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FLASH 257 ‐ ENLARGEMENT
Vuonna 1989, Keski‐ ja Itä‐Euroopan maiden hallinnot jotka olivat yhteydessä Neuvostoliittoon
romahtivat ja joukossa maita tapahtui merkittäviä poliittisia muutoksia. Nämä tapahtumat tunnetaan
nyt yleisillä nimillä “Rautaesiripun putoaminen” tai “Berliinin muurin romahtaminen”. Vuonna 2004
kahdeksan Itä‐ ja Keski‐Euroopan maata liittyi Euroopan unioniin. Niitä seurasivat Bulgaria ja Romania
vuonna 2007.
Olisimme kiinnostuneet kuulemaan mielipiteitänne näistä kahdesta tapahtumasta eli niin sanotun
rautaesiripun kaatumisesta kaksikymmentä vuotta sitten sekä Keski‐ ja Itä‐Euroopan maiden
integroitumisesta Euroopan unioniin

Q1.

Ajatellen vuoden 1989 “rautaesiripun kaatumista” seuranneita tapahtumia, oletteko seuraavista
väittämistä samaa mieltä vai eri mieltä?
‐ Samaa mieltä ........................................................................................1
‐ Eri mieltä ..............................................................................................2
‐ [EOS/EV] ...............................................................................................9
a) Nämä muutokset ovat tuoneet kaikille Euroopassa enemmän vapautta .....................................1 2 9
b) Nämä muutokset johtivat parempaan elintasoon Keski‐ ja Itä‐Euroopassa. ................................1 2 9
c) Nämä muutokset loivat uusia mahdollisuuksia vain nuoremmalle sukupolvelle..........................1 2 9
d) Nämä muutokset myötävaikuttivat rajojen katoamiseen ja sallivat ihmisten vapaan liikkumisen
Euroopan sisällä .....................................................................................................................1 2 9
e) Nämä muutokset olivat tärkeitä vain Keski‐ ja Itä‐Euroopan maille .............................................1 2 9
f)

Nämä

muutokset

ovat

tarjonneet

länsieurooppalaisille

yrityksille

hyviä

liiketoimintamahdollisuuksia Keski‐ ja Itä‐Euroopassa ..........................................................1 2 9
Q2.

Pyytäisin teitä nyt arvioimaan näiden muutosten kokonaisvaikutusta. Oletteko seuraavista
väittämistä samaa mieltä vai eri mieltä?
‐ Samaa mieltä ........................................................................................1
‐ Eri mieltä ..............................................................................................2
‐ [EOS/EV] ...............................................................................................9
a) Elämän laatu Keski‐ ja Itä‐Euroopan maissa on parantunut merkittävästi vuoden 1989 jälkeen.1 2 9
b) Keski‐ ja Itä‐Euroopan maissa ennen vuotta 1989 vallinnut tilanne oli parempi kuin nykyinen
tilanne ....................................................................................................................................1 2 9
c) Nämä muutokset tekivät elämästä maassamme turvattomampaa ..............................................1 2 9

Q3.

Ajatellen Keski‐ ja Itä‐Euroopan maiden Euroopan unioniin integroitumisen seurauksia, oletteko
seuraavista väittämistä samaa mieltä vai eri mieltä?

‐ Samaa mieltä ........................................................................................1
‐ Eri mieltä...............................................................................................2
‐ [EOS/EV] ...............................................................................................9
a) Se on auttanut säilyttämään turvallisuutta ja vakautta Euroopassa kokonaisuutena .................1 2 9
b) Se on luonut ongelmia Euroopan unionin eri maissa olevien liian erilaisten kultturien ja arvojen
takia........................................................................................................................................1 2 9
c) Se on johtanut demokraattisten arvojen leviämiseen ja on vakauttanut koko Euroopan
ihmisoikeuksien suojausta .....................................................................................................1 2 9
d) Se on myötävaikuttanut työpaikkojen menettämiseen maassamme...........................................1 2 9
e) Se on lisännyt Euroopan unionin painoarvoa maailmanpolitiikassa ............................................1 2 9
f) Se on alentanut sosiaalisia standardeja Euroopassa kokonaisuutena...........................................1 2 9
g) Se on lisännyt Euroopan vaurautta ja taloudellista kilpailukykyä kokonaisuutena.......................1 2 9
h) Se on lisännyt turvattomuuden tunnetta Euroopassa kokonaisuutena .......................................1 2 9
i) Se on lisännyt Euroopan turvallisuutta sallimalla edistyksen taistelussa järjestäytynyttä rikollisuutta
ja laitonta maahanmuuttoa vastaan ......................................................................................1 2 9
j) Se on johtanut Keski‐ ja Itä‐Euroopan maiden talouksien kasvuun ja modernisoitumiseen .........1 2 9
k) Se on johtanut siihen, että Länsi‐Euroopan maat tekevät valtavia rahataloudellisia siirtoja
auttaakseen näita maita modernisoitumaan.........................................................................1 2 9
l) Se on lisännyt ihmisten mahdollisuuksia liikkua vapaasti ja matkustaa Euroopan unionin sisällä 1 2 9
m) Se on tehnyt Euroopan unionista vaikeammin hallittavan .........................................................1 2 9
Q4A.

