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Брюксел, 2 март 2009 г. 

ФЛАШ ЕВРОБАРОМЕТЪР 266 
ЖЕНИТЕ И ЕВРОПЕЙСКИТЕ ИЗБОРИ 

 Обобщен анализ  

В  навечерието  на  Международния  ден  на  жената  и  с  приближаването  на  изборите  за 
Европейски  парламент  през  юни  2009 г.,  Европейският  парламент  и  Европейската  комисия 
взеха решение да проведат задълбочено проучване на жените гласоподаватели. 

Целта на това проучване на Флаш Евробарометър, проведено основно по телефона за извадка 
от  над  35 000 жени  и  5 500 мъже,  беше  да  се  разбере  как жените  възприемат  политиката  по 
принцип,  как  съвместяват  професионалния  и  личния  си  живот,  как  възприемат  Европейския 
съюз, ролята на Европейския парламент и от какво са мотивирани, когато гласуват. 

В  мнозинството  от  отговорите  се  наблюдават  две  характеристики:  големи  различия  между 
отделните държавичленки и сравнително висок дял на отговорите „не  знам“,  което  е  сходно 
със социалнодемографския анализ на проучванията на Стандартeн Евробарометър  за период 
от  12  месеца 1 .  Резултатите  от  това  проучване  доказаха,  че  жените  проявяват  поголяма 
избирателност при определянето на приоритетните политики, които ЕП следва да отстоява. 

⇒  Политиката – място за мъже? 

Голямо мнозинство  от жените считат, че мъжете  доминират на политическата  сцена;  същото 
мнение се споделя и от малко помалко мнозинство сред мъжете. 

⇒  Различен начин на провеждане на политика? 

Да, жените в политиката могат да внесат добавена стойност в процеса на вземане на решения. 
Това твърдение се подкрепя от голямо мнозинство от анкетираните, въпреки че делът на това 
мнозинство сред жените е поголям отколкото сред мъжете. 

⇒  Има ли дискриминация? 

Голямо  мнозинство  от  жените  не  се  чувстват  дискриминирани  на  основание  техния  пол,  но 
делът  на  жените,  заявили,  че  се  чувстват  дискриминирани,  е  много  различен  в  отделните 
държавичленки, като тази разлика достига в някои случаи 20 процентни пункта. 

Когато  има  данни  за  наличието  на  дискриминация  на  основание  на  пола,  анкетираните  я 
чувстват както на работното място, така и в обществото като цяло. 

⇒  Трудности при съвместяването на професионалния и личния живот? 

Мнозинството от жените във всички държави заявяват, че не срещат трудности. 

1 От март 2008 г. (Евробарометър 68) до март 2009 г. (Евробарометър 70).



    2 

⇒  Защо някои жени не работят? 

На анкетираните,  които  в  момента  не  работят,  е  била  дадена  възможност  да  изберат  един  от 
няколко възможни отговора и като основна причина да не работят те са посочили семейните си 
задължения. Втората главна причина е, че в момента търсят работа, а третата – лични причини. 

По отношение на тези причини се забелязват големи различия между възрастовите групи. 

⇒  Защитава ли ЕС интересите на жените? 

Ø  Когато  въпросът  им  е  бил  зададен  като  на  жени,  мнозинството  от  жените  заявяват,  че 
техните интереси не се представляват добре от ЕС, но едно твърдо малцинство от тях смята 
точно обратното. 

Ø  И  отново,  резултатите  показват  големи  различия между  държавитечленки,  достигащи  до 
40 процентни пункта. 

⇒  Дейностите на ЕП оказват ли въздействие върху живота като цяло? 

Голям  дял  от  жените  отговарят  положително  на  този  въпрос,  особено  по  отношение  на 
образованието и правата на жените. 

⇒  Как ЕП следва да насърчава равенството между половете в семейния живот? 

ЕП  следва  да  действа  по  няколко  начина:  чрез  включване  на  майчинството  в  годините 
осигурителен стаж, организиране на достатъчно целодневни детски заведения, осигуряване на 
общо  попечителство  над  децата  в  случаите  на  развод  и  гарантиране  на  минимална 
продължителност на отпуска за отглеждане на дете. 

⇒  Как  следващият  Парламент  следва  да  насърчава  равенството  между  половете  по 
принцип? 

