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EVROPSKE VOLITVE 2019:  
SO EVROPSKE VOLITVE DOBILE NOVO 
RAZSEŽNOST? 

 

POVZETEK  

 

Povolilna raziskava Evropskega parlamenta Eurobarometer je ena od 
najobsežnejših javno dostopnih kvantitativnih raziskav, v njej pa se analizira, kako 
državljani volijo v Evropski parlament in kaj jih vodi pri odločanju. Kot pred petimi 
leti1 je povolilno raziskavo leta 2019 za Evropski parlament izvedlo podjetje Kantar, 
in sicer v tednih po volitvah v Evropski parlament, ki so potekale od 23. do 26. maja 
2019. 

Poročilo se začne z ugotovitvijo, da se je volilna udeležba na volitvah leta 2019 
precej povečala, nato pa podrobno obravnava, kdo je na njih volil, in analizira 
razlike med državami EU ter različnimi demografskimi in poklicnimi skupinami. 
Poročilo pokaže, da je v številnih državah znatno večja volilna udeležba posledica 
intenzivnejše udeležbe mladih. Poleg tega se je v zvezi z volitvami v Evropski 
parlament pri Evropejcih okrepil občutek državljanske dolžnosti, k višji volilni 
udeležbi pa je prispevala tudi vse večja naklonjenost do EU.  

V poročilo, ki so ga pripravili strokovnjaki iz Kantarja (uradni izvajalec Evropskega 
parlamenta za raziskave Eurobarometer), je bila prvič vključena tudi analiza 
konkretnih volilnih odločitev anketirancev (odgovarjali so tudi na vprašanja o 
glasovanju) v povezavi s tem, kako so volili in kaj jih je pri tem vodilo, ti celoviti 
podatki pa so omogočili nadaljnje obsežno navzkrižno preverjanje z vsemi 
drugimi glavnimi kazalniki raziskave. 

  

                                                
1 https://www.europarl.europa.eu/at-your-service/sl/be-heard/eurobarometer/post-election-survey-2014 



Najvišja volilna udeležba v zadnjih 20 letih 

 
Zadnjih volitev v Evropski parlament se je skupaj udeležilo 50,6 % volilnih upravičencev. To je 
najvišja volilna udeležba od volitev leta 1994 in je tudi znatno višja kot leta 2014 (ko je 
dosegla 42,6 %). 

Tako kot v skupnem merilu je bila volilna udeležba višja v 19 državah članicah, pri čemer se je 
glede na leto 2014 močno povečala na Poljskem, v Romuniji, Španiji, Avstriji, na Madžarskem 
in v Nemčiji, precej pa se je povečala tudi v državah z najnižjo volilno udeležbo, na primer na 
Slovaškem in Češkem. V osmih državah pa se je volilna udeležba zmanjšala, vendar največ za 3 
odstotne točke. 

Kljub višji volilni udeležbi so med posameznimi državami članicami še vedno precejšnje razlike, 
tako je bila v Belgiji udeležba 88-odstotna, na Slovaškem pa 23-odstotna. Pri tem pa je treba 
upoštevati, da je udeležba na volitvah v petih državah obvezna: v Belgiji, Bolgariji, Luksemburgu, 
na Cipru in v Grčiji. 

Čeprav je bila volilna udeležba leta 2019 višja med vsemi skupinami prebivalstva, se je najbolj 
povečala med mladimi, in sicer za 14 odstotkov med osebami, mlajšimi od 25 let, in za 12 
odstotkov med osebami, starimi od 25 do 39 let. V letu 2019 so imeli udeleženci volitev v 
povprečju višjo izobrazbo kot leta 2014, medtem ko se je izraženo zanimanje za politiko 
povečalo tako med volivci kot med tistimi, ki niso volili. Na podlagi tega si lahko obetamo, da se 
bo volilna udeležba v prihodnjih letih še povečevala. 

 

Večina volivcev se je za udeležbo odločila precej pred volitvami 

 
Velika večina volivcev se je za udeležbo odločila nekoliko pred volitvami: štiri petine (79 %) jih je 
povedalo, da volijo vedno, 15 % pa se jih je za udeležbo odločilo najmanj nekaj tednov pred 
volitvami. Le 6 % volivcev se je za udeležbo odločilo šele na dan volitev ali nekaj dni prej, a na 
Češkem, Hrvaškem, Slovaškem in na Cipru je bil ta odstotek nekoliko višji. 

