŜy w tym kontekście 

zauwaŜyć, Ŝe często respondenci, którzy klasyfikują swoje poglądy jako 

będące w centrum skali politycznej, są najmniej upolitycznieni, najmniej 

zaangaŜowani, a zatem logicznie rzecz ujmując, najmniej zmobilizowani, 

aby wziąć udział w głosowaniu.  

- Osób pracujących fizycznie lub bezrobotnych: biorąc pod uwagę 

kategorię zawodu, stwierdzono, Ŝe pracownicy fizyczni i bezrobotni 

rzadziej niŜ inne grupy zawodowe brali udział w głosowaniu, a wskaźnik 

wstrzymania się od głosowania wśród przedstawicieli tych grup wyniósł 

odpowiednio 68% i 72%. Frekwencja jest natomiast większa wśród 

wyborców naleŜących do wyŜszych kategorii, zwłaszcza wśród kadr 

kierowniczych i osób pracujących na własny rachunek. Wyniki te są 

powiązane z wynikami dotyczącymi poziomu wykształcenia.  

- Osób mających trudności z przetrwaniem od pierwszego do 

pierwszego: im więcej trudności ze związaniem końca z końcem, tym 

więcej niegłosujących. Wskaźnik wstrzymywania się od głosowania 

wśród osób, które „regularnie” mają problem z zapłaceniem rachunków 

pod koniec miesiąca, wynosi 66%, w porównaniu z 54% wśród osób, 

które zadeklarowały, Ŝe nigdy nie mają takich problemów. MoŜe to 

oznaczać, Ŝe Unii Europejskiej i jej instytucjom nie udało się faktycznie 
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przekonać Europejczyków, Ŝe dysponują środkami, aby uchronić ich 

przed obecnymi trudnościami gospodarczymi.  

 

 

ChociaŜ odnotowano większy wskaźnik wstrzymywania się od głosowania wśród kobiet 

(+2 punkty) niŜ wśród męŜczyzn, naleŜy zauwaŜyć, Ŝe płeć nie decyduje o znaczących 

róŜnicach. Zjawisko to stwierdzono juŜ w szczegółowej analizie5 przeprowadzonej przez 

Parlament Europejski: kobiety głosują prawie tak samo jak męŜczyźni, chociaŜ ogólnie 

deklarują mniejsze zainteresowanie polityką niŜ męŜczyźni, szczególnie problematyką 

europejską i wyborami europejskimi. Ponadto w ośmiu krajach głosowało więcej kobiet 

niŜ męŜczyzn.  

 

Dodatkowo, analiza głosowania pod kątem kryterium przywiązania do Europy pozwoliła 

na obalenie koncepcji mówiących o rzekomej silnej mobilizacji osób o nastawieniu 

antyeuropejskim: w rzeczywistości osoby te udawały się do urn rzadziej niŜ inne grupy. 

Odnotowano zjawisko odwrotne: osoby, które czują się Europejczykami, z większym 

przekonaniem uczestniczą w Ŝyciu Unii i wypełniają obowiązek wyborczy. 

 

                                           
5 Postawy i poglądy Europejek przed wyborami europejskimi w 2009 r. – w oparciu o Eurobarometr EB68, 
EB69 i EB70.  
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Zmiany socjologicznych motywów nieuczestniczenia w wyborach w okresie 

2004–2009 

41%

54%

63%

67%

55%

54%

50%

56%

64%

71%

58%

56%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

55 +

40-54

25-39

18-24

Age

Female

Male

Gender

 Did not vote in 2004    Did not vote in 2009
 

 
Porównanie profilu osób niegłosujących w wyborach w 2009 r. z osobami, które nie 

zagłosowały w wyborach europejskich sprzed pięciu lat, wskazuje na faktyczną 

kontynuację dotychczasowej tendencji. Podobnie jak w 2004 r., nie głosowało 

nieznacznie więcej kobiet niŜ męŜczyzn. Biorąc pod uwagę grupy wiekowe 

respondentów, tendencja do powstrzymywania się od głosowania jest równieŜ 

identyczna z tendencją zaobserwowaną w poprzednich wyborach: najwięcej 

niegłosujących było wśród osób najmłodszych. 

 

Współczynnik wstrzymywania się od głosowania wzrasta we wszystkich kategoriach, 

lecz odnotowuje się takŜe róŜnice w tej tendencji, szczególnie w podziale na grupy 

wiekowe respondentów: podczas gdy udział wstrzymujących się od głosowania 

pozostał stosunkowo stabilny w środkowych grupach wiekowych (25–39 lat, 64%, 

+1 punkt oraz 40–54 lata, 56%, +2 punkty), wzrost jest nieco znaczniejszy wśród 

osób młodych (71%, +4 punkty). 
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Najbardziej wyraźna róŜnica w stosunku do poprzednich wyborów wystąpiła 

w odniesieniu do osób najstarszych (55 lat i więcej): podczas gdy jedynie mała ich 

część nie udała się na głosowanie w 2004 r., to w ostatnich wyborach nie głosował 

jeden senior na dwóch, co oznacza wzrost o 9 punktów. Respondenci 

w najstarszym przedziale wiekowym są najbardziej zmobilizowani, lecz jest 

to równieŜ grupa, w której frekwencja najbardziej spadła. Aby powstrzymać 

spadek frekwencji w wyborach europejskich, konieczne wydaje się zatem szczególne 

zadbanie o ponowną mobilizację seniorów.  
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b. Częstotliwość niegłosowania 
 

- PrzewaŜające okazjonalne powstrzymywanie się od głosu - 
 
Jak juŜ wskazano wcześniej, frekwencja w wyborach krajowych jest wyraźnie większa 

niŜ frekwencja w wyborach europejskich i dotyczy to wszystkich państw członkowskich. 

Przed próbą zrozumienia, dlaczego niektórzy wyborcy nie głosują, podzieliliśmy 

potencjalny elektorat na kilka kategorii6 w zaleŜności od zachowań wyborczych 

w ostatnich wyborach krajowych i europejskich. PoniŜej przedstawiono proporcje 

kaŜdej z tych kategorii wyborców: 

 

- Osoby głosujące regularnie: ci wyborcy, którzy oddali głos zarówno 

w ostatnich powszechnych wyborach w ich kraju, jak i w wyborach do 

Parlamentu Europejskiego. Stanowią oni relatywną większość 

respondentów, poniewaŜ ich udział to 39% w skali Unii Europejskiej. 

 

- Osoby, które głosowały jedynie w wyborach krajowych: oddały 

głos w ostatnich wyborach powszechnych rozpisanych w ich kraju, lecz 

nie poszły do urn w wyborach europejskich. Grupa ta stanowi 33% 

w 27 państwach członkowskich. 

 

- Osoby, które regularnie wstrzymują się od głosu: nie głosowały ani 

w ostatnich wyborach powszechnych rozpisanych w ich kraju, ani 

w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Stanowią przy tym prawie 

jedną czwartą (22%) w skali całej Unii. 

 

- Osoby, które głosowały jedynie w wyborach europejskich: 

WyróŜniają się dosyć wyraźnie na tle trzech pozostałych kategorii, 

poniewaŜ oddały głos jedynie w ostatnich wyborach europejskich. Grupa 

ta stanowi zaledwie 3% próby. 

 
 

 

                                           
6 Kategorie te moŜna było określić, zestawiając pytanie o udział w wyborach europejskich (QK1) z pytaniem 
o udział w ostatnich wyborach krajowych (QK9).  
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 UE27 15 PCz przed 2004 r. 

 
+ 12 PCz po 

2004/2007 r.:  

2009 39% 2009 43% 2009 26% 
Osoby głosujące 

w wyborach 
krajowych 

i europejskich  
Osoby głosujące 

regularnie 

2004 40% 2004 44% 2004 23% 

2009 33% 2009 32% 2009 35% 

Osoby głosujące 
w wyborach 

krajowych, ale 
niegłosujące 
w wyborach 
europejskich  
Osoby, które 

głosowały jedynie 
w wyborach 
krajowych  

2004 31% 2004 30% 2004 33% 

2009 22% 2009 19% 2009 33% 

Osoby niegłosujące 
ani w wyborach 
krajowych, ani 
europejskich  
Osoby, które 

regularnie wstrzymują 
się od głosu  

2004 23% 2004 20% 2004 39% 

2009 3% 2009 3% 2009 2% 

Osoby niegłosujące 
w wyborach 

krajowych, ale 
głosujące w wyborach 

europejskich  
Osoby, które 

głosowały jedynie 
w wyborach 

europejskich  

2004 5% 2004 5% 2004 4% 

 
 
Dane zawarte w powyŜszej tabeli potwierdzają zatem, Ŝe znaczna róŜnica pomiędzy 

frekwencją w państwach, które przystąpiły do UE w 2004 lub 2007 r., a frekwencją 

w pozostałych państwach członkowskich nie wynika z braku zainteresowania tych osób 

Unią czy wręcz ich wrogości wobec Unii Europejskiej, ale z silniejszej skłonności do 

powstrzymywania się od udziału w wyborach, bez względu na ich rodzaj. Tak więc, 

o ile 26% (+3 punkty w stosunku do 2004 r.) respondentów w 12 państwach 

członkowskich od 2004/2007 r. naleŜy do kategorii nazwanej „głosującymi regularnie”, 

o tyle jest ich aŜ 43% (–1 punkt) w pozostałych 15 państwach członkowskich. 

Podobnie osoby regularnie wstrzymujące się od głosowania stanowią proporcjonalnie 

większą grupę w państwach, które przystąpiły od UE w 2004 lub 2007 r., niŜ 

w pozostałej piętnastce (33%, –6 punktów, wobec 19%, –1 punkt).  

 

Mimo Ŝe róŜnica frekwencji w tych dwóch grupach jest nadal znaczna, obserwuje się 

jednak jej zmniejszenie. Wydaje się zatem, Ŝe chociaŜ frekwencja w wyborach 

krajowych i europejskich nieubłaganie spada w 15 krajach, które przystąpiły do UE 

przed 2004 r., to jednak w 12 pozostałych państwach występuje tendencja wzrostowa. 
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Podsumowując, moŜna zatem zadać sobie pytanie, czy nie naleŜałoby się 

zainteresować szczególnie tymi 33 procentami Europejczyków, którzy 

zagłosowali w ostatnich wyborach krajowych, ale nie poszli na głosowanie 

w wyborach europejskich. Wyborców tych nie moŜna więc uwaŜać za 

bezwarunkowo wstrzymujących się od głosu, bezwzględnie uchylających się od 

obowiązku wyborczego; niegłosowanie nie jest w ich przypadku zachowaniem 

regularnym, poniewaŜ przyznają się do oddania głosu w innych wyborach.  

 

Jest to zatem elektorat, który „potencjalnie moŜna zmobilizować”, i z całą 

pewnością to do niego właśnie instytucje europejskie powinny przede wszystkim 

kierować swój przekaz informacyjny.  

 

NaleŜy wskazać powody, dla których grupa ta postanowiła nie udać się do urn: brak 

zainteresowania kwestiami europejskimi? Wyraźna wrogość w stosunku do Unii? Chęć 

ukarania instytucji europejskich? Czy teŜ po prostu chęć ukarania rządu krajowego? 

Kwestie te postaramy się omówić w dalszej części analizy, poświęconej powodom 

niegłosowania.  
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1.3 Moment decydujący o niegłosowaniu 
 

 
- Ponad jeden niegłosujący na pięciu 

podjął decyzję w dniu wyborów - 
 

Aby lepiej zrozumieć powody niegłosowania, naleŜy zainteresować się najpierw 

momentem, w którym Europejczycy, którzy nie poszli zagłosować (57%), podjęli tę 

decyzję7: czy chodzi tu o decyzję impulsywną, czy teŜ o przemyślany wcześniej wybór? 

Z tej perspektywy moŜemy wyróŜnić trzy grupy:  

 

- Osoby niegłosujące „bezwarunkowo”: 22% obywateli UE, którzy nie 

zagłosowali w wyborach europejskich, deklaruje, Ŝe nigdy wcześniej nie 

głosowali. 

 

- Osoby niegłosujące „z rozmysłem”: stanowią 33% i podjęły tę 

decyzję na kilka tygodni lub kilka miesięcy przed wyborami. 

 

- Osoby niegłosujące „impulsywnie”: Do tej kategorii naleŜy 32% 

niegłosujących. Osoby te o niegłosowaniu zdecydowały jedynie kilka dni 

przed wyborami, a nawet w dniu wyborów.  

 

 
 

                                           
7 QK3b. Kiedy podjął(ęła) Pan(i) decyzję, Ŝeby nie głosować w wyborach do Parlamentu Europejskiego? 
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W poniŜszej tabeli zgromadzono wyniki dla wszystkich 27 państw członkowskich:  
 

QK3b: Kiedy podjął(ęła) Pan(i) decyzję, Ŝeby nie głosować w wyborach 
do Parlamentu Europejskiego? 

 

Podst. 
niegłosujący 
w wyb. eur. 