Според анкетираните, Парламентът следва да дава приоритет на въпроса за равното заплащане 
на двата пола и на борбата срещу насилието и трафика на жени. Тези два отговора са избирани 
найчесто от жените и мъжете, макар че техният дял е малко понисък при мъжете. 

Парадоксално, насърчаването на равни възможности за заетост, което идва на трето място, се 
посочва почесто от мъжете, отколкото от жените. 

⇒  Как да се превъзмогне неравенството в заплащането между половете? 

Ø  По  ред  на  предпочитание:  чрез  предоставяне  на  повече  информация  за  действащото 
законодателство,  приемане  на  ново  законодателство  или  укрепване  на  действащото 
законодателство. 

⇒  Как избират кандидат? Кога  вземат  решение? Какво  трябва  да  бъде  съотношението 
между мъжете и жените членове на ЕП? 

Ø  Когато избират кандидат на Европейските избори, жените отдават найголямо значение на 
опита  по  европейските  въпроси.  С  8 %  понисък  дял  на  отговорите,  на  второ  място  се 
нарежда постоянното гласуване за една и съща партия. 

Ø  Една четвърт от жените заявяват, че са решили за кого да гласуват два месеца или повече 
преди изборите,  в  сравнение с 32 %  от мъжете,  които са направили същото. Помалко  от 
15 % от жените и мъжете вземат решение в последния момент.
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Ø  Голямо  мнозинство  от  жените  и  малко  помалко  от  мъжете  считат,  че  делът  на  жените 
членове  на  ЕП  следва  да  е  50 %  или  повече,  но  различията  между  отделните  държави 
членки достигат до 40 %. Само малък брой жени и мъже подкрепят задължителните квоти. 

Анализът  на  резултатите  от  това  проучване,  както  и  на  социалнодемографското  проучване, 
проведено от ЕП и публикувано успоредно с настоящото „флаш“ проучване, показва конкретни 
различия  в  отговорите  между  мъжете  и  жените.  Все  пак,  макар  че  до  последните  избори 
участието  на жените  беше  послабо,  изборите  от  2004 г.  показаха,  че  участието  на мъжете  и 
жените на практика е еднакво. 

I. КАКВО СМЯТАТ ЖЕНИТЕ ЗА ПОЛИТИКАТА 

A. Мъжете доминират ли в политиката? 

Анкетираните са били запитани дали са съгласни с твърдението, че в политиката доминират 
мъжете: 

Ø  45 %  от  жените  („абсолютно  съгласна“)  смятат,  че  в  политиката  доминират 
мъжете, в сравнение с едва 40 % от мъжете; 

Ø  32 % от жените са поскоро съгласни с това твърдение, в сравнение с 31 % от мъжете; 
Ø  едва 9 % от жените са абсолютно несъгласни с това твърдение (в сравнение с 14 % от 

мъжете). 

⇒  Различия в отговорите на жените между отделните държавичленки: 

•  ако  се  обединят  отговорите  „абсолютно  съгласен“  и  „поскоро  съгласен“,  това 
твърдение  се  подкрепя  от  мнозинство  от  жените  във  всички  държавичленки. 
Мъжете са помалко склонни да се съгласят с него от жените; 

•  жените в Чешката република  (89 %), Полша  (84 %) и Португалия  (83 %) са убедени в 
найголяма степен, че мъжете доминират в политиката. Те са наймалко във Финландия 
(51 %), Малта (62 %) и Нидерландия (66 %). 

Б. Внасят ли жените „добавена стойност“ в процеса на вземане на решения? 

Анкетираните  са  били  запитани  дали  са  съгласни  с  твърдението,  че  жените  в  политиката 
добавят  гледна  точка,  която  би  могла  да  доведе  до  различни  решения  по  принцип,  и 
резултатите сочат, че: 

Ø  83 % от жените и 76 % от мъжете са съгласни, че жените могат да внесат различна 
перспектива  в  политиката  (обединени  отговори  „абсолютно  съм  съгласен“  и  „по 
скоро съм съгласен“); 

Ø  все пак разликата в степента на убеденост между половете е очевидна, тъй като 52 % от 
жените са абсолютно съгласни с това твърдение в сравнение с едва 45 % от мъжете; 

Ø  от другата страна на скалата, разликата между половете също е очевидна: 6 % от жените 
в  сравнение  с  11 %  от  мъжете  са  абсолютно  несъгласни  с  „добавената  стойност“  от 
жените в процеса на вземане на решения. 