Dve tretjini (66 %) volivcev na zadnjih volitvah v Evropski parlament je povedalo, da so že prej 
vedeli, katero stranko bodo volili, tretjina (33 %) volivcev pa je bila neodločena med 
različnimi stranmi. Analiza je pokazala, da je bilo neodločenih volivcev več med državljani, ki so 
volili zelene stranke, medtem ko je bilo tistih, ki so bili o svojem glasu že prej odločeni, več med 
volivci skrajnih desničarskih ali protievropskih strank. 

Pri volilni izbiri so se volivci odločali na podlagi predlogov strank v zvezi z evropskimi (43 %) ali 
nacionalnimi vprašanji (42 %). Med drugimi razlogi za izbiro stranke so anketiranci navedli, da 
to stranko vedno volijo (40 %), in pa strankine predloge v zvezi s konkretnimi vprašanji (38 %). 

Da bodo volili določeno stranko ali kandidata, so se običajno odločili vsaj nekaj mesecev pred 
volitvami v Evropski parlament (43 % jih je vedno volilo isto stranko, 23 % pa se jih je odločilo 
„pred nekaj meseci“). Vsak šesti (17 %) se je o tem odločil le nekaj dni pred volitvami ali na dan 
volitev. Te ugotovitve so zelo podobne tistim iz leta 2014. 

Na splošno so starejši volivci pogosteje že vedeli, katero stranko bodo volili, in so že prej 
nameravali voliti, mladi pa so se za udeležbo odločali šele, ko so se volitve že bližale, in so bili 
tudi bolj neodločeni, koga bodo volili. 

 



Pomembna razloga za udeležbo na volitvah sta postala občutek državljanske 
dolžnosti in naklonjenost do EU  

 
Ljudje so se zadnjih volitev v Evropski parlament najpogosteje udeležili zato, ker so menili, da je 
to njihova državljanska dolžnost (52 %), in glede na volitve leta 2014 je ta razlog postal 
pomembnejši (11 odstotnih točk več). Kot razlog za udeležbo so anketiranci tudi pogosteje kot 
leta 2014 omenili, da so naklonjeni EU (25 %, 11 odstotnih točk več) in da lahko udeležba na 
volitvah vendarle kaj spremeni (18 %, šest odstotnih točk več). Med drugimi glavnimi razlogi 
so udeleženci raziskave navedli to, da vedno volijo (35 %, 6 odstotnih točk manj), in to, da so 
želeli podpreti politično stranko, ki jim je blizu (22 %, brez sprememb). 

Na splošno se je volilna udeležba povečala zaradi večjega občutka državljanske dolžnosti, kar 
kaže na večji pomen in aktualnost zadnjih volitev, pa tudi na to, da ljudje volitve v Evropski 
parlament zdaj v večji meri dojemajo kot pomemben vidik demokratičnega življenja. Občutek, 
da udeležba na volitvah lahko kaj spremeni, prav tako kaže na večji pomen teh volitev, pa tudi 
na to, da državljani EU od Evropskega parlamenta pričakujejo konkretne rešitve na evropski 
ravni, ki bodo resnično vplivale na njihovo vsakdanje življenje. 

Med razlogi za udeležbo na volitvah je bila pogosteje tudi aktivna podpora EU, saj je tokrat 
veliko več anketirancev kot leta 2014 povedalo, da so volili, ker so naklonjeni EU. Njihov delež se 
je povečal v vseh 28 državah članicah, zlasti na Irskem, v Španiji, Nemčiji, Italiji, Združenem 
kraljestvu in na Slovaškem, kar kaže na močnejšo proevropsko razsežnost zadnjih volitev v 
Evropski parlament, pri čemer je naklonjenost do EU prispevala k višji volilni udeležbi. To je v 
skladu s splošnim pozitivnim odnosom do članstva v EU, ki je na najvišji ravni doslej (kot je 
opisano v nadaljevanju). 