2009 r. 
WE 2009 

(57% całej 
próby) 

Nigdy 
nie 

głosuje 

Suma 
częściowa: 

Zdecydował(a) 
kilka miesięcy 

lub kilka 
tygodni 

wcześniej 

Suma 
częściowa: 

Zdecydował(a) 
na kilka dni 

przed 
wyborami lub 

w dniu 
wyborów 

Wskaźnik 
wstrzymania 

się od 
głosowania  

UE27 22% 33% 32% 57% 

     

BE 50% 30% 9% 9,6% 

BG 14% 41% 30% 61,0% 

CZ 29% 34% 32% 71,8% 

DK 14% 29% 42% 40,5% 

DE 21% 40% 30% 56,7% 

EE 23% 33% 27% 56,2% 

IE 23% 28% 20% 41,4% 

EL 8% 59% 30% 47,4% 

ES 34% 30% 25% 55,1% 

FR 12% 29% 40% 59,4% 

IT 16% 45% 34% 35,0% 

CY 11% 49% 34% 40,6% 

LV 21% 38% 34% 46,3% 

LT 16% 35% 40% 79,0% 

LU 57% 12% 10% 9,2% 

HU 20% 46% 27% 63,7% 

MT 23% 50% 13% 21,2% 

NL 19% 24% 44% 63,2% 

AT 19% 41% 31% 54,0% 

PL 20% 34% 30% 75,5% 

PT 15% 49% 27% 63,2% 

RO 6% 35% 43% 72,3% 

SI 24% 29% 40% 71,6% 

SK 11% 34% 46% 80,4% 

FI 22% 33% 39% 61,4% 

SE 17% 30% 44% 54,5% 

UK 39% 20% 24% 65,2% 

 
 

Analiza odpowiedzi na to pytanie pod kątem geograficznym wykazała, Ŝe decyzja 

o niegłosowaniu jest podejmowana najwcześniej w krajach połoŜonych na 

południu Europy. W Grecji (59%), na Malcie (50%), w Portugalii i na Cyprze (49%) 

wystąpił największy odsetek osób niegłosujących, które podjęły decyzję 

o niegłosowaniu kilka tygodni, a nawet kilka miesięcy przed wyborami. Odsetek ten 

jest równieŜ duŜy we Włoszech (45% osób, które podjęły decyzję w ostatnich dniach 

przed głosowaniem), natomiast Hiszpania jest pod tym względem wyjątkiem (30%). 
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Z kolei w większości krajów na północy i w centrum Europy, w szczególności w Szwecji 

(44%), Holandii (44%), Danii (42%) i Finlandii (39%), niegłosujący postanowili nie 

udać się na wybory niedługo przed ich terminem.  

 

MoŜna zauwaŜyć istotną pozytywną korelację pomiędzy stosunkiem ogólnego 

wskaźnika osób niegłosujących do wskaźnika osób niegłosujących, które podjęły tę 

decyzję w ostatnich dniach (0,69): wskazuje ona na to, Ŝe kraje, gdzie do głosowania 

poszło najmniej uprawnionych, są jednocześnie krajami, gdzie niegłosujący podjęli 

decyzję z najmniejszym wyprzedzeniem. Dotyczy to zwłaszcza Słowacji (80,4% 

niegłosujących; 46% z nich podjęło decyzję w ostatniej chwili), Litwy (79%; 40%) oraz 

Rumunii (72,3%; 43%). Zjawisko to wystąpiło w niektórych krajach UE15, szczególnie 

Holandii (63,2% niegłosujących; 44% z nich podjęło decyzję w ostatnich dniach przed 

wyborami).  

 

MoŜna dostrzec w tych wynikach pewien optymistyczny akcent w odniesieniu 

do przyszłych wyborów, poniewaŜ pozwalają one przypuszczać, Ŝe moŜliwe 

jest zwiększenie frekwencji w krajach, w których jest ona najniŜsza: 

w rzeczywistości osoby stanowiące ten wysoki odsetek respondentów, którzy dopiero 

w ostatniej chwili przed wyborami postanowili nie udać się do urn (kilka dni przed 

wyborami lub w dniu wyborów), nie zastanawiały się długo nad tą decyzją. Była to 

najprawdopodobniej decyzja spontaniczna. Przypuszczalnie osoby te moŜna więc 

zmobilizować, pod warunkiem, Ŝe dobrze zrozumieją wyzwania związane z wyborami 

oraz ich znaczenie.  

 

Trzeba zatem zainteresować się profilem tych niegłosujących „w ostatniej chwili” 

(poniewaŜ wydaje się, Ŝe moŜna ich najłatwiej zmobilizować): sporządzenie ich 

portretu moŜe się okazać uŜyteczne, jeśli chcemy zwiększyć frekwencję wyborczą 

w kolejnych wyborach europejskich.  
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QK3b: Kiedy podjął(ęła) Pan(i) decyzję, Ŝeby nie głosować w wyborach do Parlamentu Europejskiego? 

 

Podstawa: 
niegłosujący 
w wyborach 
europejskich 

z 2009 r.  
(57% całej próby) 

Nigdy nie 
głosuje 

Zdecydował(a) 
kilka miesięcy 

wcześniej  

Zdecydował(a) 
kilka tygodni 

wcześniej 

Zdecydował(a) 
na kilka dni 

przed 
wyborami 

Zdecydował(a) 
w dniu 

wyborów 
[NW] 

Suma 
częściowa: 

Zdecydował(a) 
kilka miesięcy 

lub kilka 
tygodni 

wcześniej 

Suma 
częściowa: 

Zdecydował(a) 
na kilka dni 

przed 
wyborami lub 

w dniu 
wyborów 

UE27 22% 18% 15% 16% 16% 13% 33% 32% 

PŁEĆ           

MęŜczyźni 23% 19% 14% 16% 15% 13% 33% 31% 

Kobiety 21% 17% 15% 17% 17% 13% 32% 34% 

WIEK           

18–24 33% 11% 8% 17% 14% 17% 19% 31% 

25–39 28% 14% 12% 14% 18% 14% 26% 32% 

40–54 18% 20% 18% 16% 18% 10% 38% 34% 

55 + 16% 23% 18% 18% 13% 12% 41% 31% 

WYKSZTAŁCENIE         

15 – 25% 20% 18% 15% 12% 10% 38% 27% 

16–19 23% 19% 14% 16% 16% 12% 33% 32% 

20 + 14% 18% 14% 18% 22% 14% 32% 40% 

W trakcie nauki 26% 9% 8% 21% 16% 20% 17% 37% 

ZAWÓD         

Praca na własny 

rachunek 

18% 19% 14% 18% 20% 11% 33% 38% 

Kadra kierownicza 9% 15% 15% 18% 28% 15% 30% 46% 

Inni zatrudnieni 19% 18% 13% 17% 20% 13% 31% 37% 

Pracownicy fizyczni 24% 18% 15% 15% 15% 13% 33% 30% 

Pracujący w domu 25% 16% 16% 14% 16% 13% 32% 30% 

Bezrobotni 38% 17% 12% 12% 11% 10% 29% 23% 

Emeryci 15% 23% 18% 18% 13% 13% 41% 31% 

Studenci 26% 9% 8% 21% 16% 20% 17% 37% 

GŁOSOWAŁ(A) W WYBORACH KRAJOWYCH      

Tak 6% 19% 18% 21% 22% 14% 37% 43% 

Nie 41% 17% 11% 11% 9% 11% 28% 20% 

 
Analiza socjodemograficzna wyników nie pozwala na wskazanie głębokich róŜnic ze 

względu na płeć czy wiek respondentów, nawet jeśli kobiety i respondenci w przedziale 

wiekowym 40–54 lat (34% w obydwu kategoriach) nieco częściej podejmowali decyzję 

o niegłosowaniu w wyborach europejskich w ostatnich dniach. 

 

Natomiast wykształcenie i zawód – dwa kryteria silnie skorelowane ze sobą – są to 

kryteria dosyć wyróŜniające. OtóŜ w grupie niegłosujących ci, którzy odbyli długi okres 

kształcenia (40%), lub teŜ kadry kierownicze (46%) częściej decydowali w ostatniej 

chwili. Wreszcie osoby, które głosowały w ostatnich wyborach, lecz nie głosowały 

w wyborach europejskich, równieŜ dosyć często podjęły tę decyzję w ostatnich dniach 

przed wyborami. 
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MoŜna zatem stwierdzić, Ŝe wśród niegłosujących najwięcej osób, które podjęły decyzję 

o niegłosowaniu w ostatniej chwili przed wyborami europejskimi w dniach 4–7 czerwca 

2009 r., naleŜało do kategorii, które z reguły głosują najliczniej i które najliczniej udały 

się do urn zwłaszcza w wyborach europejskich w 2009 r.  

 

MoŜna znów dostrzec w tym wyniku optymistyczny akcent, jeśli załoŜyć, Ŝe 

osoby te moŜna łatwo „ponownie zmobilizować” do głosowania w przyszłych 

wyborach. 
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1.4  Powody niegłosowania 
 

 
- Wstrzymanie się od udziału w głosowaniu wynikające przede wszystkim z braku 

zaufania do polityki jako takiej - 
 
Zrozumienie powodów niegłosowania jest istotne z kilku powodów: z jednej strony jest 

to element określający zrozumienie wyborów, a z drugiej – moŜe się okazać przydatne 

w przyszłych wyborach, kiedy będzie trzeba odwrócić obecną tendencję, zgodnie 

z którą frekwencja nieubłaganie słabnie w kaŜdych kolejnych wyborach europejskich.  

 

Zadaliśmy niegłosującym pytania o powody, dla których nie udali się do urn w dniu 

wyborów; powodów tych moŜe być kilka, zarówno osobistych, jak i zawodowych czy 

ideologicznych8. Respondenci mogli wybrać do trzech odpowiedzi w celu wyjaśnienia 

swojej decyzji.  

 
Powody niegłosowania 

Podstawa: respondenci, którzy nie udali się na głosowanie (57% całej próby) 

28%

17%

17%

10%

10%

10%

10%

9%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

6%

3%

Lack of trust in/ dissatisfaction with politics generally

Not interested in politics as such

Vote has no consequences/ vote does not change anything

On holiday/ away from home

Too busy/ no time/ work

Do not know much about the EU/ EP or the EP elections

Rarely or never vote

Not interested in European matters

Not really satisfied with the European Parl iament as an institution

Sick/ health problem at the time

Lack of public debate/ lack of electoral campaign

Involved in a family/ leisure activity

Opposed to the EU

Registration or voting card problems

Did not know there were elections

Other (SPONTANEOUS)

DK

 
 
                                           
8 QK4b: Jakie były najwaŜniejsze powody, Ŝe nie głosował(a) Pan(i) w tych wyborach do Parlamentu 
Europejskiego? 
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Odpowiedzią najczęściej wybieraną przez respondentów był ogólnie brak zaufania 

do polityki lub niezadowolenie z polityki (28%).  

 

Kolejną, lecz wybieraną znacznie rzadziej odpowiedzią był brak zainteresowania 

polityką oraz ogólne poczucie, Ŝe zdaniem respondentów głos w wyborach nie ma 

Ŝadnego znaczenia (po 17% wybranych odpowiedzi).  

 

NaleŜy zatem zauwaŜyć, Ŝe Ŝaden z trzech wybranych w pierwszej kolejności powodów 

usprawiedliwiających niegłosowanie w wyborach nie dotyczy bezpośrednio Unii 

Europejskiej ani jej instytucji. Faktycznie brak wiedzy o UE lub PE wybrało jedynie 10% 

respondentów w próbie, a brak zadowolenia z Parlamentu Europejskiego – tylko 8%. 

 

 

W dalszej kolejności następuje grupa złoŜona z trzech elementów, z których kaŜdy 

został wybrany przez 10% z 57% Europejczyków, którzy nie głosowali w wyborach: 

fizyczna niemoŜność dotarcia do lokalu wyborczego, czy to z powodu wakacji, czy teŜ 

braku czasu, lub po prostu to, Ŝe respondent głosuje rzadko lub nigdy nie głosuje 

w wyborach.  

 

Pozostałe elementy były wymieniane przez mniej niŜ 10% z 57% Europejczyków, 

którzy nie udali się na głosowanie.  

 

Porównanie państw członkowskich 
 

Powody niepójścia do urn podawane przez niegłosujących moŜna zatem pogrupować 

w róŜne grupy tematyczne:  

 

1. Brak zainteresowania polityką jako taką lub ogólna krytyka polityki. Jest to 

temat, który obejmuje najwięcej odpowiedzi, zwłaszcza: 

 

- Ogólnie brak zaufania do polityki lub niezadowolenie z polityki (28%): 

powód ten jest szczególnie często wskazywany przez Greków (51%), 

Bułgarów (45%), Cypryjczyków i Rumunów (44% w obu przypadkach). 

 

- Przekonanie, Ŝe pojedynczy głos niczego nie zmienia (17%): powód ten 

najczęściej podają Łotysze (38%), Austriacy (35%) i Bułgarzy (31%).  
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- Ogólny brak zainteresowania polityką (17%): Węgrzy i Maltańczycy 

(29% w obu grupach) oraz respondenci z Hiszpanii (26%) najliczniej 

w ten sposób usprawiedliwiali nieobecność na głosowaniu.  

