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Naša vizija Evrope 
 

Mnenja, zamisli in priporočila 
 
Teme 
• Vrednote in pravice, pravna država, varnost 
• Močnejše gospodarstvo, socialna pravičnost in delovna mesta 
• Evropska demokracija 
• Digitalna preobrazba 
• Izobraževanje, kultura, mladina in šport 
 
3. december 2021 
 
Ta dokument je prevod poročila z naslovom „Onze kijk op Europa; meningen, ideeën en aanbevelingen“, tj. 
nizozemske različice, ki je bila objavljena 3. decembra 2021 na spletni strani www.kijkopeuropa.nl. S 
prevodom je bila izvirna postavitev besedila nekoliko poenostavljena (ilustracije in drugi slogovni elementi 
so bili v njem opuščeni). 
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Naša vizija ... 

Povzetek poročila: predstavitev posameznih priporočil 
V državljanskem dialogu, naslovljenem „Vizije Evrope“, smo zbrali mnenja in zamisli nizozemskih 
državljanov in državljank o prihodnosti Evrope. Na podlagi tega smo pripravili priporočila za Evropsko 
unijo o prvih petih temah. 

Vrednote in pravice, pravna država, varnost 
Pomembno je, da EU varuje pravno državo. Hkrati nizozemski državljani in državljanke menijo, da bi bilo 
treba v Evropi upoštevati različne tradicije in kulture. Sodelovanje v EU ima lahko številne koristi in bi 
moralo prinašati dodano vrednost vsem deležnikom. To velja tudi za izmenjavo varnostnih informacij. Če 
bi vse delili z vsemi, bi sodelovanje kmalu postalo precej neučinkovito. 
 
1. Treba je zagotoviti, da se bodo vsi državljani in državljanke počutili svobodni in varni. 
2. EU širiti samo, če to prinaša dodano vrednost. 
3. Sodelovanje, zlasti pri zatiranju mednarodnega kriminala in terorizma. 

Močnejše gospodarstvo, socialna pravičnost in delovna mesta 
Nizozemci in Nizozemke menijo, da obstaja veliko možnosti za okrepitev evropskega gospodarstva. Kljub 
temu pa države med seboj niso zmeraj primerljive. Zlasti bi bilo treba zagotoviti pravičnejši in jasnejši 
davčni sistem. Kot Evropa pa bi se morali bolj osredotočati na naše prednosti, kot sta kakovost in 
raznolikost. V zvezi s tem lahko države članice EU s sodelovanjem zagotovijo enake možnosti na 
evropskem trgu dela. 
 
1. Treba je upoštevati podobnosti in razlike. 
2. Treba se je zanašati na prednosti Evrope. 
3. Razvijati pošten in pravičen davčni sistem. 
4. Zagotoviti, da ne bo nihče zapostavljen. 

Evropska demokracija 
Čeprav Nizozemcem in Nizozemkam ni treba poznati vseh podrobnosti o EU, želijo boljšo preglednost in 
več razumevanja. Na primer, perspektive drugih držav članic EU lahko prispevajo k boljšemu širšemu 
razumevanju. Poleg tega Nizozemci in Nizozemke menijo, da bi morala EU bolj pogosto, in po možnosti 
redno, navezovati dialog z državljani in državljankami. Ni pomembno samo upoštevanje različnih 
interesov, treba je tudi zagotoviti, da bo sprejemanje odločitev hitrejše kot je zdaj. 
 
1. Zagotoviti širši pogled na Evropo. 
2. Kako prisluhniti državljanom in državljankam, na nove in že uveljavljene načine. 
3. Jasnejša in preglednejša komunikacija o sprejetih odločitvah. 
4. Omogočiti hitrejše reševanje težav. 

Digitalna preobrazba 
Družba je vse bolj odvisna od spleta, velike tehnološke družbe postajajo vse močnejše. Zaradi tega so 
Nizozemci in Nizozemke včasih zaskrbljeni. Zato bi bilo koristno, če bi EU lahko oblikovala evropska pravila 
in standarde (o zasebnosti). Ta pravila in standardi bi morali biti sprejemljivi in izvedljivi za vse. Nizozemci 
in Nizozemke bi podporo in informacije raje prejemali od nacionalne vlade, v maternem jeziku. 
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1. Povsod zagotoviti hitro, varno in stabilno spletno povezavo. 
2. Določiti jasna pravila in standarde za internetna podjetja. 
3. Združevati pravila o zasebnosti s praktičnim izvajanjem in pojasnili. 

Izobraževanje, kultura, mladina in šport 
Mladi, ki študirajo v tujini, bi se z državo gostiteljico lahko seznanjali bolje kot se zdaj. Države z nižjimi 
ravnmi znanja ne bi smele dopuščati bega možganov, tj. odhoda vseh nadarjenih mladih v tujino. 
Nizozemci in Nizozemke menijo, da bi morale biti teme, kot so na primer kultura ali neetične prakse v 
športu, bolj prepuščene bolj državam članicam. Po njihovem mnenju je zelo pomembno, da lahko 
državljani in državljanke komunicirajo v svojih nacionalnih jezikih. Na splošno, in predvsem, bi moral vsak 
v Evropi biti svoboden in imeti možnost, da je takšen, kot je. 
 
1. Spodbujati študente in študentke za študij v tujini, vendar k temu pristopati z občutkom. 
2. Prepustiti področja, kot sta kultura in šport, predvsem državam članicam. 
3. Zagotoviti, da se bodo Evropejci in Evropejke bolje spoznali in spoštovali drug drugega. 
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Uvod 

Državljanski dialog „Vizije Evrope“, ki je potekal od 1. septembra do sredine novembra, je vsem 
Nizozemcem in Nizozemkam omogočil izmenjavo mnenj in zamisli o prihodnosti Evrope. Nizozemska 
posreduje priporočila, pripravljena na podlagi tega dialoga, skupaj z zbranimi mnenji in zamisli, Evropski 
uniji (EU). To poročilo je osredotočeno na prvih pet tem. Ostale štiri teme bodo obravnavane v poročilu o 
spremljanju v začetku leta 2022. 

O dialogu „Vizije Evrope“ 
EU želi vedeti, kaj njeni prebivalci in prebivalke mislijo o Evropi. Zato je organizirala Konferenco o 
prihodnosti. Mnenja in zamisli prebivalcev in prebivalk iz vseh delov EU bodo postopoma vključeni v 
prihodnje načrte za Evropo. Nizozemska je v okviru Konference organizirala nacionalni državljanski dialog 
„Vizije Evrope“. 
 
Dialog „Vizije Evrope“ se je začel 1. septembra s spletnim zbiranjem mnenj in zamisli na podlagi ankete, ki 
je vključevala reprezentativno skupino. Da bi omogočili bolj poglobljeno razumevanje začetnih uvidov, 
pridobljenih na podlagi ankete, in oblikovali posebna priporočila, smo organizirali spletne tematske 
dialoge. V teh dialogih so lahko sodelovali vsi, ki so se želeli vključit. Po vsej državi smo se pogovarjali z 
mladimi in drugimi (težje dosegljivimi) skupinami. 

Od učencev in dijakov, študentov višjega poklicnega izobraževanja in univerzitetnih študentov do 
kmetov in migrantov, ob sodelovanju ministra. 

V oktobru in novembru je bilo izvedenih osem spletnih dialogov s približno 30 udeleženci in udeleženkami 
na vsakem srečanju. Organizirali smo tudi spletni tematski dialog in sedem tematskih dialogov v živo z 
različnimi skupinami nizozemskih državljanov in državljank. Na primer, pogovarjali smo se s pripadniki in 
pripadnicami turške skupnosti v Schiedamu, naši gostitelji so bili prostovoljci in prostovoljke Piëzo 
Foundation iz Zoetermeerja. Tam se nam je pridružil tudi minister za zunanje zadeve Ben Knapen. Minister 
je z udeleženci in udeleženkami razpravljal o dialogu in mnenjih o prihodnosti Evrope. Nazadnje smo 
organizirali šest srečanj z različnimi skupinami mladih. Na primer, obiskali smo srednjo šolo v Helmondu, 
zavod za višje poklicno izobraževanje v Doetinchemu in Univerzo v Leidnu. 
 