Povolilna raziskava za volitve leta 2019 pa je pokazala tudi, da se je sorazmerno zmanjšal delež 
volivcev, ki pravijo, da vedno volijo. Razlog za to je višja skupna volilna udeležba, k čemur je v 
skupni populaciji volivcev prispeval večji delež volivcev, ki sicer ne volijo dosledno. To pa tudi 
kaže, da je bila komunikacijska strategija Evropskega parlamenta za evropske volitve leta 20192 
uspešna, saj je med drugim izrecno spodbujala k udeležbi na volitvah tiste, ki v preteklosti sicer 
niso volili, a ne iz posebnih ideoloških razlogov3.  

 

Pri odločanju za udeležbo na volitvah sta še vedno ključnega pomena 
gospodarstvo in rast  

 
Glavna vprašanja, ki so državljane spodbudila k udeležbi na zadnjih volitvah v Evropski 
parlament, so bila gospodarstvo in gospodarska rast (44 %), boj proti podnebnim spremembam 
in varstvo okolja (37 %), spodbujanje varstva človekovih pravic in demokracije (37 %), način, kako 
naj bi EU delovala v prihodnosti (36 %) in priseljevanje (34 %) (povprečni deleži na ravni EU). 
Vprašanje gospodarstva in rasti je bilo najpomembnejše za volivce v 16 državah članicah, 
vprašanje podnebnih sprememb in okolja pa je bilo glavno v osmih državah. 

                                                
2 Institucionalna komunikacijska strategija Evropskega parlamenta za evropske volitve 2019, ki jo je 13. novembra 2017 sprejelo 
predsedstvo Evropskega parlamenta (PE 610.509/BUR/rev). 
3 V komunikacijski strategiji EP za evropske volitve 2019 so opredeljeni kot tisti, ki so kot razlog za neudeležbo na volitvah 
omenjali osebne ali praktične, torej neideološke vzgibe. Oblikovalci strategije so menili, da bi ti državljani morda bili pripravljeni 
iti na volišča, če bi bili prepričani o pomembnosti volitev in obveščeni o vseh razpoložljivih možnostih za reševanje njihovih 
konkretnih praktičnih težav. 



Odločitev za neudeležbo na volitvah se skozi čas spreminja  

 
Med 49,4 % Evropejcev, ki na zadnjih volitvah v Evropski parlament niso volili, so trije od desetih 
(30 %) povedali, da nikoli ne volijo, 16 % se jih je za neudeležbo odločilo nekaj mesecev pred 
volitvami, 15 % jih je to odločitev sprejelo le nekaj dni prej, 15 % pa prav na dan volitev. 

Glede na leto 2014 se je sorazmerno povečal delež tistih, ki pravijo, da nikoli ne volijo (6 
odstotnih točk več), in sorazmerno zmanjšal delež tistih, ki so se za neudeležbo odločili šele na 
dan volitev (4 odstotne točke manj), kar kaže, da je bilo manj tistih, ki niso volili iz neideoloških 
razlogov. 

 

Tisti, ki niso volili, so kot razloge navedli negativno dojemanje politike in praktične 
ovire  

 
Glavna razloga za neudeležbo na zadnjih evropskih volitvah sta bila splošno nezaupanje v 
politiko ali nezadovoljstvo z njo (22 %) in nezanimanje za politiko (18 %) (deleži na ravni EU). 
Med drugimi razlogi so anketiranci omenili prepričanje, da njihov glas nima učinka ali ničesar ne 
spremeni (14 %), to, da redko ali nikoli ne volijo (13 %) in to, da so bili preveč zasedeni oziroma 
niso imeli časa (11 %). V primerjavi z letom 2014 je pri razlogih za neudeležbo malo sprememb. 

Glede na te razloge lahko tiste, ki niso volili, razdelimo v štiri širše kategorije. V prvi so ljudje, ki 
so sovražno naravnani do politike, vključno s tistimi, ki nimajo zaupanja v politiko ali so z njo 
nezadovoljni, se za politiko ne zanimajo ali redko oziroma nikoli ne volijo. V naslednji kategoriji 
so tisti, ki omenjajo pomanjkanje informacij, med njimi so tudi anketiranci, ki so povedali, da ne 
vedo veliko o EU, Evropskem parlamentu ali o volitvah v Evropski parlament. Še ena kategorija 
zajema tiste, ki menijo, da njihov glas ničesar ne spremeni ali da voliti nima smisla. V zadnji 
kategoriji pa so tisti, ki niso volili iz praktičnih oz. (kot so opredeljeni v institucionalni 
komunikacijski strategiji Evropskega parlamenta) neideoloških razlogov. Med temi so tudi tisti, 
ki so bili preveč zasedeni, jih ni bilo doma ali so bili bolni.  