 

- Ogólna negacja obowiązku wyborczego (10%): argument ten był 

najpopularniejszy w Słowenii (23%).  
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Ten rozbrat niegłosujących z polityką jest mierzony za pomocą kolejnego pytania 

w ankiecie, tym razem na całej próbie respondentów: Jedynie 39% Europejczyków 

twierdzi, Ŝe bardzo interesuje się polityką9, co stanowi spadek o 7 punktów 

w odniesieniu do sprawozdania z 2004 r.  

 
PoniŜsza mapka ilustruje krajowe wyniki dla opcji: „ogólnie brak zaufania do polityki \ 

niezadowolenie z polityki”, wybranej przez 28% niegłosujących. 

 

 
Podstawa: Europejczycy, którzy nie udali się na głosowanie (57% całej próby) 

                                           
9 QK7.10: Proszę powiedzieć o kaŜdym z następujących stwierdzeń, czy raczej odpowiada ono Pana(i) opinii 
lub odczuciom czy raczej nie: Bardzo interesuje się Pan(i) polityką. W 2004 r. treść tego stwierdzenia 
brzmiała: Bardzo interesuje się Pan(i) polityką i bieŜącymi wydarzeniami. 
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2. Niegłosowanie z powodów bezpośrednio związanych z Unią Europejską. 

Rzadziej podawane są powody bezpośrednio związane z Unią Europejską, czy to 

dotyczące braku wiedzy o instytucjach i ich funkcjonowaniu, czy braku 

zainteresowania, a nawet wrogości.  

 

- Niewiele wiem o Unii Europejskiej \ Parlamencie Europejskim lub 

o wyborach do Parlamentu Europejskiego (10%): argument ten został 

jednak wybrany przez 20% niegłosujących Szwedów, 17% Austriaków 

o 16% Francuzów.  

 

- Brak zainteresowania sprawami europejskimi (9%): 17% niegłosujących 

Austriaków wskazało ten powód.  

 

- Brak zadowolenia z Parlamentu Europejskiego jako instytucji (8%) był 

opcją zaznaczaną najczęściej przez niegłosujących w Austrii (24%) 

i Szwecji (16%). 

 

- Brak debaty publicznej \ brak kampanii wyborczej (6%): niektórzy 

Europejczycy, którzy postanowili nie głosować, uwaŜają, Ŝe kampania 

wyborcza rozpoczęła się za późno. 

 

- Jestem przeciwnikiem Unii Europejskiej (4%): argument ten jest 

marginalny, ale wybrało go 13% Szwedów i 11% Austriaków, którzy nie 

głosowali.  

 

Zaobserwowano interesującą róŜnicę pomiędzy odpowiedziami zebranymi od 

niegłosujących w Austrii oraz w Wielkiej Brytanii, dwóch krajach, które czasami 

klasyfikuje się jako obóz eurosceptyków: Austriacy częściej niŜ średnia europejska dla 

usprawiedliwienia niegłosowania podają powody bezpośrednio związane z Unią 

Europejską, natomiast Brytyjczycy powołują się przede wszystkim na ogólną nieufność 

wobec polityki, jak teŜ powody bardziej rzeczowe, które opiszemy poniŜej. 
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3. Niegłosowanie z powodów osobistych: 

 

Nieobecność lub brak czasu (10% w obu przypadkach), problemy ze zdrowiem (7%), 

powody rodzinne (5%) lub problemy z rejestrem wyborców (3%) stanowią trzecią 

grupę tematyczną wśród powodów nieuczestniczenia w ostatnich wyborach 

europejskich wymienianych przez niegłosujących. Ta lista powodów rzeczowych, a więc 

a priori związanych z okolicznościami, występuje w oderwaniu od polityki ogólnie oraz 

od Unii Europejskiej. Niegłosujący, którzy przytaczają te argumenty, są być moŜe 

skłonni pójść na głosowanie w następnych wyborach europejskich: faktycznie nie 

mamy tu do czynienia z brakiem zainteresowania czy teŜ z wrogością wobec polityki 

bądź problematyki europejskiej, lecz ze splotem okoliczności. W tym kontekście, biorąc 

pod uwagę 10% niegłosujących, którzy twierdzą, Ŝe nie udali się do urn z powodu 

wyjazdu lub wakacji, moŜna się zastanawiać, czy wybrany termin organizacji 

wyborów europejskich nie ma negatywnego wpływu na frekwencję. Gdyby 

wybory do Parlamentu Europejskiego odbywały się jesienią lub w marcu, frekwencja 

wyborcza mogłaby bez wątpienia wzrosnąć. 

 
 
Na szczeblu kaŜdego państwa członkowskiego moŜna zwrócić uwagę na następujące 

elementy10: 

 

- Im niŜsza frekwencja w danym kraju, tym wyraźniejsza krytyka 

systemu politycznego jako takiego wyraŜana przez 

niegłosujących. Dotyczy to zwłaszcza Słowacji (37%), Czech (39%), 

a jeszcze bardziej Rumunii (44%). 

 

- Wreszcie, krytyka lub brak wiedzy niegłosujących na temat 

problematyki europejskiej są szczególnie silne w Szwecji, ale 

przede wszystkim w Austrii. I tak, 24% Austriaków i 16% Szwedów 

nie jest naprawdę zadowolonych z Parlamentu Europejskiego jako 

instytucji. Dla porównania, osoby niegłosujące w Wielkiej Brytanii 

sytuują się w odniesieniu do tej kwestii na poziomie średniej 

europejskiej (9% w porównaniu z 8% dla całej Unii). 

 

                                           
10 Szczegółowe informacje znajdują się w kompletnych wynikach zamieszczonych w załączniku do 
niniejszego dokumentu. 
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- NaleŜy ponadto zadać pytanie o zasadność głosowania w niektórych 

państwach w dniu roboczym zamiast w niedzielę (dotyczy to Słowacji, 

Holandii i Wielkiej Brytanii). Frekwencja w tych krajach jest poniŜej 

średniej europejskiej, a respondenci częściej niŜ w przypadku innych 

krajów wskazywali na trudności z pójściem na głosowanie. I tak, 15% 

Brytyjczyków, 19% Holendrów i 20% Słowaków stwierdziło, Ŝe nie miało 

czasu, by pójść do urn, ze względu na nadmiar zajęć. Innymi słowy, 

moŜna sądzić, Ŝe rozpisanie przez niektóre państwa wyborów 

europejskich w tygodniu ma negatywny wpływ na ogólną 

frekwencję. 
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1.5 „Upolitycznienie” respondentów 
 

 
- Ponad jeden Europejczyk na dwóch nie czuje się blisko związany z Ŝadną partią 

polityczną - 
 
Jak zauwaŜyliśmy, powody przedstawiane przez Europejczyków na usprawiedliwienie 

niegłosowania w wyborach europejskich odnoszą się przede wszystkim do ich ogólnego 

braku zainteresowania, a nawet pewnej niechęci do polityki. Analiza sympatii 

politycznych Europejczyków do wybranej partii potwierdza coraz większe oddalenie 

Europejczyków od polityki: mniej niŜ jeden respondent na dwóch przyznaje się do 

sympatii do określonej partii (43% wobec 54%, którzy deklarują, Ŝe Ŝadna partia nie 

jest im bliska)11. 

 

 
 

                                           
11 K10 Czy o którejś z partii politycznych mógłby (mogłaby) Pan(i) powiedzieć, Ŝe jest Panu(i) bliska? Tak, 
bardzo bliska; tak, raczej bliska; nie, niezbyt bliska; nie, zupełnie nie jest bliska.  
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Porównanie państw członkowskich 
 

Sympatia do partii politycznych jest szczególnie wyraźnie zarysowana na Malcie, gdzie 

78% respondentów wybrało odpowiedź, Ŝe określona partia jest im „bardzo bliska” lub 

„raczej bliska”. Odczucie to jest równie silne w Holandii (62%), na Cyprze (60%), we 

Włoszech i Szwecji (59% w obu państwach). W Luksemburgu, Grecji, Austrii, Belgii 

i Hiszpanii 50% lub więcej respondentów sympatyzuje z partią polityczną. Natomiast 

sympatie polityczne są bardzo ograniczone w Wielkiej Brytanii (22%), Rumunii (26%) 

i Polsce (31%).  

 

Ogólnie rzecz biorąc, wydaje się, Ŝe przywiązanie do partii politycznych jest mniejsze 

w krajach Europy Środkowej i Wschodniej. Faktycznie, na Węgrzech, w Bułgarii, na 

Litwie, Łotwie, w Słowenii, Czechach, Polsce i Rumunii poparcie dla określonej partii 

politycznej jest mniej wyraźne niŜ w całej Unii Europejskiej, w której wynosi ono 43%. 

 

Porównanie głosujących i niegłosujących 
 

Czy powiązanie pomiędzy sympatią polityczną a udziałem w wyborach 

europejskich jest oczywiste? Takie stwierdzenie wydaje się logiczne i potwierdza je 

analiza geograficzna: odnotowano rzeczywiście pozytywną korelację (0,56) pomiędzy 

frekwencją w wyborach europejskich a deklarowaną sympatią do wybranej partii 

politycznej, nawet pomimo kilku wyjątków, takich jak Holandia, gdzie respondenci 

deklarują silne powinowactwo ideologiczne z określoną partią, lecz nie poszli licznie na 

wybory.  

 

Ten związek pomiędzy upolitycznieniem a udziałem w wyborach jest równieŜ 

potwierdzony bezpośrednio poprzez analizę sympatii politycznej wyraŜanej 

przez głosujących w wyborach europejskich w czerwcu tego roku; rzeczywiście znaczna 

większość respondentów, którzy głosowali w wyborach europejskich, zadeklarowała, Ŝe 

określona partia polityczna jest im bliska (63% wobec 36% respondentów będących 

przeciwnego zdania), sytuacja jest natomiast odwrotna w grupie respondentów, którzy 

nie poszli na głosowanie: tylko jedna czwarta z nich deklaruje związki z partią 

polityczną, a 72% takich związków nie odczuwa.  

 

Taka analiza dodatkowo umacnia hipotezę, zgodnie z którą liczba niegłosujących 

odnotowana w wyborach europejskich lub w innych wyborach krajowych jest przede 
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wszystkim związana z niewielkim stopniem „upolitycznienia”, a nawet 

niechęcią do polityki.  

 

Analiza socjodemograficzna 
 

Analiza wyników w odniesieniu do profilu socjodemograficznego wykazała, Ŝe: 

 

- MęŜczyźni nieznacznie częściej sympatyzują z wybraną partią polityczną 

niŜ kobiety; 

 

- Upolitycznienie respondentów wzrasta wraz z ich wiekiem: 30% 

respondentów w wieku 18–24 lat deklarowało sympatię do partii 

politycznej, ale odsetek ten wyniósł 36% w grupie respondentów 

w wieku 25–39 lat, 42% w grupie respondentów w wieku 40–54 lat oraz 

52% w grupie respondentów w wieku 55 lat i starszych. Czynnik ten bez 

wątpienia pomaga w wyjaśnieniu istnienia duŜego odsetka 

niegłosujących wśród osób młodych;  

 

- Respondenci, którzy odbyli dłuŜszy okres nauki, częściej wyraŜają 

sympatię do wybranej partii politycznej (50%) niŜ respondenci, którzy 

zakończyli edukację w wieku od 16 do 19 lat (40%). Europejczycy, 

którzy zakończyli edukację najwcześniej, sytuują się pod względem 

przywiązania do partii politycznej pomiędzy wspomnianymi dwiema 

grupami (45%), ale być moŜe decydujący jest tu efekt wieku, poniewaŜ 

udział osób starszych jest szczególnie duŜy w grupie respondentów, 

którzy przerwali naukę przed ukończeniem 16 lat; 

 

- Mniej więcej połowa respondentów, którzy deklarują przywiązanie do 

Unii Europejskiej, czuje równieŜ sympatię do wybranej partii politycznej 

(49%), a jedynie jedna trzecia nie czuje się związana z Unią (33%). 
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Oui Non NSP 
UE27 43% 54% 3%
Sexe 
Homme 45% 52% 3%
Femme 41% 57% 2%
Age
18-24 30% 68% 2%
25-39 36% 61% 3%
40-54 42% 55% 3%
55 + 52% 46% 2%
Age de fin d'études 
15- 45% 53% 2%
16-19 40% 57% 3%
20+ 50% 48% 2%
Tjs étudiant 36% 61% 3%
Se sent attaché(e) à l'Europe
Oui 49% 49% 2%
Non 33% 65% 2%
A voté aux dernières élections européennes
Oui 63% 36% 1%
Non 25% 72% 3%

QK10 Diriez-vous que vous vous sentez proche d’un parti 
politique ?

 

 

Najbardziej upolitycznione kategorie, czyli osoby starsze, bardziej 

wykształcone, przywiązane do Unii Europejskiej – to równieŜ te osoby, które 

najliczniej poszły do urn w ostatnich wyborach.  