Ако се обединят отговорите „абсолютно съгласен“ и „поскоро съгласен“: 

  държавите, в които наймного жени са съгласни с предложеното твърдение, са Франция 
(89 %), Португалия (91 %) и Швеция (83 %);



    4 

  найниска степен на съгласие (въпреки, че мнозинството от анкетираните жени все пак 
са съгласни с това твърдение) е отчетена в Полша (70 %), Латвия (77 %) и Литва (79 %). 

II. ЖЕНИТЕ И ДИСКРИМИНАЦИЯТА ВЪЗ ОСНОВА НА ПОЛА 

A. Изпитана дискриминация 

Този път въпросът дали някога са изпитвали несправедливо отношение заради техния пол е бил 
зададен само на жени. Ако  отговорът  е положителен – къде се  е  случило това  (на работното 
място, в къщи или в обществото по принцип)? 

Ø  Голямо  мнозинство  (67 %)  от  жените  заявяват,  че  никога  не  са  изпитвали 
несправедливо отношение заради техния пол. 

Ø  Средно  32 %  от жените  в  Европа  (ЕС27)  посочват,  че  вече  са  били  обект  на 
дискриминация въз основа на техния пол. 

⇒  Различия в отговорите на жените между отделните държавичленки: 

  найвисок дял на жените,  които посочват, че  са били обект на дискриминация 
въз основа на пола, се наблюдава в Швеция (43 %), Гърция (40 %) и Финландия 
(38 %); 

  техният дял е найнисък в Малта и Португалия (22 %), Унгария и Нидерландия 
(23 %). 

Б. Контекст на дискриминацията 

Жените, които заявяват, че са изпитвали несправедливо отношение заради техния пол посочват, 
че: 

•  дискриминацията  е  била почувствана  на  работното място  (58 %)  и  в  обществото по 
принцип 56 % в сравнение с дискриминацията въз основа на пола в къщи (13 %). 

⇒  Различия в отговорите на жените между отделните държавичленки 

Сред  жените,  заявили,  че  са  изпитали  дискриминация  въз  основа  на  пола,  има  голям  брой 
различия между отделните държавичленки: 

  жените  посочват  дискриминация  въз  основа  на  пола  на  работното  място  по 
често в Чешката република (78 % от посочените случаи), Обединеното кралство 
(76 %) и Ирландия (68 %); 

  найвисок  процент  на  несправедливо  отношение  в  обществото  като  цяло  се 
отбелязва в Румъния (65 %), Португалия (64 %) и Обединеното кралство (63 %); 

  случаите на дискриминация въз основа на пола в къщи, макар и редки, са най 
често срещани в Обединеното кралство и Гърция (по 21 %), както и в Испания и 
Ирландия (17 %). 

III. ЖЕНИТЕ И ПРОФЕСИОНАЛНИЯ ЖИВОТ 

A. Съвместяване на личния и професионалния живот 

Това е един от въпросите, задавани само на анкетирани жени:
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⇒  Различия в отговорите на жените между отделните държавичленки: 

  седем от 10 жени в ЕС заявяват, че могат да постигнат добро съвместяване 
на професионалния и личния живот; отговорите варират от 57 % в Гърция до 
84 % в Нидерландия; 

  проблемът с възпрепятстване на  техния професионален живот от изискванията 
на личния им живот се посочва като найсериозен от жените в Гърция  (32 %), 
Франция (26 %) и Словакия (25 %); 

  от  друга  страна,  като  средна  стойност  делът  на  жените,  които  заявяват,  че 
техният професионален живот е възпрепятстван от изискванията на личния им 
живот,  е  много  нисък  (8 %),  като  е  найвисок  в  Словения  (21 %),  Чешката 
република (15 %) и Кипър (14 %). 

Б. Причини жените да не работят 

Запитани  за  тяхното  положение  са  били  само  жени,  които  в  момента  не  работят  (без 
пенсионерите и редовните студенти). 

Ø  Разглеждано средно за ЕС, найголям дял от жените (32 %) посочват, че стоят в 
къщи поради своите семейни задължения. 