Mikäli Euroopan unioni harkitsisi uusien jäsenmaiden ottamista tulevaisuudessa, mitkä seuraavasta
listasta pitäisi mielestänne olla ne kaksi tärkeintä asiaa, jotka päätöstä tehtäessä pitäisi ottaa
huomioon koko Euroopan kannalta kokonaisuutena?
Koko Euroopan kannalta
‐ Vapaus ja demokraattiset arvot ...........................................................1
‐ Euroopan väestön ikääntyminen..........................................................2
‐ Euroopan unionin rooli maailmassa .....................................................3
‐ Talouskysymykset.................................................................................4
‐ Vakaus Euroopan unionin rajoilla.........................................................5
‐ Kulttuuri‐ ja uskontokysymykset ..........................................................6
‐ Maahanmuuttokysymykset ..................................................................7
‐ [Ei toista valintaa] ................................................................................8
‐ [EOS/EV] ...............................................................................................9

Q4B.

Mikäli Euroopan unioni harkitsisi ottavansa uusia jäsenmaita tulevaisuudessa, mitkä olisivat
mielestänne ne kaksi tärkeintä asiaa SEURAAVASTA listasta, jotka päätöstä tehtäessä pitäisi ottaa
huomioon Suomen kannalta?

Suomelle
‐ Vapaus ja demokraattiset arvot ...........................................................1
‐ Euroopan väestön ikääntyminen..........................................................2
‐ Euroopan unionin rooli maailmassa .....................................................3
‐ Talouskysymykset.................................................................................4
‐ Vakaus Euroopan unionin rajoilla.........................................................5
‐ Kulttuuri‐ ja uskontokysymykset ..........................................................6
‐ Maahanmuuttokysymykset ..................................................................7
‐ [Ei toista valintaa] ................................................................................8
‐ [EOS/EV] ..............................................................................................9
Q4C.

Mikäli Euroopan unioni harkitsisi ottavansa uusia jäsenmaita tulevaisuudessa, mitkä seuraavasta
listasta pitäisi mielestänne olla ne tärkeintä kaksi asiaa, jotka päätöstä tehtäessä pitäisi ottaa
huomioon teidän itsenne kannalta?
Teidän itsenne kannalta
‐ Vapaus ja demokraattiset arvot ...........................................................1
‐ Euroopan väestön ikääntyminen..........................................................2
‐ Euroopan unionin rooli maailmassa .....................................................3
‐ Talouskysymykset.................................................................................4
‐ Vakaus Euroopan unionin rajoilla.........................................................5
‐ Kulttuuri‐ ja uskontokysymykset ..........................................................6
‐ Maahanmuuttokysymykset ..................................................................7
‐ [Ei toista valintaa] ................................................................................8
‐ [EOS/EV] ..............................................................................................9

BACKGROUND VARIABLES
D1.

Sukupuoli
[ÄLÄ KYSY ‐ MERKITSE SOPIVIN]

D2.

D11.

‐

[1] Mies

‐

[2] Nainen

Minkä ikäinen olet?
‐

[_][_] vuotta vanha

‐

[00] [KIELTÄYTYMINEN/EI VASTAUSTA]

Mikä on korkein saavuttamanne koulutusaste?
‐

Alemman perusasteen koulutus...................................................................1

‐

Keskiasteen koulutus....................................................................................2

D4.

‐

Korkea‐asteen koulutus................................................................................3

‐

[KIELTÄYTYI]..................................................................................................9

Koskien nykyistä toimenkuvaasi, sanoisitko olevasi yksityisyrittäjä, työntekijä, tehdastyöntekijä tai
sanoisitko olevasi vailla ammatillista työtä? Tarkoittaako se että olet...
[JOS ANNETAAN VASTAUS PÄÄKATEGORIAAN, LUE ÄÄNEEN VASTAAVAT ALAKATEGORIAT]
- Yksityisyrittäjä
Æ i.e. :

- maanviljelijä, metsätyöntekijä, kalastaja............................................................ 11
- kaupanomistaja, käsityöläinen........................................................................... 12
- ammattilainen (lakimies, lääkäri, kirjanpitäjä, arkkitehti,...) ............................... 13
- yrityksen johtaja ................................................................................................. 14
- muu .................................................................................................................... 15

- Työntekijä
Æ i.e. :

- ammattilainen (tohtori, lakimies, kirjanpitäjä, arkkitehti) .................................... 21
- pääjohtaja, johtaja tai ylintä johtoa..................................................................... 22
- keskijohto ........................................................................................................... 23
- virkamies ............................................................................................................ 24
- toimistotyöntekijä................................................................................................ 25
- muu työntekijä (myyntimies, hoitaja, jne...)........................................................ 26
- muu .................................................................................................................... 27

- Tehdastyöntekijä
Æ i.e. :
- valvoja / esimies (tiimijohtaja, jne...) ................................................................. 31
- Tehdastyöntekijä................................................................................................ 32
- kouluttamaton tehdastyöntekijä ......................................................................... 33
- muu .................................................................................................................... 34
- Ilman ammatillista työtä
Æ i.e. :

- huolehtii kodista ................................................................................................. 41
- opiskelija (kokoaikainen).................................................................................... 42
- eläkkeellä .......................................................................................................... 43
- työnhakija ........................................................................................................... 44
- muu .................................................................................................................... 45

- [Kieltäytyminen]................................................................................................................... 99

D6.

Sanoisitteko, että asutte...?
‐

suuret kaupungit ..........................................................................................1

‐

muut kaupungit/asutuskeskukset ................................................................2

‐

maaseutu......................................................................................................3

‐

[Kieltäytyminen] ...........................................................................................9