Anketiranci iz držav z najvišjimi stopnjami neudeležbe so v odgovorih tudi največkrat omenjali 
sovražnost do politike. Tako je bil v Bolgariji ter na Portugalskem in Slovaškem najpogostejši 
razlog za neudeležbo nezaupanje v politiko ali nezadovoljstvo z njo, v Sloveniji ter na Hrvaškem 
in Češkem pa nezanimanje za politiko. 

 

Manj kot polovico se jih spomni sporočil, ki so spodbujala k udeležbi na volitvah  

 
Skupno se 44 % Evropejcev spomni, da so videli ali slišali sporočila Evropskega parlamenta, ki so 
državljane spodbujala k udeležbi na volitvah v Evropski parlament, pri čemer se jih tega na 
Nizozemskem spomni 85 % državljanov, v Bolgariji pa 24 %. Delež tistih, ki se spomnijo teh 
sporočil, je bil najvišji med anketiranci, ki so dejansko volili (50 %), vendar je bil visok tudi 
med tistimi, ki niso volili (39 %). To kaže, da so sporočila Parlamenta v okviru njegove 
institucionalne kampanje dejansko videli in slišali številni Evropejci ter da je to pogosto vplivalo 
na to, da so odšli na volišča.  

  



Brexit je vplival na volilno vedenje, vendar ne v vseh državah enako 

 
Malo manj kot četrtina Evropejcev (22 %) meni, da so medijsko poročanje in razprave o brexitu 
vsaj do neke mere vplivale na njihovo odločitev, ali bodo volili ali ne. V Veliki Britaniji je nekaj več 
kot polovica anketirancev odgovorila, da je brexit vplival na njihovo odločitev o udeležbi na 
volitvah (52 %), enako je odgovorilo 38 % anketirancev na Irskem in 32 % v Avstriji. Po drugi 
strani je brexit v Latviji, Franciji, Estoniji in na Švedskem vplival le na volilno vedenje vsakega 
desetega anketiranca. 

Analiza kaže, da so medijsko poročanje in razprave o brexitu državljane spodbudile k udeležbi 
na volitvah, in ne obratno. 

 

Vse bolj pozitivno mnenje o demokraciji v EU 

 
Raziskava kaže povečanje zadovoljstva z vrsto vidikov demokracije v EU od septembra 
2018, kar potrjuje, da so močne demokratične vrednote povezane z večjo volilno udeležbo. 
Evropejci so najbolj zadovoljni s svobodnimi in poštenimi volitvami (75 % je zelo ali dokaj 
zadovoljnih, 5 odstotnih točk več), svobodo govora (74 %, 5 odstotnih točk več) in 
spoštovanjem temeljnih pravic (73 %, 8 odstotnih točk več). Najmanj so zadovoljni z bojem proti 
dezinformacijam v medijih (48 %, 8 odstotnih točk več) in bojem proti korupciji (43 %, 7 
odstotnih točk več).  

Če združimo rezultate glede različnih vidikov demokracije, ki so bili zajeti v raziskavi, so 
anketiranci najbolj zadovoljni na Irskem, Danskem, Portugalskem in Poljskem. Najnižja stopnja 
zadovoljstva glede različnih vidikov demokracije je bila zabeležena v Bolgariji, na Hrvaškem, 
Slovaškem, v Franciji in na Češkem.  

 

Vedno več Evropejcev meni, da je njihov glas v EU res šteje  

 
Več kot polovica Evropejcev (56 %) meni, da je njihov glas v EU upoštevan, in sicer 7 odstotnih 
točk več kot februarja in marca 2019, kar je najbolj pozitiven rezultat, odkar je bilo leta 2002 
vprašanje prvič zastavljeno. Ta rezultat potrjuje prejšnje raziskave, ki poudarjajo, da je bil vrhunec 
v zvezi s tem kazalnikom dosežen v času evropskih volitev, kaže pa tudi dolgoročnejše 
povečanje v zadnjih desetih letih. 