Ø  Втората найчесто посочвана причина (23 %) е, че в момента си търсят работа. 
Ø  20 % от жените в ЕС заявяват, че това е техен личен избор. 

⇒  Различия в отговорите на жените между отделните държавичленки: 

оставането  в  къщи  поради  семейни  задължения  се  посочва  като  причина  от  едва  3 %  от 
анкетираните в Швеция спрямо 51 % от анкетираните в Малта. 

IV. ЖЕНИТЕ И ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ 

A. Представяне на интересите на жените от страна на ЕС 

Този въпрос е бил задаван само на жени. Те са дали своята оценка за него по 4степенна скала и 
след обединяването на отговорите „представят се много добре“ и „представят се сравнително 
добре“ от една страна и отговорите „не се представят съвсем добре“ и „изобщо не се представят 
добре“ от друга страна, резултатите са следните: 

Ø  като  средна  стойност  за  ЕС,  39 %  от  жените  считат,  че  техните  интереси  се 
представят  от  ЕС  („представят  се  много  добре“  и  „представят  се  сравнително 
добре“), в сравнение с 46 %, които считат, че те не се представят и 16 %, които 
са дали отговор „не знам“. 

⇒  Различия в отговорите на жените между отделните държавичленки: 

  жените  в  Люксембург  са  найудовлетворени  от  начина,  по  който  ЕС 
представя  техните  интереси  (66 %),  а  резултатите  в  Нидерландия  (56 %)  и 
Дания (55 %) са сходни; 

  найслабо удовлетворени от представянето на техните интереси са жените в 
Латвия (20 %), България (23 %) и Унгария (23 %); 

  делът на отговорите „не знам“ е найвисок в Швеция (33 %), Естония (31 %) 
и Нидерландия (25 %).
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Б. Въздействие на ЕП върху живота като цяло 

Считат ли жените, че ЕП оказва въздействие върху техния живот като цяло? От предложения 
списък с отговори, резултатите на равнището на ЕС показват, че: 

Ø  жените считат, че дейностите на Европейския парламент оказват най 
голямо въздействие върху образованието (13 % отговарят „силно 
въздействие“ плюс 31 %, които считат, че това въздействие е умерено, или общо 
44 %); 

Ø  подобни отговори са дадени за въздействието на ЕП върху техните права 
като жени (9 % заявяват, че въздействието е силно, 35 % заявяват, че 
въздействието е умерено, общо 44 %); 

Ø  жените считат, че ЕП оказва малко послабо, но все пак известно въздействие 
върху тяхното благоденствие и професионален живот (41 % оценяват 
въздействието като силно или умерено); 

Ø  найслабо въздействие ЕП оказва върху семейния живот на жените (34 % 
отговарят „силно“ и „умерено“). 

⇒  Различия в отговорите на жените между отделните държавичленки 

Анализът показва големи различия: 

  в Австрия, Люксембург, Дания и Германия жените считат, че дейностите на ЕП 
оказват найсилно въздействие върху всички споменати области на техния живот; 

  обратното е в България, Унгария, Чешката република, Латвия и Литва. 

В. Приоритетни политики на ЕП: семеен живот 

Както мъжете, така и жените са били помолени да изберат една приоритетна област от списък с 
политики по отношение на равенството между половете. На кои от въпросите, свързани със 
семейството, следва да даде приоритет следващият Европейски парламент? 

Ø  Жените акцентират върху политиките, свързани с грижите за децата. Те 
считат, че трябва да се даде приоритет на мерките, позволяващи включване 
на майчинството в осигурителния стаж (32 %), следвани отблизо от 
осигуряването на достатъчно целодневни детски заведения. 

Ø  Мъжете отдават поголямо значение на осигуряването на детски заведения 
(28 %). На второ място те поставят мерките, позволяващи включване на 
майчинството в осигурителния стаж (25 %), отдавайки почти същото значение и 
на осигуряването на общо попечителство над децата в случаите на развод 
(24 %).

⇒  Различия в отговорите на жените между отделните държавичленки 

  Мерки, позволяващи включване на майчинството в осигурителния стаж: 

∙  найважни за жените в Швеция (51 %), Унгария (50 %) и Австрия (49 %); 
∙  наймалко значение им се отдава в Кипър (16 %), Дания (18 %) и Португалия 

(20 %). 