„V sproščenem klepetu zmeraj rad odkrito povem, kar mislim. Zato se mi je zdelo, da 
moram biti zraven.“ 
Nekdo od udeležencev oziroma udeleženk v tematskem dialogu  

O tem poročilu 
Na podlagi mnenj in zamisli, ki smo jih zbrali v preteklih mesecih, EU predstavljamo priporočila 
nizozemskih državljanov in državljank. V njihovih pogovorih so se pojavile zanimive razprave in inovativne 
zamisli. Različni predlogi so bili podani tudi v okviru panelne ankete in odprte raziskave. Nekatere od teh 
zamisli so vključene v to poročilo. Njegova vsebina torej odraža mnenje Nizozemcev in Nizozemk: našo 
vizijo Evrope. 
 
Seveda pa, podobno kot obstajajo razhajanja med evropskimi državami ter državljani in državljankami, se 
tudi na Nizozemskem med sabo ne strinjamo zmeraj. Vendar so prav ta razhajanja tako zelo dragocena in 
pomembna za demokracijo. Priporočila temeljijo na najpogostejših mnenjih in zamislih, ki so jih izrazili 
udeleženci in udeleženke v dialogu „Vizije Evrope“. Opisujemo tudi manj razširjene pomisleke, 
razmišljanja in občutke, ki so nas presenetili v dialogih in spletnih raziskavah. 
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„Imenitno je bilo razpravljati z ljudmi, ki imajo različna stališča (za in proti) v manjših 
skupinah. To se zelo razlikuje od načina razprav na družbenih medijih.“ 
Udeleženec v tematskem dialogu. 
 
Za Konferenco o prihodnosti Evrope je bilo določenih devet tem. Te teme so tudi v središču nizozemskega 
dialoga „Vizije Evrope“. V oktobru smo pripravili vmesno poročilo, ki vključuje začetne uvide in dodatna 
vprašanja na podlagi panelne ankete. V tem drugem poročilu opisujemo mnenja, zamisli in priporočila v 
zvezi s prvimi petimi temami za prvo plenarno skupščino, ki bo decembra. Naslednje poročilo, ki se bo 
nanašalo na preostale štiri teme, bo objavljeno v sredini januarja. 

To poročilo – december 2021 

• Vrednote in pravice, pravna država, varnost 
• Močnejše gospodarstvo, socialna pravičnost in delovna mesta 
• Evropska demokracija 
• Digitalna preobrazba 
• Izobraževanje, kultura, mladina in šport 
 
Naslednje poročilo – januar 2022 
• Podnebne spremembe in okolje 
• Migracije 
• Zdravje 
• EU v svetu 

Naslednji koraki 
V okviru Konference o prihodnosti Evrope se zbirajo zamisli, mnenja in priporočila vseh prebivalcev in 
prebivalk EU. Na srečanjih ne bodo potekale samo razprave o rezultatih nacionalnih državljanskih 
dialogov, ampak tudi o izidih drugih pobud v okviru Konference. Na primer, te vključujejo tudi evropske 
državljanske forume, poleg tega lahko vsi državljani in državljanke EU (vključno z nizozemskimi) dostopajo 
do evropske digitalne platforme. 
 
„Dobro je, da EU izvaja to pobudo. Hkrati upam, da bodo na podlagi rezultatov 
sprejeti konkretni ukrepi.“ 
Nekdo od udeležencev oziroma udeleženk v tematskem dialogu 
 
Konferenca bo zaključena spomladi 2022. Nizozemska bo nato pripravila končno poročilo o državljanskem 
dialogu, ki bo zajemalo to in naslednje poročila (ki se bo nanašalo na preostale teme). V okviru Konference 
bodo oblikovana priporočila za njeno predsedstvo: predsednika Evropskega parlamenta in Sveta ministrov 
ter predsednico Evropske komisije. Vsi so se zavezali, da bodo preučili možnosti za nadaljnje ukrepanje na 
podlagi priporočil. Za nizozemsko vlado so rezultati tudi dragocen prispevek z vidika oblikovanja politike 
države so EU. 
 
Proces v obdobju pred pomladjo 2022 lahko povzamemo tako: 

Časovnica 

 Vizije Evrope 
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1. 
september 

12. oktober 22. in 23. oktober 15. 
november 

17. in 18. 
december 

21. in 22. januar 22. in 24. april   

Zbiranje zamisli na spletu      

 Tematski dialogi       

  Vmesni rezultati 
(vmesno poročilo) 

 Vmesno poročilo 
na temi 
gospodarstvo in 
demokracija 

Vmesno poročilo 
na temi podnebje 
in EU v svetu 

 „Naša vizija 
Evrope“ – 
končno 
poročilo 

  

  ↓  ↓ ↓ ↓   

  Srečanje v okviru 
Konference 

 Srečanje v okviru 
Konference 

Srečanje v okviru 
Konference 

Zaključek 
Konference 

→ Priporočila 
za predsednika in 
predsednico 
• Evropski 

parlament 
• Evropska 

komisija 
• Svet ministrov 

    ↑ ↑ ↑   

 Več mnenj in zamisli o prihodnosti Evrope 

Državljanski dialogi  Evropski državljanski forumi Evropska digitalna platforma (tudi za 
nizozemske državljane in državljanke) 

Zgradba tega poročila 
To poročilo je osredotočeno na pet tem. Pri vsaki temi smo opisali naslednje: 
• priporočila na podlagi vseh komponent državljanskega dialoga, 
• vtise o mnenjih, zamislih in razpravah, sproženih v tematskih dialogih (prek spleta ali v živo) in 

predlogi, oblikovani na podlagi spletne raziskave, v besedi in sliki. 
 
Izjava o odgovornosti je na koncu poročila. 
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Vrednote in pravice, pravna država, varnost 

EU spremlja stanje na področju pravne države in skuša zajeziti neenakost v EU. Trudi se tudi ščititi 
Evropejce in Evropejke pred terorizmom in drugimi oblikami kriminala. V ta namen sprejema ukrepe in 
pravila, njene države pa delujejo v tesnem sodelovanju. 
 Kako na vse to gledamo na Nizozemskem? 
 

Priporočila – Naša vizija varnosti in pravne države 
68% Nizozemcev in Nizozemk šteje varnost in pravno državo za pomembni in meni, da bi se EU morala 
ukvarjati z vprašanji s teh področij. 

1. Zagotoviti, da se bodo vsi državljani in državljanke počutili svobodne in varne 

78 % Nizozemcev in Nizozemk meni, da je pomembno, da EU varuje pravno državo ter naše temeljne 
pravice in svoboščine. Za pomembno štejemo tudi varstvo pravic potrošnikov: velika večina je zadovoljna, 
da je EU proizvajalce primorala k navajanju enakih podatkov na embalaži v vseh državah. Mnogi Nizozemci 
in Nizozemke pa menijo tudi, da bi morala EU upoštevati razlike med tradicijami in (upravljavskimi) 
kulturami v Evropi. Tudi zato, ker je sicer težko učinkovito sodelovati. Predvsem pa menimo, da je 
pomembno, da bi se vsi v Evropi počutili svobodne in varne. To pomeni tudi imeti streho nad glavo ter 
dostop do izobraževanja in oskrbe. Pa tudi gotovost, da so izdelki v evropskih trgovinah vselej varni. 

2. EU širiti le, če to prinaša dodano vrednost 

44 % Nizozemcev in Nizozemk meni, da EU v svoje vrste ne bi smela sprejemati novih držav. 25 % pa jih je 
naklonjenih širitvi. Že med sedanjimi državami članicami so razlike. Mnogi Nizozemci in Nizozemke 
menijo, da bi bilo najprej treba urediti to. In če bi vendarle pristopile nove države, naj bodo resnično 
spodobne izpolnjevati naše pogoje. Zdaj in v prihodnosti. Veliko Nizozemcev in Nizozemk meni, da bi 
morala širitev prinašati dodano vrednost tudi obstoječim državam članicam. Prav tako menimo, da lahko 
države v prid varnosti in stabilnosti sodelujejo tudi na druge načine. Na primer, občasno smo zaskrbljeni 
glede vpliva Rusije na države na vzhodni meji EU. Pomembno je, da EU posveti temu vprašanju. 
 
„Širitev ne bi smela biti stvar stroškov in koristi, temveč neke vizije stabilnosti.“ 

3. Sodelovanje, zlasti za zatiranje mednarodnega kriminala in terorizma 

68% Nizozemcev in Nizozemk meni, da bi varnostne službe držav EU med seboj morale deliti podatke. 
Menimo pa tudi, da je pomembno, da države ohranijo pravico do odločanja, katere informacije bodo 
delile in katerih ne bodo. Če bi vse delili z vsemi, bi sodelovanje kmalu postalo precej neučinkovito. V tako 
veliki EU, kot je današnja, pa moramo sploh ostati kritični pri odločanju, kdaj je oziroma kdaj ni primerno 
deliti občutljivih informacij. Ohraniti želimo zaupanje, da je naša zasebnost zaščitena. Menimo, da je v prvi 
vrsti smiselno sodelovati v boju proti hudim oblikam kriminala in mednarodnemu kriminalu, kot so 
kibernetski kriminal, trgovina z drogami in terorizem. 
 