Przejdźmy teraz do deklarowanego przez respondentów stopnia poinformowania.  
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1.6 Stopień poinformowania a udział w wyborach 
 
 
- Choć poczucie niedoinformowania towarzyszy mniejszości respondentów, zauwaŜa się 

jego nieznaczny wzrost w porównaniu z poprzednimi wyborami europejskimi - 
 
 
Jak juŜ wykazano, stopień wykształcenia i świadomości politycznej Europejczyków miał 

wpływ na frekwencję w wyborach, które odbyły się w dniach 4–7 czerwca br. Istnieje 

prawdopodobieństwo, Ŝe innym czynnikiem, który zawaŜył na udziale w wyborach, był 

stopień poinformowania Europejczyków. Łącznie bezwzględna większość respondentów 

(53%) zadeklarowała, Ŝe dysponowała wszystkimi niezbędnymi informacjami, aby 

zdecydować, na kogo głosować w wyborach do Parlamentu Europejskiego.  

 

Choć całościowo wynik przedstawia się korzystnie, naleŜy zauwaŜyć, Ŝe poczucie 

dostatecznego poinformowania znacznie się osłabiło w porównaniu z wyborami 

z 2004 r. (59% wobec 53% w 2009 r.).  

 

Z kolei 42% respondentów stwierdziło, Ŝe nie miało wszystkich informacji niezbędnych 

do wzięcia udziału w wyborach: jakkolwiek wynik ten wymaga uwagi, dotyczy 

mniejszości respondentów, nawet jeŜeli wzrósł w porównaniu z wyborami europejskimi 

z 2004 r. (42%, +3 punkty procentowe).  

 

 

Wybory z 2004 r. charakteryzowały się autentyczną przepaścią informacyjną pomiędzy 

15 państwami, które wcześniej przystąpiły do Unii Europejskiej, a 10 państwami, które 

uczyniły to na kilka tygodni przed wyborami: w 2004 r. 42% wyborców z wówczas 

nowych 10 państw członkowskich zadeklarowało poczucie dysponowania wszystkimi 

informacjami niezbędnymi do zdecydowania, na kogo głosować w wyborach do 

Parlamentu Europejskiego (wobec 62% z pozostałych 15 państw). W ciągu 5 lat 

w 12 państwach członkowskich, które przystąpiły po 2004 r., wynik ten wzrósł 

o 7 punktów procentowych i dotyczy większości respondentów, podczas gdy 

w 15 pozostałych państwach członkowskich zmalał o 8 punktów procentowych. Wydaje 

się, Ŝe porównywanie pod tym względem 15 państw, które wcześniej przystąpiły do 

Unii Europejskiej, z państwami, które uczyniły to po 2004 r., utraciło juŜ rację bytu.  
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Deklarowane poczucie poinformowania w wyborach europejskich z 2004 r. 

i 2009 r.  
 WE 2004 WE 2009 
% odp.: „raczej 
tak”  

UE25 15 PCz 
przed 

2004 r. 

+ 10 PCz 
po 

2004 r. 

RóŜn. 15 
PCz 

przed 
2004 r. – 
10 PCz 

po 
2004 r. 

UE27 15 PCz 
przed 

2004 r. 

+ 12 
PCz po 
2004 r. 

RóŜn. 15 
PCz 

przed 
2004 r. 

– 12 PCz 
po 

2004 r. 
Posiadał(a) Pan(i) 
wszystkie niezbędne 
informacje, aby 
wybrać na kogo 
głosować w wyborach 
do Parlamentu 
Europejskiego 

59% 62% 42% +20 53% 54% 49% +5 

 
 

Porównanie państw członkowskich 
 

Analiza wyników z poszczególnych państw wskazuje na silną korelację pomiędzy 

frekwencją a poczuciem dysponowania wszystkimi informacjami niezbędnymi do 

wzięcia udziału w wyborach12. Wniosek ten obrazują dwa skrajne przykłady. Z jednej 

strony 90% Maltańczyków wskazało, Ŝe było dostatecznie poinformowanych, aby wziąć 

udział w wyborach, co w praktyce przełoŜyło się na frekwencję wynoszącą 78,8% – 

najwyŜszą z państw członkowskich Unii Europejskiej, w których głosowanie nie jest 

obowiązkowe. Z drugiej strony zaledwie 42% Polaków zadeklarowało poczucie pełnego 

przygotowania do wzięcia udziału w tegorocznych czerwcowych wyborach europejskich 

(co stanowi odsetek znacznie niŜszy od 53%, tj. średniej dla Unii Europejskiej), 

ostatecznie zaś do urn udało się 24,5% Polaków (trzeci spośród najniŜszych wyników 

frekwencji w Unii).  

 
 

                                           
12 Współczynnik korelacji: –0,66. 
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Frekwencja w WE 2009 a deklarowane 
poczucie poinformowania 

 

Miał(a) Pan(i) 
wszystkie 
informacje 

niezbędne do 
wzięcia 
udziału 

w wyborach 
% odp.: 

„raczej tak” 

Frekwencja 
w wyborach 
europejskich 

z 2009 r.  

UE27 53% 43,0% 
   
MT 90% 78,8% 
CY 79% 59,4% 
LU 75% 90,8% 
EE 71% 43,8% 
FI 70% 38,6% 
BE 69% 90,4% 
EL 68% 52,6% 
IE 67% 58,6% 
LV 66% 53,7% 
SK 63% 19,6% 
AT 62% 46,0% 
DK 60% 59,5% 
IT 60% 65,0% 
SI 60% 28,4% 
HU 59% 36,3% 
SE 58% 45,5% 
LT 57% 21,0% 
DE 56% 43,3% 
ES 54% 44,9% 
NL 53% 36,8% 
BG 49% 39,0% 
CZ 49% 28,2% 
FR 49% 40,6% 
RO 49% 27,7% 
PT 44% 36,8% 
PL 42% 24,5% 
UK 42% 34,8% 
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Analiza socjodemograficzna 

 

Związek pomiędzy deklarowanym poczuciem poinformowania a frekwencją jest 

wyraźnie widoczny w poniŜszej tabeli. Większość osób, którym towarzyszyło poczucie 

dysponowania dostatecznymi informacjami, udała się do urn. Z kolei większość osób 

o przeciwnej opinii nie oddała głosu w wyborach.  

 
 

Posiadał(a) Pan(i) wszystkie niezbędne informacje, aby wybrać na 
kogo głosować w wyborach do Parlamentu Europejskiego 

  
  Raczej tak Raczej nie  

Trudno 
powiedzieć  

 UE27  53% 42% 5% 
  Płeć        
 
 
 

MęŜczyzna 57% 38% 5% 

 Kobieta  50% 45% 5% 
  Wiek       
 
 
 

18–24 44% 50% 6% 

 25–39 49% 45% 6% 
 40–54 57% 39% 4% 
 55 + 55% 40% 5% 
  Wiek zakończenia nauki      
 
 
 

15 – 47% 47% 6% 

 16–19 53% 42% 5% 
 20 + 61% 36% 3% 

 
W trakcie 
nauki  

51% 43% 6% 

  Udział w ostatnich wyborach europejskich   
 Tak 69% 29% 2% 
 Nie  37% 56% 7% 
  Znajomość kampanii informacyjnej 
 Tak 63% 34% 3% 
 Nie  35% 59% 6% 

 
 

PowyŜszy wniosek znajduje potwierdzenie w analizie socjodemograficznej wyników: 

w wyborach najczęściej brały udział osoby mające najwięcej informacji. Mowa 

w szczególności o osobach, które mają co najmniej 40 lat, które najpóźniej zakończyły 

naukę, ale równieŜ które znają kampanię informacyjną zachęcającą do pójścia na 
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głosowanie. W następnej części dokonamy szczegółowej analizy skutków kampanii 

zachęcających do pójścia na głosowanie.  
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2. Wiedza o wyborach europejskich 
 
 
Po przeanalizowaniu danych dotyczących rezygnacji z udziału w wyborach i podjęciu 

próby zrozumienia jej przyczyn w niniejszej, drugiej części zajmiemy się analizą 

stopnia znajomości wśród Europejczyków kampanii informacyjnych zachęcających do 

pójścia na głosowanie. Czy kampanie te – czy to europejskie, czy krajowe – mają 

wpływ na postawę wyborczą Europejczyków? Czy skłoniły ich do wzięcia udziału 

w wyborach? Czy przesłanie, które chciały przekazać instytucje europejskie i państwa 

członkowskie, okazało się skuteczne? Czy moŜna sformułować wnioski na przyszłość 

w celu usprawnienia działalności informacyjnej instytucji europejskich, a zwłaszcza 

Parlamentu Europejskiego?  

 
 
 
2.1 Znajomość kampanii zachęcających do pójścia na głosowanie 
 
- Znajomość zasadniczo dobra, zdecydowanie lepsza w porównaniu z 2004 r., lecz bez 

rzeczywistego wpływu na udział w wyborach -  
 
Ponad dwie trzecie Europejczyków (67%) przypomina sobie, Ŝe widziało, słyszało lub 

czytało informacje stanowiące część kampanii mającej na celu zachęcenie do pójścia 

na głosowanie w wyborach europejskich13. JeŜeli wynik ten porównamy z wynikiem 

z 2004 r., gdy zadano znacznie odmienne pytanie14, zauwaŜamy wzrost o 30 punktów 

procentowych.  

 

                                           
13 Czy przypomina sobie Pan(i), Ŝeby widział(a) Pan(i) w telewizji, w Internecie lub na plakatach wyborczych, 
czytał(a) w gazetach lub słyszał(a) w radiu kampanię zachęcającą ludzi do pójścia na głosowanie w wyborach 
europejskich? 
14 Czy zna Pan(i) kampanię lub reklamę, niezwiązaną z partią polityczną, zachęcającą ludzi do głosowania 
w wyborach europejskich? Tak, nie.  
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Porównanie państw członkowskich 
 
 

Znajomość kampanii zachęcających do pójścia na głosowanie –  

Frekwencja w WE 2009 

 

Znajomość kampanii 

zachęcających do 

pójścia na głosowanie 

Frekwencja w WE 2009 

UE27 67% 43,0% 

   

MT 89% 78,8% 

SE 86% 45,5% 

SK 82% 19,6% 

EE 80% 43,8% 

DK 79% 59,5% 

HU 79% 36,3% 

CY 78% 59,4% 

NL 78% 36,8% 

ES 76% 44,9% 

CZ 75% 28,2% 

SI 75% 28,4% 

LU 74% 90,8% 

IE 72% 58,6% 

LT 72% 21,0% 

AT 72% 46,0% 

FI 71% 38,6% 

DE 69% 43,3% 

PT 67% 36,8% 

EL 66% 52,6% 

FR 66% 40,6% 

LV 66% 53,7% 

PL 66% 24,5% 

RO 62% 27,7% 

IT 60% 65,0% 

UK 54% 34,8% 

BE 53% 90,4% 

BG 45% 39,0% 

 
Stopień znajomości kampanii znacznie róŜni się w zaleŜności od państwa: bardzo wielu 

Maltańczyków (89%; wysoka frekwencja: 78,8%) i Szwedów (86%; 45,5%), ale 

równieŜ Słowaków, którzy zajęli ostatnie miejsce pod względem frekwencji (82%; 

19,6%), zadeklarowało, Ŝe widziało kampanie. MoŜna zatem stwierdzić, Ŝe wysoki 

stopień znajomości kampanii nie zawsze idzie w parze z wysoką frekwencją.  
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Podobnie w przypadku państw o niŜszym stopniu znajomości kampanii zauwaŜa się 

bardzo róŜne wskaźniki frekwencji: Bułgaria (znajomość kampanii: 45%; frekwencja: 

39%), Wielka Brytania (54%; 34,7%), Włochy (60%; 65%). 

 

Na podstawie tabeli moŜna stwierdzić, Ŝe stopień znajomości kampanii jest identyczny 

w państwach nowo przyjętych do Unii Europejskiej (w 2004 r. i 2007 r.) i pozostałych. 

Niemniej jednak frekwencja była znacznie niŜsza w państwach nowo przyjętych niŜ 

pozostałych.  

 
 

Analiza socjodemograficzna 
 

Analiza socjodemograficzna respondentów wskazuje na szereg róŜnic, które jednak są 

mało istotne. Lepsze wyniki odnotowano u: 

 

- męŜczyzn (69% wobec 64% kobiet); 

 

- osób, które kontynuowały naukę po ukończeniu 19 roku Ŝycia (73% 

wobec 60% osób, które zakończyły naukę przed 16 rokiem Ŝycia); 

 

- osób o największej świadomości politycznej opowiadających się za lewą 

lub prawą stroną sceny politycznej (72% w kaŜdym z przypadków wobec 

66% osób sytuujących się pośrodku sceny politycznej); 

 

- osób czujących się Europejczykami (74% wobec 55% osób niemających 

takiego poczucia). Znaczną róŜnicę (19 punktów procentowych) moŜna 

zapewne wytłumaczyć tym, Ŝe respondenci, którzy zadeklarowali, Ŝe 

czują się obywatelami UE, w większym stopniu interesują się sprawami 

europejskimi.  
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Ogólnie rzecz biorąc, jeśli chodzi o znajomość kampanii, odsetek 

respondentów, którzy wzięli udział w wyborach, przewyŜsza nieco średnią dla 

Unii Europejskiej: 73% wobec 61% osób niegłosujących.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O ile zaledwie jedna czwarta osób głosujących w wyborach europejskich nie 

przypomina sobie kampanii, o tyle ponad jedna trzecia osób niegłosujących 

zadeklarowała, Ŝe nie przypomina sobie kampanii zachęcającej do pójścia na 

głosowanie w wyborach europejskich (36%). Analizy socjodemograficznej osób 

głosujących dokonaliśmy w pierwszej części niniejszego sprawozdania.  