S trditvijo, da njihov glas v EU šteje, se je strinjalo največ anketirancev na Švedskem, Danskem, 
Nizozemskem in v Nemčiji (75 %), najmanj pa v Latviji, Grčiji in Estoniji. Veliko izboljšanje na tem 
področju je zabeleženo v Romuniji, na Češkem, Poljskem, v Italiji in Belgiji. 

Obstaja povezava med prepričanjem, da vsak glas v EU šteje, in udeležbo na volitvah v Evropski 
parlament, in ta volilni profil zdaj zajema več državljanov kot leta 2014; to kaže, da so volivci 
zdaj bolj samozavestni, ozaveščeni in angažirani. Odnos med tema vprašanjema 
najverjetneje ustvari pozitivno zanko, ko posameznikovo mnenje, da je njegov glas pomemben, 
poveča možnost, da se bo udeležil volitev, s tem pa se bo najverjetneje okrepilo tudi njeno 
stališče, da njen glas res šteje. 

 

  



Podpora evropskemu članstvu je še vedno najvišja doslej  

 
Malo manj kot šest od desetih Evropejcev (59 %) meni, da je članstvo njihove države v EU 
koristno. Ta stopnja podpore ostaja enaka od februarja/marca 2019 in je le malo nižja od najvišje 
ravni, zabeležene septembra 2018 (62 %). Dolgoročen trend pa ostaja pozitiven od leta 2011, 
predvsem pa od prejšnjih evropskih volitev. 

Pozitivno mnenje o članstvu v EU imajo najpogosteje anketiranci v Luksemburgu, na Irskem, v 
Nemčiji in na Nizozemskem, najmanj pa so s članstvom zadovoljni na Češkem, v Italiji, Grčiji, na 
Hrvaškem, Slovaškem in v Združenem kraljestvu. Mlajši in bolj izobraženi anketiranci imajo na 
splošno bolj pozitivno mnenje o članstvu. 

V vsej EU-28 več kot dve tretjini anketirancev (68 %) meni, da ima njihova država koristi od 
članstva v EU, kar je najvišji skupni odstotek od leta 1983. Večina ljudi v vseh državah članicah, 
razen v Italiji, je enakega mnenja.  

Glavni razlogi, zakaj se članstvo v EU dojema kot koristno, so: večje sodelovanje med državami 
članicami (34 %), ohranjanje miru in varnosti (tudi 34 %), prispevek h gospodarski rasti (31 %) in 
nove priložnosti za delo (tudi 31 %). 

Ta pozitivna stališča so bistvenega pomena za udeležbo na volitvah v Evropski parlament. Kot 
smo videli, je pozitivno mnenje o EU pridobilo na pomenu kot razlog za udeležbo na volitvah, 
ena od glavnih opaženih koristi EU pa je prispevek h gospodarski rasti, ki je tudi glavni razlog 
za udeležbo na volitvah.  

 

Metodologija in predstavitev podatkov  

 
Raziskavo Eurobarometra po volitvah leta 2019 je za Evropski parlament izvedlo podjetje Kantar. 
Anketiranje na terenu je potekalo od 7. do 26. junija 2019 v vseh 28 državah članicah EU. Pri tem 
so osebno anketirali 27.973 ljudi, starih 15 let ali več4, ki so bili iz splošnega prebivalstva izbrani 
kot reprezentativni vzorec.  

Poleg postopka ponderiranja, ki temelji na demografskih spremenljivkah, so bili rezultati večine 
vprašanj te povolilne raziskave ponderirani glede na rezultate zadnjih evropskih volitev 2019. 
Namen ponderiranja je popraviti odstopanja v vzorcu, da bi ga uskladili z zabeleženo udeležbo 
in rezultati strank na nacionalni ravni. Ponderji tako zagotavljajo, da posamezni nacionalni vzorci 
pravilno odražajo volilno vedenje v času evropskih volitev 2019. 

Celotno poročilo, vključno z nacionalnimi informativnimi pregledi, prilogami s podatki in 
rezultati, je na voljo na spletni strani http://www.europarl.europa.eu/at-your-service/sl/be-
heard/eurobarometer/ 
 
 

                                                
4 26.971 anketirancev z volilno pravico: starih 18 ali več v 25 državah članicah EU, 16 ali več v Avstriji in na Malti ter 17 let ali več 
v Grčiji. Nekatera vprašanja so bila zastavljena celotnemu vzorcu 27.464 anketirancev, starejših od 15 let. 