„Če na Nizozemskem prevoziš rdeč semafor, res ni treba, da za to vejo tudi v Španiji.“ 
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Razprave in zamisli na spletu in v živo 
„Ko kaznujemo državo, ki ne spoštuje pravil, v prvi vrsti trpijo najrevnejši v tej državi. Zato menim, da se je 
bolje pogovarjati kot deliti kazni.“ 

„Najprej poskrbimo, da bo klub v sedanji zasedbi stabilen. In šele potem razmišljajmo o širitvi.“ 

„Kritični smo lahko tudi do lastne pravne države. Tudi ta ni perfektna.“ 

ZAMISEL: "Določiti stroga pravila glede integritete za politike po vsej Evropi, da ne bi bilo prelahko vplivati 
nanje." 

ZAMISEL: „Okrepiti sodelovanje med policijo in sodstvom v državah EU.“ 

Študentje višjega poklicnega izobraževanja na Graafschap College v Doetinchemu: „Če hočeš biti v 
EU, moraš spoštovati pravila.“ 

V Graafschap College v Doetinchemu je približno 20 študentov in študentk zdravstvene nege razpravljalo o 
največjih koristih EU: prosti trg, skupna valuta – evro – in da lahko kot Evropejec oziroma Evropejka zlahka 
živiš in delaš v drugih državah EU. „In da se lahko države EU medsebojno podpirajo. Skupaj z drugimi si 
močnejši", je dejal nekdo med njimi. Razpravljali so tudi o tem, kako pomembna so pravila. Če države ne 
spoštujejo pravil, jih je pogosto težko strožje kaznovati. Študenti in študentke so menili, da bi lahko 
poskrbeli, da bilo to malce lažje. Nekdo med njimi je omenil tudi odvračilnost. „Če so kazni stroge, tudi 
druge države vidijo, kaj se lahko zgodi, če se ne držiš pravil.“ 

Indosurinamska skupnost v Utrechtu: „Zaupanja v pravno državo včasih ni dovolj“ 

Stichting Asha je indosurinamska prostovoljska organizacija iz Utrechta. Ena od razprav v okviru 
tematskega dialoga je zadevala pomen državljanskih pravic: pravice do strehe nad glavo, pa tudi, na 
primer, pravice do nediskriminacije. Sodelujoči prostovoljci in prostovoljke so dejali, da bi morala obstajati 
pravila za zaščito pravic vseh evropskih državljanov in državljank. Zdaj ni vedno jasno, kaj je odločeno na 
Nizozemskem in kaj na evropski ravni. Prav zato je včasih težko zaupati v javne organe. Tudi zato, ker jih 
tudi javni organi sem ter tja polomijo. „Lahko rečemo, da bi me morala država varovati, ampak včasih 
zamočijo, tako kot so v škandalu z otroškimi dodatki,“ je dejal nekdo med udeleženci. Nekdo drug pa: „EU 
bi morala poskrbeti, da se bodo pravila dejansko spoštovala.“ 
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Močnejše gospodarstvo, socialna pravičnost in delovna mesta 

Mala in srednja podjetja so hrbtenica evropskega gospodarstva. EU zato želi, da bi njene države članice 
sodelovale pri načrtih za okrevanje, da bi bili po pandemiji gospodarsko močnejši. Dolgoročni cilj EU je bolj 
zdravo, bolj zeleno in bolj digitalno evropsko gospodarstvo. Kako na vse to gledamo na Nizozemskem? 
 

Priporočila – Naša vizija za gospodarstvo in delovna mesta 
61% Nizozemcev in Nizozemk šteje gospodarstvo in delovna mesta za pomembna in meni, da bi se EU morala 
ukvarjati z vprašanji s teh področij. 

1. Upoštevati podobnosti in razlike 

71 % Nizozemcev in Nizozemk meni, da bi morala EU zagotoviti, da bodo podjetja tesneje sodelovala, da 
bi evropsko gospodarstvo postalo močnejše. Vendar jih le malo med njimi meni, da bi EU morala 
podjetjem nameniti več denarja. Predvsem menimo, da bi sodelovanje lahko bilo učinkovitejše. Različna 
podjetja vlagajo v isto novo tehnologijo, včasih tudi z javnimi sredstvi. Če bi imeli evropsko vizijo 
gospodarstva, bi lahko ta denar porabili učinkoviteje. Seveda pa bi bilo treba še vedno upoštevati razlike 
med državami. 
 
„Kmetijski sektor na Nizozemskem je zelo sodoben. Dejansko ga ni mogoče primerjati 
s kmetijstvom v drugih državah.“ 

2. Zanašati se na prednosti Evrope 

Nizozemci in Nizozemke menijo, da je priložnosti za okrepitev evropskega gospodarstva veliko, vendar se 
je treba odločiti. Zato menimo, da bi se morala EU osredotočati predvsem na svoje prednosti. Menimo na 
primer, da je Evropa močna na področju digitalizacije, trajnostnosti in infrastrukture. In, kar je morda še 
pomembneje: kakovost in raznolikost sta sopomenki za Evropo. Prav zato, ker smo raznolika celina z 
različnimi mnenji in zamislimi, bi nam moralo biti dosegljivo veliko več kot zgolj gospodarske koristi. Po 
tem se Evropa lahko razlikuje, na primer, od kitajskega gospodarstva. 

3. Razvijati pravičen in jasen davčni sistem 

82 % Nizozemcev in Nizozemk meni, da bi morale države EU sodelovati, da bi zagotovile, da bodo vsa 
podjetja v EU plačevala pravičen delež davkov. To velja tudi za zelo velika podjetja. Nekatera med njimi se 
preselijo v druge države samo zato, ker lahko tam plačajo manj davkov. EU bi glede tega morala ukrepati, 
na primer tako, da bi določila minimalno stopnjo za vse države. Po drugi strani menimo, da je obdavčitev 
stvar posameznih držav, ki imajo svoje cilje in okoliščine. Na splošno menimo, da je obdavčitev zapleteno 
vprašanje. Zato si želimo boljši davčni sistem, ki bo pravičen in jasen za vse v Evropi. 
 
„Kumarice bi morali biti povsod ravne, davčna pravila pa se lahko razlikujejo. A ni to 
noro?“ 

4. Zagotoviti, da ne bo nihče zapostavljen 

71 % Nizozemcev in Nizozemk meni, da bi morala EU pomagati ustvarjati nova delovna mesta. Menimo, 
da si nekatere skupine, kot so mladi in osebe, ki niso na trgu dela, zaslužijo posebno pozornost. To bi bilo 
mogoče doseči z nepovratnimi sredstvi za podjetja, pa tudi z zagotavljanjem dodatne podpore 
delodajalcem in delavcem. Pri tem imamo na primer v mislih nasvete ali preprosto zelo praktične stvari. 
Tako podporo je včasih mogoče učinkoviteje organizirati na ravni EU, včasih pa je bolj v pristojnosti držav 
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članic samih. Države članice EU bi morale navsezadnje skupaj zagotavljati enake možnosti na evropskem 
trgu dela. 