  Осигуряване на достатъчно целодневни детски заведения: 

∙  изглежда въпросът е с найвисок приоритет според жените в Португалия (49 %), 
Гърция (40 %) и Кипър (39 %);
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∙  наймалко значение му се отдава в Литва (13 %), Швеция (15 %) и Словакия 
(20 %). 

  Осигуряване на общо попечителство на децата в случаите на развод: 

∙  найголямо значение на този въпрос се отдава в Испания (29 %), Италия (27 %), 
Ирландия и Литва (26 %); 

∙  наймалко жени го смятат за приоритет в Унгария (8 %), Литва и Германия 
(9 %). 

  Осигуряване на минимална продължителност на родителския отпуск: 

∙  найголямо значение на този въпрос се отдава в Чешката република (20 %), 
България, Румъния и Естония (19 %); 

∙  наймалко жени го смятат за приоритет в Унгария (5 %), Италия (6 %), Германия 
и Португалия (7 %). 

Г. Приоритетни политики на ЕП: равенство между половете в обществото като цяло 

Сред възможните приоритети в областта на равенството между половете по принцип на 
анкетираните още веднъж е дадена възможност да избират между пет въпроса, върху които 
Европейският парламент следва да се съсредоточи. 

Ø  Средно за ЕС, жените дават приоритет на равното заплащане на мъжете и 
жените (31 %), следвано от борбата срещу насилието и трафика на жени 
(27 %) и равните възможности за заетост (22 %). 

Ø  Като цяло, мъжете дават приблизително същия приоритет на борбата срещу 
насилието и трафика на жени (27 %), следвана от равното заплащане на двата 
пола и равните възможности за заетост (26 %). 

⇒Различия в отговорите на жените между отделните държавичленки 

  Равно заплащане на мъжете и жените: 

∙  това равенство се счита за основен приоритет от жените в Австрия (45 %), 
Германия (43 %), Франция и Швеция (42 %); 

∙  на последно място като приоритет го поставят жените в Италия (11 %), Румъния 
(14 %) и Гърция (15 %). 

  Борба с насилието срещу жени и трафика на жени: 

∙  тя се счита за главен приоритет в Испания (48 %), Дания (43 %) и Португалия 
(38 %); 

∙  на последно място като приоритет го поставят жените в Унгария (14%), 
Словакия (16 %), Полша и Естония (16 %). 

  Равни възможности за заетост: 

∙  те са найважен приоритет за жените в Унгария (35 %), Литва и Чешката 
република (31 %); 

∙  на последно място като приоритет го поставят във Франция и Швеция (13 %) и в 
Дания (15 %).
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V. РАВНО ЗАПЛАЩАНЕ 

A. Равно заплащане – как да го постигнем? 

Всички анкетирани – мъже и жени, са били запитани как следва да се постигне равно 
заплащане на мъжете и жените. 

Ø  И двете групи смятат, че найефективното решение е да се предоставя повече 
информация за съществуващите права на жените, макар че жените избират 
този отговор почесто (41 %) от мъжете (37 %). 

⇒Различия в отговорите на жените между отделните държавичленки: 

∙  отговорът се посочва от найголям дял жени в Румъния (53 %), Латвия (51 %), 
Гърция и Малта (50 %); 

∙  той е избран от наймалък брой жени в Чешката република (30 %), Полша, 
Унгария и Словакия (32 %). 

Ø  Новото законодателство е вторият найчесто избиран отговор (жени: 26 %, 
мъже: 27 %) 

⇒Различия в отговорите на жените между отделните държавичленки: 

∙  избира се като найефективно решение от жените в Унгария (39 %), Полша 
(35 %), Кипър и Словакия (32 %); 

∙  найрядко се избира в Малта (11 %), Румъния (20 %) и Литва (21 %). 

Ø  Укрепване на действащото законодателство се поставя на трето място (жени: 
23 %, мъже: 24 %). 

⇒Различия в отговорите на жените между отделните държавичленки: 

∙  отговорът се посочва като найефективно решение от жените в Чешката 
република (30 %), Финландия (27 %), Литва и Кипър (26 %); 

∙  той се счита за наймалко ефективен вариант в Австрия (15 %) Румъния и 
Словения (16 %). 

Б. Равно заплащане – на кое равнище да се предприемат действия? 

