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Češi,  Maďaři a Poláci:
Hlasování  v referendu o vstupu do EU

Technické parametry
Výzkum: Naše společnost 2002
Otázky: PM.2a, PM.2b
Termín terénního šetření: ČR: 25.11. – 2. 12. 2002

Polsko:8. - 11. 11.2002
Maďarsko: 5. - 13. 11.2002

Počet respondentů: ČR: 928, Polsko:1042, Maďarsko:1021
Reprezentativita: obyvatelstvo  ve věku od 18 let
Výběr respondentů: kvótní výběr
Zveřejněno dne: 16. prosince 2002
Kód tiskové informace: pm21216
Zpracovala: Miluše Rezková

     V průběhu listopadu a začátkem prosince byly ve třech zemích organizacemi
sdruženými v CEORG1 provedeny srovnatelným  způsobem výzkumy zjišťující
postoje obyvatel v referendu o připojení země do Evropské unie - viz tab. 1.
     Ukazuje se, že nejméně odhodlaní přijít k  referendu jsou v současnosti  naši
občané, mezi nimiž nacházíme pouze 46 % pevně rozhodnutých ("rozhodně
ano") k účasti v něm2.  V Polsku jejich  podíl dosahuje  61 % a v Maďarsku
dokonce 68 %. V ČR  občané podstatně častěji   odpovídají váhavěji : "spíše ano"
uvádí   asi  jedna třetina (31 %).  Poláci a Maďaři  tímto způsobem reagují jen
asi z deseti procent.
    Celková  deklarovaná  účast v referendu je nicméně ve všech třech zemích
podobná a pohybuje se na úrovni  tří čtvrtin: v ČR by se  dnes k němu dostavilo
77 %, v Polsku 72 % a v Maďarsku 78 % obyvatel.
    Referenda se nejčastěji odmítají účastnit Poláci, a to  asi z pětiny (18 %). U
nás a v Maďarsku svou účast v referendu vylučuje  14 %, resp. 15 % občanů.
Podíl těch, kteří svou aktivitu  zvažují, tvoří  ve všech třech zemích kolem 10 %.

                                                          
1 C E O R G  [The Central European Opinion Research Group]   výzkumná nadace, která
zahrnuje tři instituce zabývající se výzkumem veřejného mínění v České republice
[CVVM SoÚ- Centrum pro výzkum veřejného mínění při Sociologickém ústavu AV ČR ],
v Maďarsku [TÁRKI - Társadalomkutatási Intézet  és Társadalomkutatási Informatikai
Egyesülés]  a v Polsku [CBOS - Centrum Badania Opinii Spolecznej].
2 Otázka:„Kdyby se příští týden konalo referendum o připojení ČR (Maďarska/ Polska) do

Evropské unie, účastnil byste se?" Nabídka odpovědí - viz tabulka 1.
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Tabulka 1: Deklarovaná účast v referendu o vstupu země do EU (v %)

ČR Polsko Maďarsko
Rozhodně ano 46 61 68
Spíše ano 31 11 10
Spíše ne 10 12 13
Rozhodně ne 4 6 2
Neví 9 10 7
Celkem 100 100 100

     Výsledky  referend o vstupu do Evropské unie se snažila odhadnout další
otázka3. (viz tab. 2)  Největší podporu získává členství v EU mezi maďarskou
veřejností, jež  by v jeho prospěch hlasovala v 75 % a proti němu ve 14 % z
obyvatel ochotných zúčastnit se referenda. V Polsku by "pro"  hlasovalo  73 %,
"proti"  18 % účastníků referenda.
     V porovnání s Maďarskem  a Polskem by referendum v současnosti nejméně
přesvědčivě dopadlo v ČR  se 62 % hlasů odevzdaných ve prospěch a s 29 %
proti připojení k EU. Nicméně i u nás podíl stoupenců členství jednoznačně
převažuje nad  jeho odpůrci.
     Část těch, kteří zvažují svůj způsob hlasování, je i v tomto případě podobná
- pohybuje se všude kolem 10 %.

Tabulka 2: Plánovaný způsob hlasování v referendu (v %)

ČR Polsko Maďarsko
Pro připojení  k EU 62 73 75
Proti připojení k EU 29 18 14
Neví 9 9 11
Celkem 100 100 100
Odpovědi těch, kteří by byli  "rozhodně" nebo "spíše" ochotni  zúčastnit se referenda.

     K přívržencům vstupu do EU se v ČR častěji zařadili mladí lidé, podnikatelé,
duševně pracující, vysoce kvalifikovaní zaměstnanci a lidé s dobrou životní
úrovní. Podpora vstupu narůstá  s dosaženým vzděláním - výrazně nadprůměrná
je především u vysokoškolsky vzdělaných (77 %). Členství země by v referendu
častěji odmítli  lidé ve věku od 60 let (v 36 %) , dále zaměstnanci s převahou
manuální práce, respondenti se základním vzděláním a celkově lidé  se špatnou
životní úrovní. Z hlediska stranických sympatií by vstup do EU podpořili zejména
potenciální voliči ODS (83 %) a odmítli voliči KSČM (78%, "pro": 18 %).

                                                          
3 Otázka: "Hlasoval byste pro připojení ČR (Maďarska/ Polska) k EU nebo proti připojení
ČR (Maďarska/ Polska) k EU?"



PM21612

3