Razprave in zamisli na spletu in v živo 
„Pospešiti avtomatizacijo v Evropi, tako da bomo blago, ki zdaj prihaja iz Kitajske, spet izdelovali tukaj.“ 

„Bitcoinsko revolucijo in druge kriptovalute bi bilo treba jemati resno. Ljudje, ki z njimi trgujejo, so 
označeni za davčne utajevalce, čeprav so tovrstne tehnologije blokovne verige prihodnost.“ 

„Delničarji niso edini deležniki v evropskem gospodarstvu. Brez delavcev ni mogoče ničesar narediti.“ 

„Evropa mora storiti več za invalide. Trenutno imajo veliko preveč težav pri iskanju ustrezne zaposlitve.“ 

„Veliko evropskih pravil je zapletenih in se nenehno spreminjajo. To podjetjem otežuje inovativnost.“ 

„Gradbena dela za moje podjetje bi moj lokalni izvajalec zlahka začel izvajati veliko bolj zgodaj. Vendar 
sem najprej moral objaviti evropski razpis za sklenitev pogodbe. Kakšna kolobocija!˘“ 

Udeleženci in udeleženke v spletnem dialogu: „Kaj si mislimo o velikih podjetjih?“ 

V enem od tematskih dialogov je bila obravnavana vse večja moč velikih podjetij. Nekateri udeleženci in 
udeleženke se zavzemajo za to, da bi bila EU glede tega bolj nepopustljiva, saj podjetja včasih ustvarjajo 
ogromen dobiček, vendar zahvaljujoč domišljenim davčnim konstruktom ne plačujejo skoraj nič davka. 
Drugi so opozorili na „širšo sliko“: ta podjetja ustvarjajo veliko delovnih mest in so dobra za nacionalno 
gospodarstvo. „Ne bi jih smeli pregnati,“ je poudaril eden od udeležencev. Nekdo drug pa: „Države članice 
EU bi morale ta problem reševati skupaj.“ „Velika podjetja lahko izigravajo države drugo proti drugi. Zato 
moramo kot EU nastopiti bolj enotno.“ 

Kmetje v sožitju z naravo: „Določiti cilje namesto omejitev“ 

BoerenNatuur je združenje kmetijskih kolektivov. Skupina članov je med drugim razpravljala o evropskih 
predpisih za kmete. Po eni strani menijo, da je EU dobra stvar, saj na primer omogoča lažji izvoz v druge 
države. Po drugi strani pa menijo, da bi lahko bila politika pogosto jasnejša. „Vendar smo vse bolj na isti 
strani,“ je dejal nekdo. Izboljšati je mogoče zlasti postopke: pogosto so še vedno zelo birokratski in 
dolgotrajni. Eden od udeležencev je dejal, da predpisi predvsem ne bi smeli biti preveč podrobni. 
„Namesto tega je treba določiti jasne cilje, na primer čisto vodo. Nato se lahko sami odločimo, kako široki 
bi morali biti kanali.“ 
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Evropska demokracija 

EU Evropejce in Evropejke spodbuja, naj volijo, poleg tega pa želi državljane in državljanke EU vključiti v 
odločanje na evropski ravni in politiko tudi med volilnimi obdobji. EU daje tudi pobude za krepitev 
demokracije; primer takšne pobude je akcijski načrt, v središču katerega so svobodne in poštene volitve 
ter svoboda tiska. Kako na vse to gledamo na Nizozemskem? 
 

Priporočila – Naša vizija evropske demokracije 
60 % Nizozemcev in Nizozemk šteje evropsko demokracijo za pomembno temo in meni, da bi morala EU pri 
tem odigrati svojo vlogo. 

1 Zagotoviti širši pogled na Evropo 

Nizozemci in Nizozemke opažajo, da mediji o Evropi pogosto poročajo le, ko nastopi kaka kriza. O 
vsakodnevnih odločitvah ne slišimo kaj dosti. Kot državljanom in državljankam nam ni treba vedeti vsega, 
vendar pa bi si mnenje ustvarili laže, če bi imelo neko jasnejšo splošno sliko. Na primer, zanimivo bi bilo, 
če bi pogosteje slišali, kaj druge države menijo o EU. K temu lahko prispevajo tudi mediji in izobraževanje. 
Vseeno pa morajo mediji pri odločanju imeti proste roke, saj Nizozemci in Nizozemke visoko cenijo 
svobodo tiska v naši demokraciji. 
 
„O EU se pogosto govori le, ko nastopi kaka kriza. To podžiga Evropi nenaklonjena 
stališča.“ 

2 Kako prisluhniti državljanom in državljankam, na nov in že uveljavljen način 

51 % Nizozemcev in Nizozemk meni, da EU nima zadostnega stika z družbo. Da bi to popravili, bi EU 
morala pogosteje navezovati dialog z državljani in državljankami, in po možnosti bi bil ta dialog reden. 
Zato Nizozemci in Nizozemke Konferenco o prihodnosti Evrope štejejo za dobro pobudo. Tudi referendumi 
so lahko dragoceno orodje, vendar se mnenja Nizozemcev in Nizozemk o tem razhajajo. Nekatere teme 
terjajo specialistično poznavanje. Dialog z državljani in državljankami nikoli ne bi smel biti sam sebi 
namen. Pomembno nam je, da se nas jemlje resno. 

3 Več jasnosti in transparentnosti glede sprejetih odločitev 

Nizozemcem in Nizozemkam se Evropa včasih zdi zelo zapletena. Ljudje nimajo enakega predznanja. EU bi 
morala to bolj upoštevati. Želimo, da bi EU postala bolj transparentna in da bi bilo laže slediti dogajanju. K 
temu mora prispevati tudi nizozemska vlada. Evropske odločitve sicer zanimajo veliko Nizozemcev in 
Nizozemk, vendar se jim zdijo uradni kanali pretežko dostopni ali prezapleteni. Poleg tega imamo vsi 
različne interese in potrebe. Tako da bi moralo biti mogoče med temami izbrati tiste, o katerih želimo 
slišati kaj več. Mladi se pogosto zanimajo za Evropo, vendar pa o njej na primer na njihovih računih na 
družbenih medijih ni na voljo kaj dosti. 
 
„Na počitnicah na Madžarskem sem blizu na novo zasajenega gozda videl/videla velik 
napis: ,Omogočila EU.’ Glede Evrope sem sicer skeptičen/skeptična, sem pa ob tem 
prizoru vseeno začutil/začutila nek ponos.“ 
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4 Hitrejše reševanje težav 

Nizozemcem in Nizozemkam se zdi delovanje evropske demokracije zelo težko razumljivo, obenem je 
odločanje v EU pogosto videti zelo počasno. Na evropskih volitvah v glavnem vidimo zavezništva 
nacionalnih strank. Morda bi se lahko z evropskimi interesi ukvarjali tudi na drugačen način? Približno 
tretjina Nizozemcev in Nizozemk meni, da bi moralo biti na volitvah v Evropski parlament mogoče voliti 
tudi tuje kandidate in kandidatke. Približno enako število Nizozemcev in Nizozemk se s tem ne strinja. 
Najpomembneje je v zadostni meri upoštevati različne interese. In težave reševati hitreje kot jih zdaj. 
 
„Všeč mi je, če se na volitvah lahko s kom poistovetim in če vem, za kaj se zavzema. Ni 
potrebno, da je to Nizozemec oziroma Nizozemka.“ 

Razprave in zamisli na spletu in v živo 
„Znebiti se pravice veta. Odločati bi morala večina.“ 

„Ob pomembnih odločitvah oblikovati fokusne skupine državljanov in državljank, morda celo z obvezno ali 
polobvezno udeležbo, kot pri porotah v ZDA.“ 

„Zagotoviti, da bodo politiki in javni uslužbenci in uslužbenke EU redno v stiku z bazo in da se ne bodo 
držali samo v tistem bruseljskem mehurčku.“ 

ZAMISEL: „Mislim, da bi moralo biti v vsaki informativni oddaji nekaj minut namenjenih evropskim 
zadevam. Oziroma, zakaj pa ne bi uvedli dnevne ali tedenske informativne oddaje, posvečene Evropi?“ 

ZAMISEL: „Morda bi se evropski politiki in političarke morali pogosteje pojavljati v televizijskih oddajah“. 

„Kot mlada oseba komaj kdaj kaj preberem kaj o Evropi. Rade volje bi vedel/vedela kaj več o njej, samo za 
to ne želim porabiti preveč časa.“ 

Mladi iz Coalitie-Y v Utrechtu: Razprava o izvajanju referendumov 

Člani Coalitie-Y – skupine mladinskih organizacij – so imeli živahno razpravo o uporabi referendumov. 
Nasprotniki referendumov so svarili, kako nevarna so preprosta vprašanja z „da“ ali „ne“, saj so stvari 
pogosto veliko bolj zapletene. Nekdo med udeleženci je dejal: „Lahko glasujemo za EU in kandidiramo. Z 
referendumi bi ti opciji postali šibkejši.“ Zagovorniki pa so dejali, da je dobro vedeti, kaj mislijo državljani 
in državljanke: na podlagi tega je namreč mogoče oblikovati usmeritve. Referendumi bi lahko prispevali 
tudi k splošni ozaveščenosti o EU: kateri predlogi so na dnevnem redu in kakšne odločitve je treba 
sprejeti. 