  Frekwencja w wyborach 
europejskich z 2009 r. 

 UE27 Udział 
w wyborach 

Rezygnacja 
z udziału 

w wyborach 

Przypomina sobie kampanię zachęcającą 
do pójścia na głosowanie w wyborach 

europejskich 
67% 73% 61% 

Nie przypomina sobie kampanii 
zachęcającej do pójścia na głosowanie 

w wyborach europejskich 
30% 25% 36% 

Trudno powiedzieć 3% 2% 3% 
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3. Sprawy związane z UE a udział w wyborach 
 
 
W ostatniej części analizy uwaŜniej przyjrzymy się Europejczykom, którzy głosowali 

w wyborach europejskich – 43% całej próby. Postaramy się odpowiedzieć na pytania, 

kiedy podjęli decyzję, a zwłaszcza czym kierowali się w swoim wyborze. Odpowiedzi te 

mogą równieŜ pozwolić zrozumieć przyczyny niskiej frekwencji: otóŜ analiza powodów 

wymienionych przez wyborców w celu uzasadnienia ich decyzji o pójściu na głosowanie 

moŜe pośrednio wskazać nam przyczyny, dla których część osób nie udała się do urn.  

 
 
3.1 Moment podjęcia decyzji 
 

 
- Znaczna większość wyborców głosuje niezmiennie w ten sam sposób lub podjęła 

decyzję na długo przed wyborami -  
 
Co drugi głosujący zadeklarował, Ŝe zawsze głosuje w ten sam sposób15. Bez względu 

na rodzaj głosowania wyborcy są najczęściej wierni określonej partii lub kandydatowi. 

Nieco ponad jedna trzecia z nich podejmuje decyzję na kilka miesięcy lub kilka tygodni 

przed wyborami. MoŜna wręcz zastanowić się, w jakim stopniu kampania wyborcza, 

która najczęściej rozpoczyna się w ostatnich tygodniach przed wyborami, jest 

rzeczywiście w stanie wpłynąć na wybór tej części głosujących. Zaledwie 15% 

uczestników głosowania podjęło decyzję w ostatnich dniach czy wręcz ostatniego dnia.  

 
 

 

 
                                           
15 QK3a Kiedy podjął(ęła) Pan(i) decyzję, Ŝeby zagłosować na tę właśnie partię lub ugrupowanie, na które 
głosował(a) Pan(i) w wyborach do Parlamentu Europejskiego? 
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W porównaniu z wyborami europejskimi z 2004 r. ogół wyników przedstawia się 

stosunkowo stabilnie. MoŜna jedynie zauwaŜyć, Ŝe o ile odsetek lojalnych wyborców, 

którzy niezmiennie głosują w ten sam sposób, znacznie się obniŜył (–2 punkty 

procentowe), o tyle odsetek osób, które dokonały wyboru kandydata z dość duŜym 

wyprzedzeniem (na kilka tygodni czy wręcz kilka miesięcy przed dniem głosowania) 

wzrósł do 34% (+6 punktów procentowych). Z kolei odsetek respondentów, którzy 

dokonali wyboru w ostatniej chwili przed wyborami, obniŜył się nieco w porównaniu 

z 2004 r. (15%, –4 punkty procentowe). 



Specjalny EUROBAROMETR 320   SondaŜ powyborczy 
 

50 

Porównanie państw członkowskich 
 

QK3a: Kiedy podjął(ęła) Pan(i) decyzję, Ŝeby zagłosować 
na tę właśnie partię lub ugrupowanie, na które 
głosował(a) Pan(i) w wyborach do Parlamentu 

Europejskiego?  
Podstawa: 
głosujący 

w WE 
2009 
(43% 
całej 

próby)  

Zawsze 
tak 

głosuję 

Kilka 
miesięcy 
lub kilka 
tygodni 

wcześniej 

Kilka dni 
wcześniej 

lub 
w dniu 

wyborów 

% 
głosujących 

UE27 50% 34% 15% 43,0% 

     

LV 17% 51% 32% 53,7% 

FR 41% 28% 30% 40,6% 

SE 26% 46% 27% 45,5% 

NL 40% 34% 26% 36,8% 

DK 40% 34% 25% 59,5% 

FI 38% 37% 25% 38,6% 

CZ 50% 28% 22% 28,2% 

UK 41% 36% 22% 34,8% 

LT 50% 31% 19% 21,0% 

BE 53% 29% 18% 90,4% 

EE 40% 41% 18% 43,8% 

AT 49% 33% 18% 46,0% 

SI 54% 28% 18% 28,4% 

RO 48% 33% 17% 27,7% 

LU 42% 41% 16% 90,8% 

SK 50% 34% 16% 19,6% 

IE 41% 46% 13% 58,6% 

EL 63% 24% 13% 52,6% 

DE 51% 36% 12% 43,3% 

MT 66% 22% 12% 78,8% 

CY 76% 13% 11% 59,4% 

BG 46% 42% 11% 39,0% 

ES 60% 28% 11% 44,9% 

PL 49% 36% 10% 24,5% 

PT 58% 32% 8% 36,8% 

IT 58% 35% 6% 65,0% 

HU 54% 41% 5% 36,3% 

 
 

Analiza tabeli wskazuje, Ŝe w odróŜnieniu od 2004 r. w tym roku występuje bardzo 

niewielka róŜnica pomiędzy 12 państwami uczestniczącymi w wyborach europejskich 

od 2004 r. a pozostałymi.  

 

Analiza wyników z poszczególnych państw ujawnia dość wyraźną róŜnicę w postawach 

wyborczych: niemal co trzeci wyborca podjął decyzję zaledwie na kilka dni przed 
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głosowaniem czy wręcz w dniu wyborów na Łotwie (32%), we Francji (30%), 

w Szwecji (27%) i w Holandii (26%). 

 

Państwa te charakteryzują się niŜszym odsetkiem lojalnych głosujących, którzy 

zadeklarowali, Ŝe głosowali tak jak zazwyczaj. Mowa w szczególności o Łotwie, gdzie 

zaledwie 17% osób zadeklarowało, Ŝe zawsze głosuje w ten sam sposób.  

 

Ogólnie rzecz ujmując, wydaje się, Ŝe pod względem momentu dokonywania wyboru 

istnieje podział na Północ i Południe. O ile mieszkańcy krajów południowych najczęściej 

dokonują wyboru z wyprzedzeniem, bez względu na to, czy zawsze głosują w ten sam 

sposób, czy podejmują decyzję na kilka tygodni, a nawet kilka miesięcy wcześniej, 

o tyle mieszkańcy Północy są mniej zdecydowani i wydają się mieć większe wątpliwości 

aŜ do ostatniej chwili. Grecy (13%), Maltańczycy (12%), Cypryjczycy i Hiszpanie (11% 

w kaŜdym z przypadków), Portugalczycy (8%) i Włosi (6%) – poniŜej średniej dla Unii 

Europejskiej (15%) – podjęli decyzję w ostatnich dniach czy wręcz ostatniego dnia 

przed wyborami. Z kolei co najmniej jedna czwarta Łotyszy, Szwedów, Holendrów, 

Duńczyków i Finów zdecydowała się w ostatnich dniach czy wręcz ostatniego dnia 

przed wyborami.  

 

Jak wskazywały wcześniejsze dane, w państwach o niskiej frekwencji osoby, które nie 

głosowały, dość często podejmowały decyzję w ostatnich dniach przed wyborami. Tym 

razem jednak zauwaŜa się brak związku pomiędzy momentem dokonywania wyboru 

a frekwencją: w państwach, w których wyborcy decydują się na długo przed wyborami, 

frekwencja nie jest wyŜsza niŜ w pozostałych państwach16.  

 

Analiza socjodemograficzna 
 

Pod względem socjodemograficznym naleŜy zauwaŜyć, Ŝe to przede wszystkim młodzi 

wyborcy najczęściej decydowali się w ostatniej chwili w porównaniu z osobami 

starszymi (25% głosujących w wieku od 18 do 24 lat17wobec 17% w wieku od 25 do 

54 lat i 12% w wieku co najmniej 55 lat). W związku z tym, Ŝe mają mniejsze 

doświadczenie wyborcze, wydają się dłuŜej wahać przed dokonaniem wyboru. 

 

                                           
16 Współczynnik korelacji pomiędzy frekwencją a dokonaniem wyboru kandydata na długo przed wyborami 
(bez względu na to, czy głosuje się zawsze w ten sam sposób, czy podjęło się decyzję wiele tygodni, a nawet 
wiele miesięcy wcześniej): 0,1. 
17 Od 16 lat w Austrii. 
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3.2 Powody głosowania 
 
 

- Udział w wyborach przede wszystkim z poczucia obywatelskiego obowiązku - 
 
 
Jak wykazano wcześniej, czynniki bezpośrednio związane z Unią Europejską nie 

mieszczą się wśród najwaŜniejszych powodów wymienianych przez osoby niegłosujące 

w celu uzasadnienia ich wyboru. Podobnie wyborcy, którzy wzięli udział w wyborach 

europejskich, uczynili to przede wszystkim w celu spełnienia obywatelskiego 

obowiązku, a dopiero w dalszej kolejności ze względów ściśle politycznych 

i europejskich. 47% głosujących, tj. niemal połowa, stwierdziło, Ŝe głosowało 

z poczucia obywatelskiego obowiązku, zaś 40% – poniewaŜ głosuje zawsze18. Na 

drugim, choć duŜo dalszym miejscu: niemal jedna czwarta głosujących zadeklarowała, 

Ŝe głosowała, Ŝeby poprzeć partię polityczną, która jest jej bliska (24%). Pozostałe 

powody wskazało mniej niŜ 20% głosujących. 

 

Porównanie państw członkowskich 
 

W ujęciu szczegółowym powody głosowania uporządkować moŜna według 

następujących kategorii: 

 

 

1. Głos obywatelski: 

To kategoria, wokół której skupia się zasadnicza część odpowiedzi głosujących: 

 

- 47% głosujących stwierdziło, Ŝe głosowało z poczucia obywatelskiego 

obowiązku. Cypryjczycy (78%), dla których głosowanie jest 

obowiązkowe, Maltańczycy (74%), Rumuni (73%) i Szwedzi (71%) 

najczęściej deklarowali, Ŝe głosowali w celu spełnienia obywatelskiego 

obowiązku. Na Węgrzech (30%) i w Czechach (29%) powód ten 

wskazało znacznie mniej osób.  

 

- 40% głosujących stwierdziło, Ŝe udało się do urn, poniewaŜ głosuje 

zawsze. Dotyczy to zwłaszcza Finów (59%) i Duńczyków (54%). Powód 

                                           
18 QK4d Jakie były najwaŜniejsze powody, dla których zdecydował(a) się Pan(i) pójść i zagłosować w tych 
wyborach do Parlamentu Europejskiego? 
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ten najrzadziej wskazywali Luksemburczycy (19%), dla których 

głosowanie jest obowiązkowe.  

 

 
Podstawa: Europejczycy, którzy wzięli udział w wyborach (43% całej próby) 

 

 

2. Głos poparcia: 

Niektórzy Europejczycy uwaŜają, Ŝe głosowanie to sposób na wyraŜenie poparcia dla 

ulubionej partii politycznej lub, w mniejszym stopniu, rządu.  

 

- 24% Europejczyków głosowało w wyborach do Parlamentu Europejskiego 

w celu wyraŜenia poparcia dla partii politycznej. Głos poparcia to powód 

wskazywany w szczególności w Bułgarii (45%), na Cyprze (42%) i na 
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Słowacji (41%), tj. w państwach, w których frekwencja osiągnęła 

skrajnie odmienne wartości.  

 

- 9% głosujących wzięło udział w wyborach w celu wyraŜenia poparcia dla 

rządu.  

 

 
Podstawa: Europejczycy, którzy wzięli udział w wyborach (43% całej próby) 

 

 



Specjalny EUROBAROMETR 320   SondaŜ powyborczy 
 

55 

3. Głos europejski: 

Pierwszy powód bezpośrednio związany ze sprawami europejskimi – „mogę coś 

zmienić” – z wynikiem 19% zajął dopiero czwarte miejsce w zestawieniu. To jednak 

bardzo istotny powód, który stanowił jedną z głównych osi kampanii informacyjnych 

zachęcających Europejczyków do pójścia do urn19: polityka europejska ma bezpośredni 

wpływ na Ŝycie obywateli, którzy poprzez oddanie głosu mogą wpłynąć na wybory 

polityczne Parlamentu Europejskiego.  