Ø  Независимо  от  вида  на  действията,  мнозинството  от  жените  и  мъжете  (съответно 
55 %  и  58 %)  предпочитат  те  да  бъдат  предприети  поскоро  на  равнището  на 
ЕС, отколкото на национално равнище. 

⇒Различия в отговорите на жените между отделните държавичленки: 

∙  вземайки предвид само отговорите на жените, найголямо предпочитание към 
предприемане на действия на равнището на ЕС се наблюдава в Люксембург 
(80 %), Испания (74 %), Португалия и Белгия (70 %); 

∙  жените в Обединеното кралство (62 %), Румъния (61 %) и Малта (59 %) обаче 
предпочитат мерките за намаляване на разликата в заплащането между половете 
да се предприемат на национално равнище.
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VI. ЖЕНИТЕ И ИЗБОРИТЕ 

A. Изборите по принцип: как се избира кандидат? 

Всички анкетирани първо са били запитани как вземат решение за кого да гласуват по принцип, 
независимо дали става дума за местни, регионални, национални или европейски избори. 

Ø  Найголям дял от анкетираните и от двата пола вземат решение преди всичко 
въз основа на темите от кампанията: жени: 37 %, мъже: 41 %. 

Финландия е страната, в която разликата между мъжете и жените е найголяма 
(33 % от жените в сравнение с 20 % от мъжете). 

⇒Различия в отговорите на жените между отделните държавичленки: 

∙  вземането на решение е найважно за жените в Обединеното кралство (67 %), 
Ирландия (64 %) и Швеция (51 %); 

∙  то е с наймалко значение за жените в Кипър (12 %), Гърция (15 %) и България 
(17 %). 

Ø  Да се гласува винаги за една и съща партия е втората найчесто използвана 
стратегия. 29 % от жените и 28 % от мъжете заявяват, че избират кандидат по 
този начин. 

⇒Различия в отговорите на жените между отделните държавичленки: 

∙  това е найчесто посочваната стратегия от повечето жени в Гърция и Испания 
(42 %) и Кипър (41 %); 

∙  наймалък дял от жените я посочват в Латвия (14 %), Ирландия (15 %), 
Словакия и Литва (16 %). 

Ø  Третият найчесто посочван елемент от решението за кого да гласуват е 
личността на кандидата. Той е малко поважен за жените (25 %), отколкото за 
мъжете (21 %). 

⇒Различия в отговорите на жените между отделните държавичленки: 

∙  найголям дял жени, посочили този елемент като решаващ, се наблюдава в 
Литва (52 %), Словения, България и Словакия (48 %); 

∙  наймалък дял жени с такова мнение има в Обединеното кралство (7 %), 
Швеция (10 %) и Нидерландия (12 %). 

Б. Изборите по принцип: кога се взема решение? 

Отново относно изборите по принцип, анкетираните са били запитани кога обикновено вземат 
решение за кой кандидат да гласуват. 

Ø  28 % от жените и 32 % от мъжете знаят за кого ще гласуват повече от 2 месеца 
преди изборите. 

⇒Различия в отговорите на жените между отделните държавичленки:
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∙  този отговор е избран от 48 % от анкетираните жени в Гърция, 47 % в 
Испания и 38 % в Малта; 

∙  избрали са го обаче едва 8 % от жените във Финландия, 12 % в Ирландия 
и 19 % от жените в Полша и Латвия. 

Ø  10 % от жените (11 % от мъжете) вземат своето решение 12 месеца преди 
изборите. 

Ø  Приблизително един месец преди изборите е отговорът, даден от 18 % от жените и 
16 % от мъжете. 

Ø  24 % от жените и 22 % от мъжете заявяват, че решават за кого да гласуват през 
последните две седмици и последната седмица преди изборите. 

Ø  13 % от жените и 12 % от мъжете заявяват, че вземат решението си в последния 
момент. 

⇒Различия в отговорите на жените между отделните държавичленки: 

∙  анкетираните в Румъния (18 %), Малта и Нидерландия (17 %) е най 
вероятно да вземат решението си в последния момент; 

∙  това е найслабо вероятно в Швеция и Дания (6 %), Литва и Австрия 
(8 %). 

В. Европейските избори: как се избира кандидат? 