Civilnodružbeni prostovoljci in prostovoljke: „Države se morajo bolje razumeti“ 

Fundacijo Piëzo v Zoetermeeru sestavljajo prostovoljci in prostovoljke, ki k družbi prispevajo na več 
načinov. Udeleženci in udeleženke tematskega dialoga so izrazili zaskrbljenost zaradi vse večjih razhajanj v 
Evropi. To na primer velja za poglede držav na skupnost LGBTIQ. Če se države med seboj ne razumejo, je 
težko sodelovati. „Razlog več, da se spoznamo bolje," je dejal nekdo med udeleženci in udeleženkami. Saj 
dandanes preprosto ne vemo, kako razmišljajo ljudje v drugih državah. Ne poznamo dovolj kulture in 
okoliščin drugih. Ampak to je nujno, če naj skupaj sprejemamo dobre odločitve.“ 
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Digitalna preobrazba 

V sodobnem spletnem svetu so zahteve po internetnih povezavah, varnosti in zasebnosti vedno večje. EU 
se na tem področju do neke mere čuti odgovorna in si prizadeva zagotoviti, da v digitalni družbi nihče ne 
bo zapostavljen. Prav tako vlaga v digitalne rešitve za socialna vprašanja. Kako na vse to gledamo na 
Nizozemskem? 
Priporočila – Naša vizija za spletni svet 
45 % Nizozemcev in Nizozemk meni, da je spletni svet pomembno vprašanje, ki bi ga EU morala obravnavati. 
1 Povsod zagotoviti hitro, varno in stabilno internetno povezavo  

61 % Nizozemcev in Nizozemk meni, da bi morala EU vsem v Evropi zagotoviti dostop do hitre in stabilne 
internetne povezave. Vsi se zavedamo, da ima internet vse večjo vlogo v našem življenju. Naši otroci 
odraščajo z digitalnim izobraževanjem. Nacionalno in mednarodno komuniciranje vse bolj potekata po 
spletu. Precejšnja avtonomija interneta nas včasih skrbi. Številni Nizozemci in Nizozemke zato menijo, da 
bi EU morala vlagati v to področje, seveda pa bi naložbe morale biti učinkovite. Po našem mnenju je 
najpomembnejše vprašanje, ki bi ga bilo treba obravnavati na evropski ravni, zaščita pred spletnim 
kriminalom. Vendar bi bilo dobro, če bi se osredotočali tudi na zatiranje internetnega kriminala na 
nacionalni ravni. 
 
„Če si predstavljam, da bi nekdo izvedel kibernetski napad na naš sistem 
protipoplavne zaščite, se počutim zelo ranljivo.“ 
2 Določiti jasna pravila in standarde za internetna podjetja 

75 % Nizozemcev in Nizozemk meni, da bi morala EU zagotoviti, da bi bili internetni nakupi enako varni v 
vseh njenih državah. Skoraj vsi kupujemo več stvari v tujini in pri tem delimo občutljive podatke, kar se 
nam včasih ne zdi varno. Težko je vedeti, katerim spletnim mestom lahko zaupamo. Dobro bi bilo, če bi EU 
pripravila evropska pravila in standarde na področju zasebnosti, ki bi jih lahko vsi razumeli. Pogosto nas 
skrbi tudi moč velikih internetnih podjetij. Mislimo, da smo sicer do neke mere sami odgovorni za 
razumno ravnanje z našimi podatki, vendar pa tudi EU lahko odigra svojo vlogo na tem področju. Države 
EU morajo s skupnimi močmi zagotoviti, da podjetja, kot sta Google in Facebook, ne dobijo prevelike 
moči. 
 
„Kot majhna država ne moremo veliko storiti proti „globalnemu akterju“, kot je 
Facebook.“ 
3 Združevati pravila o zasebnosti s praktičnim izvajanjem in pojasnili 

Nizozemci in Nizozemke vedo, da je bila sprejeta splošna uredba o varstvu podatkov in da morajo vse 
države spoštovati enake zakone in predpise o zasebnosti. Veseli nas, da se lahko zanesemo na to 
zakonodajo, saj je naša zasebnost za nas pomembna. Nekateri Nizozemci in Nizozemke menijo, da so 
pravila včasih pretirana ali nelogična. Poleg tega lahko imajo delodajalci zaradi zakonodaje veliko dela. 
Menimo tudi, da je treba več pozornosti nameniti praktičnemu izvajanju zakonodaje o zasebnosti, z večjo 
podporo in smernicami za državljane in državljanke ter podjetja. Menimo, da imajo pri tem glavno vlogo 
države članice. Težave ali vprašanja v zvezi z zasebnostjo je mogoče najlaže reševati z nacionalnimi organi 
in v lastnem jeziku. 
Razprave in zamisli na spletu in v živo 
ZAMISEL: „Določiti strožje zahteve za programerje in podjetja ter prepovedati programske jezike, ki niso 
varni.“ 
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„Zagotoviti brezplačno evropsko protivirusno programsko opremo za vzpostavitev evropskega požarnega 
zidu.“ 

„Ko grem čez mejo v Nemčijo, v trenutku izgubim signal na mobilnem telefonu. To se res ne bi smelo več 
dogajati.“ 

„Z našimi mobilnimi telefoni nam je mogoče povsod slediti. To je tudi naša krivda.“ 

„Ni preveč praktično, da je treba v vsaki državi izpolniti drugačen obrazec o zasebnosti.“ 

ZAMISEL: „Vzpostaviti evropski internetni policijski nadzor“ To je očitno področje, na katerem bi EU lahko 
ukrepala.“ 

Udeleženci in udeleženke v spletnem dialogu: „V našem lastnem interesu je, da imamo povsod 
dober dostop do interneta.“ 

V okviru enega od tematskih dialogov o vlogi EU v spletnem svetu je potekala zanimiva razprava. Vsi 
udeleženci so se strinjali, da je pomembno imeti dobre internetne povezave po vsej Evropi. Vendar, ali bi 
to moralo biti v pristojnosti EU? Več udeležencev je menilo, da je to predvsem naloga posameznih držav 
članic. Eden od udeležencev je poudaril, da bi dobre in stabilne internetne povezave v tujini koristile tudi 
Nizozemski: „Pri trgovanju z drugimi državami EU zaslužimo milijarde. Zato je v našem interesu, da te 
države dobro delujejo.“ 

Dijaki iz Helmonda: „Enaka pravila in kazni za internetne kriminalce“ 

V srednji šoli Dr. Knippenbergcollege v Helmondu so 15- in 16-letni dijaki razpravljali o vprašanju 
spletnega kriminala. V poročilih pogosto slišijo naslednje: na primer, da je bilo v nekem podjetju kršeno 
varstvo osebnih podatkov ali da neka država, recimo Rusija ali Kitajska, poskuša ukrasti podatke. Zdi se jim 
logično, da bi evropske države na tem področju sodelovale, saj internetni kriminalci pogosto delujejo 
čezmejno. Menijo, da je zato treba določiti pravila, pa tudi kazni. „Če poskušajo hekerji iz Rusije vdreti v 
naš prostor, se mora EU na to odzvati s povračilnimi ukrepi.“ 
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Izobraževanje, kultura, mladina in šport 

Za področje izobraževanja, kulture, mladine in športa so odgovorne države EU same. EU jim lahko nudi 
podporo in to tudi dejansko počne, na primer s spodbujanjem kakovostnega izobraževanja in 
večjezičnosti, varstvom kulturne dediščine ter podpiranjem kulturnega in športnega sektorja. Kako na vse 
to gledamo na Nizozemskem? 
 

Priporočila – Naša vizija izobraževanja, kulture, mladine in športa 
45% Nizozemcev in Nizozemk šteje izobraževanje za pomembno in meni, da bi se EU morala ukvarjati z 
vprašanji s tega področja. V zvezi z mladino, kulturo in športom jih tako meni 39 %, 23 % oziroma 19 %. 

1 Spodbujati študente in študentke za študij v tujini, vendar k temu pristopati z občutkom 

Številni Nizozemci in Nizozemke menijo, da študij v tujini pozitivno vpliva na mlade in prispeva k 
osebnemu razvoju. Poleg tega lahko študij v tujini Evropejcem in Evropejkam pomaga bolje razumeti drug 
drugega. Prispeva pa tudi k boljšemu vključevanju. Številni nizozemski državljani in državljanke zato 
menijo, da je dobro, da obstaja program Erasmus, ki spodbuja študij v tujini. Zadovoljni pa smo tudi, da EU 
v zvezi s tem ohranja kritično pozornost. V praksi se na primer mednarodni študenti in študentke običajno 
družijo med seboj in se ne naučijo vedno veliko o državi, v kateri študirajo. EU se mora tudi izogniti temu, 
da bi na koncu v državah z nižjo stopnjo znanja prišlo do bega možganov, tako da bi vsi njihovi najboljši 
talenti študirali v tujini. 
 