 

- Pierwsze miejsce wśród powodów o charakterze europejskim: 19% 

wyraziło opinię, Ŝe poprzez oddanie głosu w wyborach europejskich 

moŜe coś zmienić. Przekonanie to jest szczególnie silne w Szwecji, gdzie 

stanowiło drugi w kolejności wskazywany powód.  

 

- Drugie miejsce: 16% Europejczyków głosowało, poniewaŜ jest 

zwolennikami UE. Mowa zatem o głosie poparcia. Warto podkreślić, Ŝe 

powód ten najczęściej wskazywali wyborcy rumuńscy i słowaccy (27% 

w kaŜdym z państw), których niewielka część udała się do urn.  

 

- W następnej kolejności: 13% wyborców stwierdziło, Ŝe poszło na 

głosowanie, poniewaŜ czuje się Europejczykami. Wyborców takich jest 

nieco więcej w państwach załoŜycielskich Unii: Luksemburgu (24%), 

Niemczech i Francji (23% w kaŜdym z państw) oraz Holandii (18%).  

 

- Pozostałe powody o charakterze europejskim uzasadniające pójście na 

głosowanie wskazał juŜ mniejszy odsetek głosujących: 6% 

zadeklarowało, Ŝe głosowało, poniewaŜ UE odgrywa waŜną rolę w ich 

codziennym Ŝyciu, 5% – poniewaŜ bardzo interesuje się sprawami 

europejskimi, a 5% – ze względu na informacje otrzymane w czasie 

kampanii.  

 

                                           
19 Kampania: „UŜyj siły swego głosu w wyborach do Parlamentu Europejskiego 7 czerwca”. 
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4. Głos niezadowolenia: 

 

Analiza wyników wskazuje, Ŝe w tegorocznych wyborach europejskich chęć wyraŜenia 

głosu niezadowolenia, bez względu na jego przyczyny, towarzyszyła jedynie 

nieznacznej liczbie głosujących. Głos niezadowolenia moŜe przejawiać się na szereg 

róŜnych sposobów: 

 

- Niezadowolenie moŜe mieć charakter ogólny: w odróŜnieniu od tego, co 

wydarzyło się w związku z odrzuceniem w referendum traktatu 

konstytucyjnego we Francji i w Holandii20 i traktatu lizbońskiego 

w Irlandii21, jedynie 11% głosujących wyraziło głos niezadowolenia, przy 

czym zauwaŜyć moŜna wyraźne róŜnice pomiędzy poszczególnymi 

państwami: na Węgrzech niezadowolenie osiągnęło wynik 28%, zaś 

w Wielkiej Brytanii – 22%. 

 

- Głos niezadowolenia moŜe słuŜyć ukaraniu rządu: powód ten osiągnął 

wynik jedynie 5%, przy czym zauwaŜyć moŜna istotne róŜnice pomiędzy 

poszczególnymi państwami. W Grecji powód ten wskazało mianowicie 

19% głosujących, na Węgrzech – 12%, we Francji – 11%, zaś w Szwecji 

i w Słowenii – zaledwie 1%, a w Rumunii – 2%. 

 

- Głos niezadowolenia moŜe słuŜyć ukaraniu UE. W Unii Europejskiej 

powód ten wskazało średnio jedynie 2% głosujących. 

 

                                           
20 Referendum w sprawie traktatu konstytucyjnego, 2005 r. 
21 Referendum w sprawie traktatu lizbońskiego, 2008 r. 
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This is 
your duty 
as citizen

You always vote

To support the 
political party 
you feel close 

to

You can 
make things 

change in 
voting on the 

European 
elections

You are in 
favour of the 

EU

You feel 
European/ 

citizen of the 
EU

To express your 
disagreement

To support your 
Government

The EU plays an 
important role 

in your 
everyday life

EU27 47% 40% 24% 19% 16% 13% 11% 9% 6%

BE 37% 31% 24% 10% 11% 13% 6% 7% 6%
BG 63% 43% 45% 18% 23% 10% 3% 6% 3%
CZ 29% 48% 23% 17% 12% 15% 16% 7% 5%
DK 64% 59% 21% 24% 14% 17% 11% 6% 9%
DE 40% 42% 34% 23% 26% 23% 7% 10% 7%
EE 55% 46% 18% 13% 10% 15% 9% 10% 3%
IE 68% 47% 19% 19% 20% 5% 14% 8% 8%
EL 60% 29% 31% 13% 7% 8% 19% 13% 6%
ES 57% 27% 17% 21% 19% 6% 11% 12% 6%
FR 65% 44% 18% 20% 17% 23% 14% 8% 4%
IT 35% 39% 22% 19% 13% 10% 7% 10% 8%
CY 78% 53% 42% 17% 11% 5% 8% 13% 10%
LV 61% 34% 20% 15% 6% 8% 20% 6% 2%
LT 62% 51% 23% 12% 7% 10% 3% 10% 3%
LU 60% 19% 17% 21% 18% 24% 8% 8% 9%
HU 30% 44% 30% 23% 11% 9% 28% 6% 5%
MT 74% 34% 36% 22% 23% 11% 11% 9% 10%
NL 43% 49% 31% 22% 25% 18% 11% 6% 6%
AT 35% 30% 31% 26% 16% 16% 18% 14% 7%
PL 44% 34% 14% 10% 7% 13% 3% 6% 3%
PT 43% 43% 10% 15% 6% 6% 6% 4% 5%
RO 73% 33% 31% 18% 27% 7% 4% 4% 8%
SI 63% 47% 26% 15% 9% 11% 10% 11% 5%
SK 63% 34% 41% 22% 27% 13% 7% 9% 6%
FI 54% 54% 20% 18% 11% 16% 6% 9% 5%
SE 71% 39% 29% 42% 15% 14% 9% 5% 5%
UK 41% 51% 21% 12% 7% 4% 22% 8% 4%

*The other items have been chosen by 5% of the respondents or less. 

QK4d What are the main reasons why you decided to go to vote on the European elections? (ROTATION - MAX. 3 ANSWERS)

Base: Europeans who did vote (43% of total sample)

Highest percentage by item
Highest percentage by country

Lowest percentage by item
Lowest percentage by country



Analiza socjodemograficzna 
 

W ujęciu ogólnym analiza powodów pójścia na głosowanie pod kątem charakterystyki 

socjodemograficznej respondentów nie ujawnia wielu znaczących róŜnic. Niektóre 

z nich warto jednak podkreślić, zwłaszcza róŜnice wynikające z wieku respondentów, 

ich stopnia wykształcenia i oczywiście stosunku do Unii.  

 

O ile powód w postaci poczucia obywatelskiego obowiązku w niewielkim stopniu 

róŜnicuje głosujących, o tyle uzasadnienie: „poniewaŜ zawsze głosuję” częściej 

podawały osoby najstarsze (43%), mające większe doświadczenie wyborcze, niŜ 

najmłodsze (28% w wieku od 18 do 24 lat). 

 

Poczucie, Ŝe głos moŜe coś zmienić, jest nieco silniejsze wśród najbardziej 

wykształconych wyborców (21% osób, które zakończyły naukę po 19 roku Ŝycia, wobec 

16% osób, które zakończyły naukę przed 16 rokiem Ŝycia). Warto równieŜ zauwaŜyć, 

Ŝe powód ten nieco częściej wskazywali wyborcy, którzy przypominają sobie kampanię 

zachęcającą do pójścia na głosowanie. Wynik ten wskazywałby, Ŝe działania 

informacyjne miały mimo wszystko wpływ na wyborców, nawet jeśli 

w ograniczonym zakresie.  

MoŜna ponadto wspomnieć, Ŝe 18% głosujących, którzy nie czują się obywatelami UE, 

głosowało, Ŝeby wyrazić swoje niezadowolenie (wobec 11% ogółu głosujących, o czym 

była juŜ mowa).  
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3.3 NajwaŜniejsze sprawy, które zawaŜyły na decyzji wyborców 
 
- Decyzję wyborców zdominowały takie problemy, jak kryzys gospodarczy i bezrobocie 
- 
 
Jak moŜna się było spodziewać i co sugerowały juŜ sondaŜe przedwyborcze22, na 

wyborach europejskich w największym moŜliwym stopniu zawaŜył kryzys gospodarczy. 

Na pytanie o najwaŜniejsze sprawy, które skłoniły wyborców do głosowania23, 

wymienili oni w pierwszej kolejności, znacznie częściej niŜ inne problemy, względy 

gospodarcze (41%) i bezrobocie (37%).  

 

Natomiast sprawy związane z kompetencjami instytucji Unii (19%) oraz sprawy 

socjalne i społeczne zajęły dość odległe miejsca.  

 

Ponadto warto zauwaŜyć, Ŝe stosunkowo znaczna liczba wyborców umieściła kwestie 

o charakterze europejskim tuŜ za problemami gospodarczymi: rola Unii Europejskiej na 

arenie międzynarodowej (22%) poprzedza tym samym przestępczość (18%), imigrację 

(16%) i walkę ze zmianami klimatycznymi (16%). 

 

Porównanie według grup państw 
 
O ile pod względem powodów pójścia na głosowanie istnieje bardzo niewiele róŜnic 

pomiędzy 15 państwami, które uczestniczyły w wyborach europejskich przed 2004 r., 

a 12 państwami, które uczestniczą w nich od 2004 lub 2007 r., dość istotne róŜnice 

występują pod względem spraw, które zawaŜyły na decyzji wyborców. Wzrost 

gospodarczy (52% w 12 nowych państwach członkowskich wobec 39% w pozostałych 

15 państwach), przyszłość systemów emerytalnych (36% wobec 19%) i rolnictwo 

(23% wobec 9%) mają większe znaczenie dla wyborców z nowych państw 

członkowskich. Z kolei uprawnienia i kompetencje Unii (20% wobec 13%), imigracja 

(18% w UE15 wobec 6% w 12 nowych państwach członkowskich) i walka ze zmianami 

klimatycznymi (17% wobec 11%) to sprawy, które w większym stopniu wpłynęły na 

udział w głosowaniu wyborców z 15 państw, które uczestniczyły w wyborach 

europejskich przed 2004 r.  

 

                                           
22 Specjalny EUROBAROMETR: „Wybory europejskie w 2009 r.”, ogłoszony w kwietniu 2009 r. 
Specjalny EUROBAROMETR: „Wybory europejskie w 2009 r.: oczekiwania Europejczyków”: 
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_303_en.pdf. 
23 QK5T W imię jakich spraw decyduje się Pan(i) głosować w wyborach do Parlamentu Europejskiego? 



Specjalny EUROBAROMETR 320   SondaŜ powyborczy 
 

60 

Bezrobocie zawaŜyło natomiast w równym stopniu na decyzji mieszkańców obu grup 

państw (38% w 12 nowych państwach członkowskich wobec 37% w 15 pozostałych 

państwach). 
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QK5T: W imię jakich spraw decyduje się Pan(i) głosować w wyborach do Parlamentu 

Europejskiego? W pierwszej kolejności? Czy coś innego jest waŜne? 
Podstawa: Europejczycy, którzy wzięli udział w wyborach (43% całej próby) 

 
UE27 

15 PCz przed 
2004 r. 

+ 12 PCz po 
2004 r. 

RóŜn. 15 PCz przed 
2004 r. – 12 PCz po 

2004 r. 

Wzrost gospodarczy 41% 39% 52% +13 

Bezrobocie 37% 37% 38% +1 

Rola UE na arenie 
międzynarodowej 

22% 23% 18% –5 

Przyszłość systemów 
emerytalnych 

22% 19% 36% +17 

Uprawnienia 
i kompetencje instytucji 

europejskich 
19% 20% 13% –7 

Przestępczość 18% 18% 19% +1 

Inflacja i siła nabywcza 18% 18% 20% +2 

Walka ze zmianami 
klimatycznymi 

16% 18% 6% –12 

Imigracja 16% 17% 11% –6 

Europejskie wartości 
i toŜsamość 

16% 16% 14% –2 

Energetyka 13% 12% 17% +5 

Wspólna waluta, euro 12% 12% 14% +2 

Terroryzm 11% 12% 8% –4 

Rolnictwo 11% 9% 23% +14 
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Porównanie państw członkowskich 
 
 

Przyjrzyjmy się bliŜej wynikom z poszczególnych państw, dzieląc sprawy 

wskazane przez respondentów na trzy główne kategorie: sprawy 

gospodarcze, europejskie oraz socjalne i społeczne.  

 

1. Sprawy gospodarcze: 

 

- Wzrost gospodarczy wymieniali oczywiście o wiele częściej mieszkańcy 

państw najbardziej odczuwających skutki kryzysu gospodarczego. 

Odpowiedź ta padała najczęściej w Bułgarii (63%), w Irlandii (62%), na 

Węgrzech (59%) i na Łotwie (57%). Z kolei nieco rzadziej czynnik ten 

wskazywali Brytyjczycy (23%), Francuzi (29%) oraz Finowie i Holendrzy 

(31% w kaŜdym z przypadków). 