На анкетираните е бил зададен въпрос за техните конкретни причини за избора на кандидат в 
изборите за Европейски парламент. След това им е бил даден списък с възможните причини, от 
който са имали възможност да изберат два отговора по реда на важност. 

Ø  Опитът по европейските въпроси е първият предпочетен отговор. 

Това е главният решаващ елемент както за жените (39 % като първи отговор, 
23 % като втори отговор, общо 62 %), така и за мъжете (34 % като първи 
отговор, 23 % като втори отговор, общо 57 %), като очевидно жените му отдават 
поголямо значение. 

⇒Различия в отговорите на жените между отделните държавичленки: 

∙  опитът е найважен в Кипър (81 %), Ирландия, Финландия и Малта 
(74 %); 

∙  той има наймалко значение за решението, но все пак е много важен в 
Чешката република (46 %), Дания, Литва и Швеция (52 %). 

Ø  Вторият найважен аспект е политическата ориентация на кандидата. 
Той е поважен за мъжете, отколкото за жените. Този аспект е найважен критерий 
за повече мъже (34 % като първи отговор, 21 % като втори отговор, общо 55 %), 
отколкото жени (29 % като първи отговор, 22 % като втори отговор, общо 51 %). 

⇒Различия в отговорите на жените между отделните държавичленки:
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∙  аспектът е найважен за жените в Дания (65 %), Германия (64 %) и 
Португалия (62 %); 

∙  наймалък брой отговори в негова полза се отбелязва в Латвия (26 %), 
България (28 %) и Словения (29 %). 

Ø  Видимостта/известността е третият найчесто посочван отговор. 

Той се посочва от общо 19 % жени (8 % от жените избират критерия като свой 
първи отговор, а 11 % – като втори). 17 % от мъжете избират този аспект (7 % 
като свой  първи отговор, а 11 % – като втори). 

Ø  Полът на кандидатите идва на последно място. 

Той се посочва от едва 5 % от жените (общо от двата отговора) и от 3 % от 
мъжете. 

⇒Различия в отговорите на жените между отделните държавичленки: 

∙  полът е поважен за анкетираните във Финландия (17 %), Дания (16 %), 
Белгия и Нидерландия (11 %); 

∙  той има наймалко значение в Литва, Латвия и Франция (2 %) и в 
Португалия (1 %). 

Г. Квота за жените: какъв процент от членовете на Парламента трябва да бъдат жени? 

Ø  48 % от жените и 39 % от мъжете считат, че поне половината или дори повече 
от членовете на ЕП следва да бъдат жени. 

Ø  22 %  от  жените  и  21 %  от  мъжете  биха  били  удовлетворени  от  40–49 % 
представителство на жените в ЕП. 

Ø  Отново мъжете са посклонни да не отговорят на този въпрос (17 %) в сравнение 
с жените (11 %). 

⇒Различия в отговорите на жените между отделните държавичленки: 

Съотношение на жените парламентаристи от 50 % или повече: 

∙  се желае найсилно в Швеция (74 %), Ирландия (67 %) и Португалия 
(62 %); 

∙  а е найслабо популярно в Естония (20 %), Чешката република (28 %), 
Литва и България (31 %). 

N.B. Държавите с найслабо представителство на жените в националните парламенти са 
предимно сред новите държавичленки на ЕС; те са също така и страните, в които най 
малко  жени  (и  мъже)  считат,  че  равното  представителство  на  жените  в  Европейския 
парламент следва да бъде правило. 

Д. Квота на жените: как да се постигне повисок дял на жените в ЕП? 

След като им е била предоставена информация за процента на жените парламентаристи в 
техните национални парламенти, както мъжете, така и жените са били запитани дали и как този 
процент следва да бъде повишен (в приложението е дадена таблица на актуалния процент на 
жените парламентаристи в националните парламенти).
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Ø  На първо място, чрез насърчаване на жените да участват в политиката: 53 % 
от жените и 42 % от мъжете. 

⇒Различия в отговорите на жените между отделните държавичленки: 

∙  отговорът се посочва от найголям брой жени в Ирландия (69 %), Малта 
(67 %), Люксембург, Обединеното кралство и Румъния (65 %); 

∙  той е найслабо популярен в Естония (31 %), Латвия (37 %) и България 
(39 %). 