„Razviti bi bilo treba tudi programe izmenjav na poklicni ravni.“ 

2 Prepustiti področja, kot sta kultura in šport, državam članicam  

58 % Nizozemcev in Nizozemk meni, da bi morala EU storiti več za zaščito evropske kulturne dediščine, na 
primer grških templjev. Po drugi strani mislimo, da so za lokalno kulturo odgovorne predvsem države 
same. Enako velja na primer za težave v športu. To je pomembno vprašanje, ki pa ne more biti ena od 
glavnih nalog EU. Evropa mora v bistvu določiti prioritete in veliko denarja je potrebnega na drugih 
področjih. Včasih so potrebni finančni prispevki, vendar obstajajo tudi drugi načini sodelovanja, na primer 
z izmenjavo znanja in zamisli. 
 
„Varstvo kulture je stvar držav samih. Če pa se svetovna dediščina zanemarja, potem 
vsekakor mislim, da bi morala EU posredovati.“ 

3 Zagotavljati boljše medsebojno poznavanje in spoštovanje med Evropejci in Evropejkami 

Nizozemcem in Nizozemkam je všeč, če drugi Evropejci in Evropejke dobro govorijo angleško. To nam 
olajša življenje, če smo v tujini in če na primer želimo komunicirati z migrantskimi delavci in delavkami na 
Nizozemskem. Mnogim Nizozemcem in Nizozemkam se hkrati zdi zelo pomembno, da še naprej govorimo 
in cenimo svoj jezik. Spoštovati želimo tudi druge razlike v Evropi. Vsakdo bi moral imeti možnost, da je 
takšen, kot je, najsi gre za kulturo, izobraževanje ali šport. Razlike lahko včasih izzovejo konflikt, vendar je 
Evropa prav zaradi njih tako bogata celina. Številni Nizozemci in Nizozemke menijo, da bi si morale države 
vzeti čas ter se seznaniti z običaji in zamislimi iz drugih držav. 
 
„EU vidim kot skupino prijateljev. Spoštujemo naše razlike in lahko se zanesem nanje, 
če potrebujem pomoč.“ 
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Razprave in zamisli na spletu in v živo 
ZAMISEL: „Poleg lokalnih učnih načrtov uvesti skupne evropske učne načrte na vseh ravneh izobraževanja“ 

ZAMISEL: „Poleg prestolnice kulture bi morali vsako leto imeti tudi izobraževalno, mladinsko in športno 
prestolnico (ali državo).“ 

„V EU nas povezuje prav to, da imamo vsi svojo nacionalno kulturo in nas torej ne opredeljuje ena sama 
kultura.“ 

„Namesto poudarjanja negativnih stvari bi si morali prizadevati za večjo promocijo športa.“ 

„Tukaj sem integriran, plačujem davke, vendar sem in ostajam Latinoameričan. Rad imam svoj jezik, 
glasbo in hrano. To Evrope ne zadeva.“ 

„V Evropi se preveč govori o gospodarstvu in premalo o kakovosti življenja.“ 

Študenti in študentke z univerze v Leidnu: „Jezik je pomemben, vendar mora ostati prosta izbira“ 

Na univerzi v Leidnu so o tej temi razpravljali študenti in študentke zgodovine. Menili so, da je 
pomembno, da ljudje govorijo več kot le en jezik. Za njih je znanje več jezikov fantastična priložnost za 
osebni razvoj, pozitivno pa je tudi za trgovino in politične odnose v EU. Menijo, da bi v šolah morali imeti 
možnost učenja jezikov, kar pa naj ne bi bilo obvezno. Podobno menijo, da ni nujno, da bi bil drugi jezik 
evropski. „Če živiš v vzhodni Evropi in se odločiš, da se boš učil ruščino, imaš do tega vso pravico,“ je menil 
eden od udeležencev. 

Turška skupnost v Schiedamu: „Zagotoviti vsem mladim pravične možnosti za zaposlitev“ 

V Stichting Hakderju v Schiedamu lokalna turška skupnost med drugim govorila o pomenu pravičnih 
možnosti za zaposlitev za vse. Vsi prisotni so se strinjali, da bi morala EU od podjetij zahtevati, da mladim z 
malo priložnostmi ponudijo pripravništva ali zaposlitve. Poročali so, da imajo zlasti mladi migranti in 
migrantke težave pri iskanju pripravništva in zaposlitve. „Nekateri med njimi ne gredo niti k zdravniku, ker 
se bojijo, da ga bodo morali sami plačati. Zato je zelo malo verjetno, da bi se prijavili na pripravništvo ali 
zaposlitev,“ je dejal eden od udeležencev. „Podjetja morajo v zvezi s tem storiti več in EU bi morala to 
spodbujati.“ 
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Izjava o odgovornosti 

Vizije Evrope je dialog, sestavljen iz različnih, medsebojno povezanih oblik, v katerih se zbirajo mnenja in 
zamisli nizozemskih državljanov in državljank o prihodnosti Evrope in EU. V tem delu so prikazani načini, 
kako so v medsebojno povezanih oblikah dialoga izpolnjene smernice za nacionalne državljanske forume v 
okviru Konference o prihodnosti Evrope. 
 
Zasnova medsebojno povezanih oblik dialoga  

Uporabljajo se naslednje oblike dialoga: 
4. Anketa 

Anketa, narejena v reprezentativnem vzorcu nizozemskega prebivalstva. 
5. Poglobljeni spletni tematski dialogi 

Dialogi, v katerih so v skupini Nizozemcev in Nizozemk podrobneje obravnavani izidi prvega vmesnega 
poročila „Naša vizija Evrope: začetni uvidi in dodatna vprašanja (2. oktober 2021)“. 

6. Dialogi s posebnimi skupinami 
Srečanja z Nizozemkami in Nizozemci, ki niso navajeni sodelovati v (spletnih) anketah in forumih. 

7. Dialogi z mladimi 
Srečanja, osredotočena na evropske teme, ki so najpomembnejše za mlade. 

8. Spletna odprta raziskava: Vprašalnik in „Poteg v prihodnost“ 
Anketni vprašalnik so lahko izpolnili vsi nizozemski državljani in državljanke, tudi tisti, ki živijo v tujini. 
Vprašalnik je bilo mogoče izpolniti med 1. septembrom 2021 in 14. novembrom 2021. Poleg tega so 
lahko v tem obdobju vsi Nizozemci in Nizozemke sodelovali tudi prek spletnega orodja „Swipe to the 
future“, v katerem je bilo 20 trditev. 
 

1. Anketa 

Dialog nizozemskih državljank in državljanov Vizije Evrope (Kijk op Europa) se je začel 1. septembra 2021 z 
anketo. V tej izjavi o odgovornosti bomo na kratko opisali zasnovo in izvedbo te študije. 

Namen in ciljna populacija 
Dialog Vizije Evrope se je začel s spletnim vprašalnikom o tem, kaj o prihodnosti Evrope 
menijo Nizozemci in Nizozemke. Vprašalnik je bil predložen na reprezentativnem forumu, nanj pa so 
lahko odgovorili vse Nizozemke in Nizozemci (tudi tisti, ki živijo v tujini). Poleg tega so imeli vsi dostop tudi 
do spletnega orodja „Swipe to the future“ z dvajsetimi trditvami, o katerih so lahko izrazili svoja mnenja. 
Rezultati ankete so bili podlaga za različne tematske dialoge, ki so bili nadaljevanje državljanskega dialoga 
Vizije Evrope. 

 
Ciljna populacija za anketo so bili vsi nizozemski državljani in državljanke, stari vsaj 18 let, ki so bilo ob 
začetku terenskega dela v občinskem matičnem registru prijavljeni kot prebivalci in prebivalke 
Nizozemske. Po podatkih centralnega statističnega urada Nizozemske (Centraal Bureau voor de Statistiek 
– CBS) je 1. januarja 2021 ta ciljna skupina štela 14 190 874 ljudi. Starostna meja 18 let je skladna s 
starostjo, ko ljudje dobijo volilno pravico. Tako smo določili anketno populacijo. 
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Terensko delo 
Da bi dobili statistično sliko „tipičnih Nizozemcev in Nizozemk“, je bila anketa izvedena v nacionalnem 
forumu z več kot 100 000 člani in članicami (certificiran v skladu s standardi ISO, raziskovalna skupina 
Keurmerk, nizozemsko združenje za tržne raziskave). Ti člani in članice so se vsi prijavili v anketni forum in 
redno prispevajo svoja mnenja o različnih temah. Poleg osebne motivacije za prispevanje k anketi so za to 
tudi plačani. Glede na različne znanstvene študije, med odgovori anketirancev in anketirank, ki za 
sodelovanje v anketi prejemajo finančno nadomestilo, in tistimi, ki ga ne, ni pomembnih razlik (vir: Does 
use of survey incentives degrade data quality? Cole, J. S., Sarraf, S. A., Wang, X., 2015). 
 