 

- Jak juŜ wykazano, bezrobocie wskazywali w równym stopniu wyborcy 

z nowo przyjętych państw, jak i z państw najdłuŜej naleŜących do Unii. 

MoŜna jednak zauwaŜyć szereg istotnych róŜnic pomiędzy 

poszczególnymi państwami: w Hiszpanii, gdzie rynek zatrudnienia silnie 

odczuł skutki kryzysu, o bezrobociu wspomniało blisko dwie trzecie 

wyborców (65%). Podobnie rzecz się ma w Irlandii (64%) i w Grecji 

(60%). Na tle tych państw wyróŜnia się natomiast Holandia: zaledwie 

11% Holendrów wskazało czynnik bezrobocia.  

 

- Trzeci i ostatni czynnik gospodarczy – inflację – wymieniło 18% 

respondentów.  
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Podstawa: Europejczycy, którzy wzięli udział w wyborach (43% całej próby) 
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2. Sprawy bezpośrednio związane z Unią: 

Tematyka ta zajmuje godne miejsce, tuŜ za sprawami gospodarczymi, na których 

skupiła się znaczna część respondentów. Częściej wskazywana była przez wyborców 

z 15 państw, które uczestniczyły w wyborach przed 2004 r.  

 

- Rola Unii Europejskiej na arenie międzynarodowej to czynnik, 

który wpłynął na decyzję blisko jednej czwartej głosujących w wyborach 

europejskich (22%). Czynnik ten ma szczególne znaczenie dla Niemców 

(33%) i Austriaków (29%), zaś w Wielkiej Brytanii i Irlandii zyskał 

jedynie 11% głosów, a w Hiszpanii i na Łotwie – 10%.  

 

- Kwestię uprawnień i kompetencji Unii wskazało 19% Europejczyków, 

którzy udali się do urn, w tym aŜ 36% Austriaków i 33% Duńczyków. 

Z kolei na Łotwie czynnik ten wymieniło jedynie 8% głosujących, 

a w Polsce – 10%.  

 

- Europejskie wartości i toŜsamość to czynnik, który wpłynął na 

decyzję 16% głosujących w Unii Europejskiej. Wskazało go 33% 

Austriaków, którzy wzięli udział w głosowaniu; za nimi kolejne miejsca 

zajęły 4 państwa, w których czynnik ten wymieniła blisko jedna czwarta 

głosujących: Dania, Cypr, Słowacja i Finlandia (24% w kaŜdym 

z państw). Z kolei na Łotwie czynnik ten wskazało zaledwie 6% 

głosujących, w Hiszpanii – 7%, a w Wielkiej Brytanii – 9%. 
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3. Sprawy socjalne i społeczne: 

Wśród spraw socjalnych i społecznych pierwszoplanowe miejsce zajmuje kwestia 

systemów emerytalnych, szczególnie nagląca w 12 państwach członkowskich 

przyjętych po 2004 r. W odniesieniu do niektórych aspektów spraw socjalnych 

i społecznych zauwaŜyć moŜna szereg istotnych róŜnic pomiędzy poszczególnymi 

państwami:  

 

- Wysokość świadczeń emerytalnych (22%) niepokoi przede 

wszystkim Węgrów (49%), Rumunów (48%) i Bułgarów (43%). Nie 

wydaje się natomiast przesadnie martwić Szwedów i Duńczyków (8% 

w kaŜdym z państw) ani Holendrów (6%). 

 

- Przestępczość (18%) wskazali przede wszystkim Austriacy (45%), 

Grecy (40%) i Duńczycy (36%). Z kolei na Malcie czynnik ten zyskał 

jedynie 5% głosów, w Estonii – 7%, a na Łotwie i w Finlandii – 9%.  

 

- W odniesieniu do pozostałych czynników równieŜ występuje szereg 

istotnych róŜnic pomiędzy poszczególnymi państwami24. 

 

                                           
24 Szczegółowe informacje znaleźć moŜna w tabelach zawierających zestawienie całości wyników załączonych 
do niniejszego sprawozdania.  
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Analiza socjodemograficzna 
 
Sprawy, które zdaniem respondentów wpłynęły na ich decyzję o pójściu na głosowanie, 

róŜnią się oczywiście w zaleŜności od ich charakterystyki socjodemograficznej.  

 

ZauwaŜyć moŜna przede wszystkim, Ŝe bezrobocie to problem, który szczególnie 

zawaŜył na udziale w wyborach respondentów, którzy najwcześniej zakończyli naukę 

(41% wobec 30% osób, które kontynuowały naukę do co najmniej 20 roku Ŝycia).  

 

Niemniej jednak respondentów najbardziej róŜnicuje oczywiście ich profil zawodowy 

(status zawodowy): bezrobocie najczęściej wskazywali pracownicy fizyczni (45%), 

nierzadko naraŜeni na skutki kryzysu, i bezrobotni (62%).  

 

Innym czynnikiem silnie róŜnicującym są trudności finansowe: bezrobocie wskazało 

57% osób, które najczęściej z trudem wiąŜą koniec z końcem, wobec 30% osób, które 

prawie nigdy nie znajdują się w takim połoŜeniu. 

 

Ponadto osoby najstarsze kierowały się w swoim wyborze kwestią przyszłości 

systemów emerytalnych (26% osób w wieku co najmniej 55 lat) w większej mierze 

niŜ najmłodsze (11% osób w wieku od 18 do 24 lat), dla których oczywiście nie jest to 

głównym zmartwieniem.  

 

Z kolei o ile rola Unii Europejskiej na arenie międzynarodowej zyskała średnio 

22% głosów w Unii Europejskiej, o tyle wśród młodych respondentów kwestia ta budzi 

szczególne zainteresowanie: wskazało ją 32% osób uczących się. Podobnie rzecz się 

ma z osobami zajmującymi stanowiska kierownicze (równieŜ 32%).  
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Economic growth Unemployment
The future of 

pensions

The role of the EU 
in the international 

scene

EU27 41% 37% 22% 22%
Sex
Male 44% 36% 21% 23%
Female 38% 38% 23% 22%
Age
18-24 46% 41% 11% 23%
25-39 46% 43% 14% 25%
40-54 45% 40% 21% 24%
55 + 36% 32% 26% 21%
Education (End of)
15- 37% 41% 29% 14%
16-19 41% 39% 23% 22%
20+ 43% 30% 15% 30%
Still studying 46% 37% 10% 32%
Respondent occupation scale
Self- employed 46% 34% 16% 27%
Managers 44% 27% 14% 32%
Other white collars 44% 38% 20% 23%
Manual workers 45% 45% 22% 21%
House persons 43% 42% 22% 20%
Unemployed 42% 62% 15% 17%
Retired 64% 31% 29% 19%
Students 46% 37% 10% 32%
Difficulties to pay bills
Most of the time 40% 57% 28% 15%
From time to time 45% 46% 26% 20%
Almost never 40% 30% 19% 25%

QK5T What are the issues which make you vote to the European elections?
Base : Europeans that voted (43% of total sample)
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3.4 Stosunek do Europy i wpływ eurosceptycyzmu 
 

 
- Przywiązanie do Europy nadal silne, choć słabnie. Zaufanie do instytucji europejskich 

znacznie wzrasta -  
 
Proeuropejskość blisko dwóch trzecich obywateli Unii Europejskiej nie straciła 

na sile w porównaniu z 2004 r.  

 

W ujęciu ogólnym, dla wszystkich badanych stwierdzeń25, większość odpowiedzi 

przedstawia się korzystnie, choć moŜna zauwaŜyć niewielkie pogorszenie wyników 

w odniesieniu do niektórych kwestii. 

 

 
 

                                           
25 Proszę powiedzieć o kaŜdym z następujących stwierdzeń, czy raczej odpowiada ono Pana(i) opinii lub 
odczuciom, czy raczej nie. 

QK7 Proszę powiedzieć o kaŜdym z następujących stwierdzeń, czy raczej 
odpowiada ono Pana(i) opinii lub odczuciom, czy raczej nie – %

45% 

46% 

66% 

69% 

70% 

93% 

46% 

50% 

64% 

64% 

69% 

91% 

Parlament Europejski 
bierze pod uwagę 
problemy obywateli Europy 

 

Ufa Pan(i) 
instytucjom Unii Europejskiej  

Czuje się 
Pan(i)  
obywatelem Unii Europejskiej  

Czuje się Pan(i) związany(a) 
z Europą 

 
 

Członkostwo (NAZWA 
KRAJU) w Unii Europejskiej 
jest czymś dobrym  

Czuje się Pan(i) 
związany(a) 
z (NAZWA KRAJU) 

WE 2004 
UE25 

WE 2009 
UE27 
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Porównanie państw członkowskich 
 

Pomiędzy 2004 r. a 2009 r. występuje szereg istotnych róŜnic:  

 

- Przede wszystkim stwierdzić moŜna, Ŝe przywiązanie do Unii 

Europejskiej straciło na sile. Średnia dla Unii Europejskiej zmalała 

z 69% w 2004 r. do 64%. O ile w 12 nowych państwach członkowskich 

róŜnica wyniosła jedynie 2 punkty procentowe (66%, –2 punkty 

procentowe), o tyle w pozostałych państwach nastąpił bardziej znaczący 

spadek (63%, –7 punktów procentowych).  

 

- Ocena korzyści z członkostwa w Unii (69%, –1 punkt procentowy) 

równieŜ wskazuje na istnienie zjawiska naczyń połączonych pomiędzy 

starymi a nowymi państwami członkowskimi Unii Europejskiej: moŜna 

otóŜ zauwaŜyć spadek o 4 punkty procentowe w państwach piętnastki 

i wzrost o 13 punktów procentowych w państwach nowo przyjętych do 

Unii.  

 

- Poczucie obywatelskości równieŜ się osłabiło (64%, –2 punkty 

procentowe), choć towarzyszy przewaŜającej większości respondentów 

z wszystkich państw członkowskich, zaś w państwach nowo przyjętych 

do Unii Europejskiej wzmocniło się o 11 punktów procentowych. 

 

- Zaufanie do instytucji europejskich wzrosło w 2009 r. (50%, +4 

punkty procentowe), w szczególności – w bardzo znacznym stopniu – 

w 12 państwach przyjętych w 2004 r. i 2007 r. (+18 punktów 

procentowych). 

 

- Poczucie, Ŝe Parlament Europejski bierze pod uwagę problemy 

obywateli Europy, dzieli europejską opinię publiczną: przekonanie to 

podziela 46% Europejczyków (+1 punkt procentowy w porównaniu 

z 2005 r.), z którymi nie zgadza się 40% Europejczyków. Poczucie to 

towarzyszy 45% respondentów z państw piętnastki (bez zmian) i 48% 

z 12 państw członkowskich przyjętych po 2004 r. (+3 punkty 

procentowe).  
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Ogólnie rzecz ujmując, moŜna stwierdzić, Ŝe zmniejszyły się róŜnice pomiędzy nowo 

przyjętymi państwami członkowskimi a państwami „piętnastki”, jak wynika z analizy 

poniŜszej tabeli:  

 
 
Proszę powiedzieć o kaŜdym z następujących stwierdzeń, czy raczej odpowiada 

ono Pana(i) opinii lub odczuciom, czy raczej nie 
 WE 2004 WE 2009 

% odp.: „raczej tak” UE25 
15 PCz 
przed 

2004 r. 

+ 10 PCz 
po 

2004 r. 

RóŜn. 15 
PCz 

przed 
2004 r. – 
10 PCz 

po 
2004 r. 

UE27 
15 PCz 
przed 

2004 r. 

+ 12 
PCz po 
2004 r. 

RóŜn. 15 
PCz 

przed 
2004 r. 

– 12 PCz 
po 

2004 r. 
Czuje się Pan(i) 
związany(a) z [NAZWA 
KRAJU] 

93% 93% 94% –1 91% 91% 92% –1 

Członkostwo [NAZWA 
KRAJU] w Unii 
Europejskiej jest czymś 
dobrym 

70% 73% 55% +18 69% 69% 68% +1 

Czuje się Pan(i) 
związany(a) z Europą 

69% 70% 68% +2 64% 63% 66% –3 

Czuje się Pan(i) 
obywatelem Unii 
Europejskiej 

66% 69% 52% +17 64% 64% 63% +1 

Ufa Pan(i) instytucjom 
Unii Europejskiej 

46% 48% 36% +12 50% 50% 54% –4 

Parlament Europejski 
bierze pod uwagę 
problemy obywateli 
Europy 

45% 45% 45% - 46% 45% 48% –3 

 
Wyniki wskazują, Ŝe poczucie europejskości istotnie wzrosło w 12 państwach nowo 

przyjętych do Unii Europejskiej, zaś w pozostałych 15 państwach straciło na sile.  