Ø  На второ място, чрез доброволна ангажираност на политическите партии: 
12 % от жените и 15 % от мъжете. 

Въпреки че това е вторият найчесто посочван отговор, той е далеч послабо популярен от 
първия. 

⇒Различия в отговорите на жените между отделните държавичленки: 

Ø  отговорът се счита за найдобър вариант в Дания (24 %), Италия и Швеция 
(17 %); 

Ø  но се счита за наймалко ефективен от жените в Литва и Румъния (5 %), 
България и Словения (6 %). 

Отговорът „Не трябва да се прави нищо. Не съм съгласен да се увеличи съотношението“ 
получава подкрепа от едва 5 % от жените и 9 % от мъжете. 

⇒Различия в отговорите на жените между отделните държавичленки: 

Ø  делът на жените,  които дават този отговор,  е найголям в  трите прибалтийски 
републики (Литва и Естония: 10 %, Латвия: 11 %); 

Ø  той е наймалък в Португалия (1 %), Швеция, Ирландия и Малта (3 %). 

Отдел „Проучване на общественото мнение“ 
Jacques Nancy – тел. 022842485 

Jacques.Nancy@europarl.europa.eu 
Nives Zun – тел. 022844399 

Nives.Zun@europarl.europa.eu 
Elise Defourny  тел. 022841123 

Elise.Defourny@europarl.europa.eu 
Aine Cadogan  тел. 022842054 

Nathalie Lefèvre  тел. 022841226
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Процент на жените в Европейския парламент след 1979 г. и в настоящите национални 
парламенти по държавичленки 

Държава 
ЕП 1979 
1984 г. 1 

ЕП 1984 
1989 г. 2 

ЕП 1989 
1994 г. 3 

ЕП 1994 
1999 г. 4 

ЕП 1999 
2004 г. 5 

ЕП 2004 
2009 г. 6 

Настоящ 
национален 
парламент 7 

%  %  %  %  %  %  % 

BE  8,33  16,67  16,67  32  28  33,33  38 

BG            44,44  21,7 

CZ            20,83  16,5 

DK  31,25  37,5  37,5  43,75  37,5  42,86  36,9 

DE  14,81  19,75  30,86  35,35  37,37  33,33  32,2 

EE            50  20,8 

EL    8,33  4,16  16  16  29,17  16 

ES      15  32,81  34,37  25,93  35,7 

FR  22,22  20,99  23,46  29,89  40,23  44,87  18,5 

IE  13,33  13,33  6,67  26,67  33,33  38,46  13,3 

IT  13,58  9,88  12,35  12,64  11,49  20,51  21,3 

CY            0  16,1 

LV            22,22  22 

LT            38,46  18,4 

LU  16,67  50  50  50  33,33  50  23,3 

HU            37,5  10,9 

MT            0  8,7 

NL  20  28  28  32,26  35,48  48,15  41,3 

AT          38,1  27,78  28,4 

PL            14,81  20,2 

PT      12,5  8  20  25  40,2 

RO            28,57  11,4 

SI            42,86  13,3 

SK            35,71  19,3 

FI          43,75  42,86  41,5 

SE          40,91  47,37  47,3 

UK  13,58  14,81  14,81  18,39  24,14  25,64  24 

Средно  16,34  17,74  19,31  25,93  30,19  31,08  24,3 
1) Състояние към 17 юли 1979 г., 2) Състояние към 24 юли 1984 г., 3) Състояние към 25 юли 1989 г., 4) Състояние към 
19 юли 1994 г., 5) Състояние към м. юли 1999 г., 6) Състояние към 30 януари 2009 г., 7) Състояние към  януари 2009 г.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Участие в европейските избори 
Съотношение мъже/жени 

Източник : Евробарометър, Проучване на европейските избори – 1999 и Проучване след изборите за ЕП – 2004 (European Election Study 1999 & EP 
Post Election Survey 2004). 
Вж. BANDUCCI Susan, Университет в Ексетър – из презентация, проведена в ЕП на 5 март 2008 г. „Полове, избирателна активност и въздържане от 
гласуване в Европа“ (“Gender, Electoral Turnout and Abstention in Europe”). 

50 

55 

60 

65 

70 

75 

80 

1979  1984  1989  1994  1999  2004 

Men 
Women 

Мъже 
Жени