Terensko delo se je začelo 11. avgusta 2021 in končalo 19. septembra 2021. Uporabljena je bila samo ena 
metoda zbiranja podatkov: spletna raziskava. Vsi člani in članice anketnega foruma so prejeli e-pošto z 
individualno povezavo do spletnega vprašalnika. Po dveh tednih smo udeležencem in udeleženkam 
foruma poslali še eno e-sporočilo in jih tako spomnili na anketo. Vabila za sodelovanje smo razpošiljali v 
stratificiranih sklopih (pri čemer smo poskrbeli za enakomerno porazdelitev med podpopulacijami), dokler 
na vprašalnik ni odgovorilo zadostno število oseb. 

Vzorčenje in porazdeljenost 
Vodilno načelo pri zasnovi študije je bilo, da mora za dobro statistično zanesljivost sodelovati vsaj 3600 
anketirancev in anketirank. S tem številom je bila zagotovljena tudi dobra porazdeljenost osnovnih 
značilnosti v populaciji. Nizozemci in Nizozemke niso vsi enaki. Zato je bilo pri študiji vnaprej poskrbljeno 
za ustrezno porazdelitev v vzorcu, da bi bilo zajetih več značilnosti. Nizozemska je sorazmerno majhna 
država, vendar se lahko mnenja v posameznih regijah razlikujejo. Relativna pomembnost določene teme 
za neko osebo je lahko odvisna (tudi) od tega, kje ta oseba živi. Ljudje, ki živijo na podeželskih območjih, 
na primer, lahko imajo drugačen odnos do varnosti kot prebivalci urbanih naselij. Poleg tega so študije 
nizozemskega Instituta za družboslovne raziskave (Sociaal Cultureel Planbureau – SCP) pokazale, da bolj 
izobraženi ljudje na splošno podpirajo EU bolj kot manj izobraženi ter da so mladi pogosteje pro-EU kot pa 
starejši (vir: „Wat willen Nederlanders van de Europese Unie?“ (Kaj Nizozemci in Nizozemke pričakujejo od 
Evropske unije? Institut za družboslovne raziskave, Den Haag, 2019). 
 
Da bi bilo to upoštevano, smo vnaprej določili kvote za naslednje značilnosti, da bi tako zagotovili 
reprezentativno porazdelitev v vzorcu: (1) območje (pri čemer smo uporabili statistična območja COROP), 
(2) starost in (3) stopnja izobrazbe. Poleg tega so v vzorcu upoštevane tudi naslednje osnovne značilnost: 
spol, poreklo, primarna vsakodnevna dejavnost in politična usmerjenost. 
 
Območja COROP so bila razvita v skladu z vozliščnim načelom (središča za prebivalce, v katerih se 
zagotavljajo storitve ali ki imajo regionalne funkcije) na podlagi tokov dnevnih migrantov. Včasih vozliščno 
načelo ni bilo upoštevano, da bi območja ostala znotraj meja provinc. Če so bile pri ponovni določitvi 
občinskih mej prekoračene meje območij COROP, so bila ta območja ustrezno prilagojena (vir: CBS). Na 
območjih COROP smo poskrbeli za ustrezno porazdelitev po naslednjih starostnih skupinah: 18–34; 35–54; 
55–75 ter več kot 75. 
 
Nazadnje smo zagotovili tudi reprezentativno porazdelitev po stopnjah izobrazbe. Porazdelitev v vzorcu 
anketirancev in anketirank je v skladu z nacionalno porazdelitvijo najvišje pridobljene stopnje izobrazbe, ki 
je: 
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Najvišja pridobljena stopnja izobrazbe  

Nizka: primarna izobrazba, predpoklicna sekundarna izobrazba, višja splošna 
sekundarna izobrazba ali preduniverzitetna izobrazba (1–3 leta), višja sekundarna 
poklicna izobrazba (1 leto) 

32,1 % 

Srednja: višja splošna sekundarna izobrazba ali preduniverzitetna izobrazba (4–6 
let), višja sekundarna poklicna izobrazba (2–4 leta) 

44,6 % 

Visoka: višja strokovna ali univerzitetna izobrazba 22,9 % 

Neznano  0,4 % 

Odzivnost 
V anketi je sodelovalo skupno 4086 anketirancev in anketirank. Cilj 3600 v celoti izpolnjenih vprašalnikov 
je bil dosežen. 
 

Odzivnost po območju COREP in starostni 
skupini 

18–34 let 35–54 let 55–75 let več kot 75 
let 

Severni Drenthe 11 14 17 5 

Jugovzhodni Drenthe 10 12 14 4 

Jugozahodni Drenthe 7 10 11 3 

Flevoland 29 33 28 6 

Severni Friesland 20 22 25 8 

Jugovzhodni Friesland 12 13 14 3 

Jugozahodni Friesland 8 11 11 4 

Achterhoek 22 27 34 11 

Arnhem/Nijmegen 52 53 55 15 

Veluwe 44 48 51 17 

Jugozahodni Gelderland 16 18 20 5 

 Delfzijl in okolica 2 4 5 1 

Vzhodni Groningen 7 10 12 3 

Preostali Groningen 36 26 28 8 

Osrednji Limburg 13 17 21 7 

Severni Limburg 17 20 23 7 

Južni Limburg 38 40 52 17 

Osrednji Severni Brabant 34 35 35 11 

Severovzhodni Severni Brabant 41 43 51 14 
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Odzivnost po območju COREP in starostni 
skupini 

18–34 let 35–54 let 55–75 let več kot 75 
let 

Zahodni Severni Brabant 40 47 49 15 

Jugovzhodni Severni Brabant 55 56 58 18 

Širši Haarlem 13 18 18 7 

Alkmaar in okolica 14 19 19 6 

Širši Amsterdam 116 104 88 23 

Het Gooi & Vechtstreek 13 21 19 7 

IJmond 12 14 15 4 

Vrh Severne Holandije 22 27 30 9 

Zaanstreek 11 13 12 3 

Severni Overijssel 25 28 25 8 

Twente 41 44 46 14 

Jugozahodni Overijssel 10 11 12 3 

Utrecht 96 100 89 27 

Preostali Zeeland 16 21 23 8 

Zeeuws-Vlaanderen 6 8 9 3 

Združena Leiden & Bollenstreek 30 31 31 10 

Širši Den Haag 63 70 57 18 

Delft & Westland 19 15 15 4 

Širši Rijnmond 103 107 99 31 

Vzhodna Južna Holandija 22 24 25 8 

Jugovzhodna Južna Holandija 24 26 26 9 

 

Odgovori po stopnji izobrazbe   

Nizka 1382 34 % 

Srednja 1747 43 % 

Visoka 915 22 % 

Neznano  42 1 % 
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Zanesljivost in reprezentativnost 
Pri 4086 anketirancih in anketirankah je mogoče o prebivalstvu sklepati s 95-odstotno zanesljivostjo in 
1,53-odstotno verjetnostjo napake. Zanesljivost rezultatov in verjetnost napake v njih sta odvisni od 
velikosti vzorca. Večji kot je vzorec, bolj zanesljivo oziroma natančno je mogoče rezultate prenesti na 
celotno prebivalstvo. 
 
Stopnja zanesljivosti je opredeljena kot 1 (100 %) minus stopnja značilnosti. Običajno se predpostavlja 5-
odstotna stopnja značilnosti, kar pomeni, da je stopnja zanesljivosti 95 odstotna. To pomeni, da bi bili 
rezultati študije, ki bi jo ponovili na enak način in pod istimi pogoji, v 95 odstotkih primerov enaki. 
Stopnja natančnosti (izražena kot verjetnost napake) izraža razpon vrednosti, znotraj katerega je dejanska 
vrednost za prebivalstvo, oziroma z drugimi besedami, koliko lahko rezultati iz vzorca odstopajo od 
rezultatov, ki bi bili pridobljeni, če bi anketo izpolnilo celotno prebivalstvo. 1,53-odstotna vrednost napake 
pomeni, da bi lahko bila dejanska vrednost pri celotnem prebivalstvu do 1,53 odstotka višja ali nižja od 
vrednosti v vzorcu. To v praksi pomeni, da bi, če je glede na rezultate ankete določena tema pomembna 
za 50 % anketirancev in anketirank iz vzorca, dejanski odstotek prebivalstva lahko bil do 1,53 odstotka višji 
ali nižji od 50 % (tj. med 48,47 % in 51,53 %). Do 5-odstotna verjetnost napake je običajna in splošno 
sprejemljiva v (statističnih) kvantitativnih raziskavah. 
 