 

Zjawisko to mogłoby częściowo słuŜyć za wyjaśnienie wskaźnika frekwencji. O ile 

w państwach piętnastki poczucie europejskości wciąŜ jest silniejsze, choć wykazuje 

tendencję spadkową, o tyle w państwach nowo przyjętych jest słabsze, ale wykazuje 

tendencję wzrostową.  
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Podsumowując, wydaje się zatem, Ŝe przychylne nastawienie do Unii 

pozostaje zasadniczo bez zmian w Unii Europejskiej, choć za pozorną 

niezmiennością kryje się wzrost proeuropejskości w 12 nowych państwach 

członkowskich i jej spadek w pozostałych 15 państwach.  

 

Porównanie głosujących i niegłosujących 
 

Zastosowanie jeszcze innych kryteriów analizy pozwala lepiej nakreślić nastawienie 

osób niegłosujących i osób, które głosowały w wyborach europejskich. 

 
  Frekwencja w wyborach europejskich 

z 2009 r. 

% odp.: „raczej tak” UE27 Udział w wyborach 
Rezygnacja 
z udziału 

w wyborach 

Czuje si ę Pan(i) zwi ązany(a) 
z [NAZWA KRAJU]  91% 94% 90% 

Członkostwo [NAZWA KRAJU] 
w Unii Europejskiej jest czym ś 

dobrym  
69% 77% 61% 

Czuje si ę Pan(i) zwi ązany(a) 
z Europ ą 64% 72% 56% 

Czuje si ę Pan(i) obywatelem Unii 
Europejskiej  64% 73% 55% 

Ufa Pan(i) instytucjom Unii 
Europejskiej  50% 62% 39% 

Parlament Europejski bierze pod 
uwag ę problemy obywateli Europy  46% 56% 37% 

 

 

Jak moŜna się było spodziewać, poczucie proeuropejskości jest wyraźnie silniejsze 

u osób, które w dniach 4–7 czerwca br. udały się do urn, choć nie moŜna teŜ mówić 

o eurosceptycyzmie u osób niegłosujących.  
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Analiza socjodemograficzna 
 

Analiza socjodemograficzna wyników wskazuje, Ŝe poczucie proeuropejskości jest na 

ogół silniejsze u najmłodszych respondentów, lecz przede wszystkim u osób 

najbardziej wykształconych i tym samym, jak juŜ wykazano, u tych obywateli, którzy 

wzięli udział w ostatnich wyborach europejskich.  

 

Tendencja ta, która charakteryzuje większość badanych stwierdzeń, wyraźnie widoczna 

jest w poniŜszej tabeli dotyczącej poczucia toŜsamości europejskiej.  

 

Oui, plutôt Non, plutôt pas NSP 

UE27 64% 32% 4%
Sexe 
Homme 66% 30% 4%
Femme 61% 34% 5%
Age
18-24 68% 28% 4%
25-39 65% 31% 4%
40-54 65% 31% 4%
55 + 61% 35% 4%
Age de fin d'études 
15- 54% 41% 5%
16-19 62% 34% 4%
20+ 75% 22% 3%
Tjs étudiant 77% 19% 4%
Se sent attaché(e) à l'Europe
Oui 88% 10% 2%
Non 21% 76% 3%
A voté aux dernières élections européennes
Oui 73% 25% 2%
Non 55% 40% 5%

QK7.3 Pour chacune des propositions suivantes, dites-moi si elle 
correspond plutôt ou plutôt pas à votre attitude ou à votre opinion. 

Vous vous sentez citoyen(ne) de l’UE
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- Wzrost zainteresowania wynikami wyborów napawa optymizmem -  

 

Zainteresowanie wynikami wyborów – bez względu na to, czy dotyczy zwycięskich 

partii, czy nowych posłów do PE – stanowi miarę ogólnego zainteresowania wyborami 

europejskimi.  

 
Proszę powiedzieć o kaŜdym z następujących stwierdzeń, czy raczej odpowiada 

ono Pana(i) opinii lub odczuciom, czy raczej nie 
% odp.: „raczej tak” WE 2004 WE 2009 
 UE25 UE27 
Jest dla Pana(i) bardzo waŜne, która partia 
polityczna w (NAZWA KRAJU) zdobyła więcej 
mandatów w wyborach do Parlamentu 
Europejskiego** 

47% 50% 

Jest dla Pana(i) bardzo waŜne, którzy kandydaci 
zostali w (NAZWA KRAJU) wybrani na posłów do 
Parlamentu Europejskiego* 

43% 49% 

* W 2004 r.: „Jest dla Pana(i) bardzo waŜne, którzy kandydaci zdobyli mandat i zostali posłami do 
Parlamentu Europejskiego w wyborach europejskich”. 
** „Jest dla Pana(i) bardzo waŜne, która partia polityczna zdobyła najwięcej miejsc w wyborach 
europejskich”. 
 
W porównaniu z 2004 r. moŜna stwierdzić, Ŝe zainteresowanie wynikami wyborów 

europejskich na szczeblu krajowym – bez względu na to, czy dotyczy zwycięskich partii 

(50%, +3 punkty procentowe), czy nowych posłów do PE (49%, +6 punktów 

procentowych) – wzrasta26, przy czym w większym stopniu w 12 nowych państwach 

członkowskich.  

 

                                           
26 Porównując wyniki, naleŜy jednak wziąć pod uwagę róŜnicę w sposobie sformułowania badanych 
stwierdzeń, która moŜe częściowo tłumaczyć zmianę wyników.  
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Jak moŜna się było spodziewać, osoby głosujące, bardziej interesujące się 

głosowaniem, w którym osobiście brały udział, przywiązują o wiele większą wagę do 

wyników.  

 
  Frekwencja w wyborach europejskich 

z 2009 r. 

% odp.: „raczej tak” UE27 Udział w wyborach 
Rezygnacja 
z udziału 

w wyborach 
Jest dla Pana(i) bardzo wa Ŝne, która 

partia polityczna w (NAZWA 
KRAJU) zdobyła wi ęcej mandatów 

w wyborach do Parlamentu 
Europejskiego  

50% 71% 30% 

Jest dla Pana(i) bardzo wa Ŝne, 
którzy kandydaci zostali w (NAZWA 

KRAJU) wybrani na posłów do 
Parlamentu Europejskiego  

49% 68% 29% 

 
 

Wzrost deklarowanego przez Europejczyków zainteresowania wynikami wyborów to 

znaczący wynik: w pewnym sensie moŜna uznać, Ŝe relatywizuje stosunkowy brak 

zainteresowania wyborami europejskimi ze strony obywateli Unii. Zainteresowanie 

wynikami równoznaczne jest z uznaniem istotnej roli Parlamentu Europejskiego 

i ewentualnego wpływu decyzji przez niego podejmowanych na codzienne Ŝycie.  
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WNIOSKI 

 
 

Jak juŜ podkreślono we wstępie, frekwencja wyniosła 43%, tj. obniŜyła się 

o 2,5 punktu procentowego w porównaniu z 2004 r. Wykazano równieŜ, Ŝe za 

uśrednioną frekwencją kryje się istotna róŜnorodność. 

 

Szczegółowa analiza wyników sondaŜu powyborczego pozwala sądzić, Ŝe rezygnacja 

z udziału w tegorocznych wyborach nie jest tendencją nieodwracalną. Szereg 

elementów moŜna bowiem postrzegać jako sygnały pozwalające z optymizmem myśleć 

o następnych wyborach europejskich z 2014 r.  

� Choć frekwencja wciąŜ maleje, naleŜy zauwaŜyć, Ŝe tegoroczny spadek jest 

niŜszy od tego pomiędzy 1994 r. a 1999 r. czy 1999 r. a 2004 r. Czy 

wskazywałoby to na początek stabilizacji poprzedzającej wzrost frekwencji?  

 

� W nowych państwach członkowskich odnotowano znaczny wzrost frekwencji. 

Choć ma on na razie charakter dość ograniczony, stanowi być moŜe zaczątek 

procesu niwelowania róŜnic we frekwencji pomiędzy państwami nowo 

przyjętymi do UE a pozostałymi. Pozwala to być moŜe widzieć przyszłość 

wyborczą w jaśniejszych barwach.  

 

� W wyborach europejskich nie wziął udziału co trzeci Europejczyk, który jednak 

głosował wcześniej w wyborach powszechnych w swoim kraju. Nie są to więc 

osoby, które stale praktykują rezygnację z udziału w wyborach. To grono 

potencjalnych głosujących w następnych wyborach europejskich.  

 

� Szczegółowa analiza rezygnacji z udziału w wyborach, a zwłaszcza tego, kiedy 

Europejczycy podjęli decyzję o rezygnacji z pójścia do urn, równieŜ napawa 

optymizmem: znaczny odsetek niegłosujących (32%) podjął decyzję w dniach 

poprzedzających głosowanie czy wręcz w dniu wyborów. Nie mamy tu więc do 

czynienia z rezygnacją od dawna zaplanowaną czy przemyślaną. MoŜemy zatem 

uznać, Ŝe osoby niegłosujące rezygnujące w ostatniej chwili moŜna zachęcić do 

udziału w głosowaniu w przyszłości, pod warunkiem, Ŝe są one przekonane 

o wadze kwestii, które rozstrzygają się w wyborach europejskich.  

� Analiza powodów wymienionych przez niegłosujących w celu uzasadnienia ich 

wyboru wskazuje, Ŝe główną trudność stanowi brak zainteresowania polityką, 
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a dopiero na duŜo dalszym miejscu znajduje się nastawienie eurosceptyczne. 

Rezygnacja z głosowania wynika przede wszystkim z ogólnej niechęci 

do polityki.  

 

� MoŜna takŜe zauwaŜyć, Ŝe termin wyborów (w czerwcu, w tym w niektórych 

państwach w dni robocze) ma zapewne niekorzystny wpływ na wysokość 

frekwencji. Zmiana terminu pozwoliłaby być moŜe zatrzymać spadek frekwencji.  

 

� Paradoksalnie, wniosek, Ŝe kampanie zachęcające do oddania głosu, które 

przypomina sobie znaczna większość Europejczyków, wydają się mieć 

ograniczony wpływ na frekwencję, równieŜ moŜna korzystnie zinterpretować. 

Kampanie pozostały jednak w pamięci znacznej liczby osób, co wskazuje, Ŝe 

istnieje moŜliwość dotarcia do bardzo licznej części Europejczyków. Z drugiej 

strony moŜna oczywiście działać skuteczniej i obmyślić na 2014 r. kampanie 

informacyjne, których przesłanie dotrze do co najmniej takiej samej liczby 

Europejczyków, ale które w większym stopniu zachęcą potencjalnych wyborców 

do pójścia na głosowanie.  

 

� Poczucie europejskości, a zwłaszcza bycia obywatelem UE i czerpania korzyści 

z członkostwa, znacznie wzmocniło się w nowych państwach członkowskich, 

które zmniejszają odległość dzielącą je pod tym względem od pozostałych 

państw. To korzystny i obiecujący wynik, w szczególności zwaŜywszy na 

związek tych czynników z frekwencją.  

 

� Nie ulega wątpliwości, Ŝe trudne okoliczności gospodarcze towarzyszące 

wyborom równieŜ miały wpływ na rezygnację z głosowania. W przyszłości 

oŜywienie gospodarcze – jeŜeli nastąpi i jeŜeli częściowo postrzegane będzie 

jako zasługa Unii Europejskiej – mogłoby sprzyjać uświadomieniu konieczności 

podejmowania przez 27 państw wspólnych działań w zglobalizowanym świecie. 

Mogłoby ponadto, jak moŜna przypuszczać, przyczynić się do wzrostu 

frekwencji w wyborach europejskich. Istnieje oczywiście jeden warunek, 

a mianowicie taki, Ŝe podmioty instytucjonalne i polityczne, zarówno 

europejskie, jak i krajowe, zdołają uświadomić Europejczykom swoje zasługi na 

tym polu.  
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Niemniej jednak optymistyczne wnioski nie powinny przysłaniać wniosków bardziej 

pesymistycznych, jakie moŜna wysnuć z sondaŜu, takich jak stały spadek frekwencji 

w większości państw członkowskich, które uczestniczyły w wyborach europejskich 

przed 2004 r. i w których odnotowano równieŜ osłabienie nastawienia 

proeuropejskiego. 

 

*  *  * 

 

Istnieje szereg środków, które mogą przyczynić się do odwrócenia tej 

tendencji i zatrzymania ciągłego spadku liczby głosujących. Instytucje 

europejskie mają pod tym względem rozległe moŜliwości działania, mogą 

bowiem na przykład uświadomić osobom niegłosującym, co moŜe uczynić 

Unia, aby ochronić je przed skutkami kryzysu gospodarczego. Same jednak 

nie mogą przekonać Europejczyków do polityki. Zasadniczą rolę do odegrania 

w tym obszarze mają równieŜ instytucje krajowe i krajowe podmioty 

polityczne.  

 

Pomimo kolejnego spadku frekwencji z analizy wyborów europejskich 

z czerwca tego roku wyłania się obraz, który w pełni uprawnia do tego, aby 

z optymizmem myśleć o przyszłości i wyborach europejskich w 2014 r.  

 
*  *  * 

 

 
 