Poleg zanesljivosti je pomembna tudi reprezentativnost vzorca. Vabila za sodelovanje v anketi so bila 
poslana v statificiranih sklopih, zato so rezultati reprezentativni za območja COROP in starostne skupine v 
vsakem območju COROP. Odgovori so reprezentativni tudi glede na nacionalno porazdelitev najvišje 
pridobljene stopnje izobrazbe. 

Druge osnovne značilnosti 
Anketiranci in anketiranke so odgovarjali na več dodatnih vprašanj o njihovem ozadju. Vprašanja so se 
nanašala na spol, stališča o EU, primarno vsakodnevno dejavnost ter politične stranke, za katere bi 
glasovali, če bi bile volitve zdaj. 
 
Pri anketi je sodelovalo 49 % moških, 50 % žensk, 1 % vprašanih pa ni želel odgovoriti na vprašanje. 
 
51 % anketirancev in anketirank je menilo, da je dobro, da je Nizozemska članica EU, 13 % jih je menilo, da 
je to slabo, 36 % pa je menilo, da je to vseeno, ali pa niso želeli izraziti mnenja. 
 
95 % anketirancev in anketirank je bilo rojenih na Nizozemskem. Pri 89 % sta bila na Nizozemskem rojena 
tudi oba starša, pri 5 % pa sta bila oba starša rojena v tujini. 

Trenutna politična usmerjenost anketirancev in anketirank 

Stranka % 

Ljudska stranka za svobodo in demokracijo (VVD) 14 % 

Svobodnjaška stranka (PVV) 13 % 

Socialistična stranka (SP) 8 % 

Demokrati 66 (D66) 6 % 

Krščansko-demokratska stranka (CDA) 6 % 
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Stranka % 

Delavska stranka (PvdA) 6 % 

Stranka za živali 4 % 

Zelena levica (GroenLinks) 4 % 

Krščanska zveza 3 % 

JA21 3 % 

Kmečko-meščansko gibanje (BoerBurgerBeweging) 2 % 

Forum za demokracijo 2 % 

Reformatorska politična stranka (SGP) 2 % 

Volt 2 % 

DENK (MISLI) 1 % 

Van Hagova skupina 1 % 

BIJ1 1 % 

Frakcija Den Haanove 0 % 

Drugo 2 % 

Prazna glasovnica 3 % 

Ne želim razkriti 13 % 

Ne bi volil/a 5 % 

Kaj je trenutno vaša glavna vsakodnevna dejavnost 

Poklic % 

Šolanje/študij 6 % 

Zaposlitev s krajšim delovnim časom 16 % 

Zaposlitev s polnim delovnim časom 31 % 

Samozaposlitev 3 % 

Skrb za dom in družino 5 % 

Iskanje zaposlitve 2 % 

Prostovoljstvo 2 % 
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Poklic % 

Nezmožnost za delo 6 % 

Upokojenost 27 % 

Drugo 1 % 

Ne želim razkriti 1 % 

 

Vprašalnik 
Vprašalnik in to poročilo je naročilo Ministrstvo za zunanje zadeve, pripravila pa neodvisna zunanja 
organizacija. Vprašalnik ima modularno obliko ter zajema naslednje oddelke, ki ustrezajo temam, 
določenim za Konferenco o prihodnosti Evrope: 
• glavna vprašanja in vloga Evrope 
• podnebne spremembe in okolje 
• zdravje 
• gospodarstvo in delovna mesta 
• vloga Evropske unije v svetu 
• varnost in pravna država 
• spletni svet 
• evropska demokracija 
• migracije ter begunci in begunke 
• izobraževanje, kultura, mladina in šport 
 
Pri pripravi vprašalnika je bilo veliko pozornosti namenjene kakovosti, zanesljivosti in veljavnosti 
ubeseditve vprašanj, da bi bilo tako zagotovljeno, da so vprašanja, trditve in izbire nevtralne in ne 
napeljujejo na odgovore. Poleg tega so bila vprašanja pregledana, s čimer je bilo zagotovljeno, da so 
napisana v jasnem jeziku (stopnja B1). 
 
Kakovost vprašanj je bila preizkušena s preizkusnimi anketiranci in anketirankami iz ciljne skupine, ki so 
bili fizično prisotni. Tako je bilo preverjeno, kako vprašanja dojemajo različne vrste anketirancev in 
anketirank. Če se je izkazalo, da je ubeseditev preveč kompleksna, je bilo to spremenjeno. 

Analizne metode 
V tej študiji sta bili uporabljeni dve analizni metodi: 

Univariatna analiza 

V univariatni analizi so spremenljivke v študiji opisane z opisno statistiko. V tej študiji sta bila uporabljena 
pogostnost in povprečje. 

Bivariatna analiza 

V bivariatni analizi se preverja odnos med spremenljivkama, v tem primeru med pomembnostjo različnih 
tem in vprašanjem, ali bi se morala EU z njimi ukvarjati na eni strani, ter osnovnimi značilnostmi 
posameznih starostnih skupin na drugi. Za ugotovitev, ali različne starostne skupine določeni temi 
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pripisujejo različno stopnjo pomembnosti in ali imajo različno mnenje o tem, ali bi se morala EU z njo 
ukvarjati, je bil uporabljen test značilnosti. 

Poročanje in celovitost 
To poročilo vključuje (vizualne) predstavitve rezultatov vseh vprašanj, zastavljenih anketirancem in 
anketirankam. Na nekatera vprašanja je bilo mogoče odgovoriti „odprto“ (v nasprotju z izbiro med več 
možnimi odgovori). Ti odprti odgovori so bili nato razvrščeni in vključeni v poročilo. Zamisli anketirancev in 
anketirank iz polj za pripombe služijo kot podlaga za različne tematske dialoge, ki so nadaljevanje 
državljanskega dialoga Vizije Evrope. 
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2. Poglobljeni spletni tematski dialogi 

O glavnih temah Konference o prihodnosti Evrope so bolj poglobljeno razpravljali v osmih spletnih 
tematskih dialogih, katerih namen je bil ugotoviti, zakaj ljudje razmišljajo tako, kot razmišljajo, ter 
prepoznati razloge in občutke, ki so podlaga za njihovo mišljenje. Kaj jih skrbi in kakšne priložnosti 
vidijo? Udeleženci in udeleženke so na srečanjih v okviru dialogov dobili tudi možnost, da prispevajo 
predloge in zamisli o obravnavanih temah. Lahko so tudi opozorili na zadeve, ki niso obravnavane v okviru 
konference, a so zanje pomembne. 
 
Tematski dialogi so potekali 12. in 14. oktobra ter 9. in 11. novembra. V štirih oktobrskih spletnih 
tematskih dialogih so obravnavali teme iz sklopov o gospodarstvu in demokraciji, v štirih novembrskih pa 
teme iz sklopov o podnebju in EU v svetu. V vsakem dialogu je v povprečju sodelovalo 29 oseb (skupno 
231). Udeležence in udeleženke smo angažirali med člani in članicami foruma (glej 1) in prek družbenih 
medijev. 
 
3. Dialogi s posebnimi skupinami 

Vemo, da so nekatere skupine nizozemskega prebivalstva manj navajene sodelovati v (spletnih) anketah in 
forumih. Da bi dobili reprezentativno podobo „nizozemskega mnenja“, je bilo treba tudi njim omogočiti, 
da izrazijo svoje zamisli in mnenja. Zato smo v okviru dialoga Vizije Evrope organizirali tudi nekaj dialogov 
v živo. Mnenja in zamisli, pridobljene v teh dialogih, so bile uporabljene kot ena od podlag za priporočila. 

Ciljne skupine 
Za ciljne skupine, ki jih je težko doseči, ni jasne opredelitve. Raziskave in izkušnje so pokazale, da je precej 
manj verjetno, da bodo pri anketah in razpravah prostovoljno sodelovali Nizozemci in Nizozemke, ki 
nimajo zahodnega porekla. Ker predstavljajo veliko skupino (14 % nizozemskega prebivalstva), so bili 
izbrani za sodelovanje v dialogu Vizije Evrope. Uporabljeno je bilo enako ponderiranje kot za ljudi z nizko 
stopnjo pismenosti. Tudi to je velika skupina (2,5 milijona Nizozemcev in Nizozemk), ki se delno prekriva s 
skupino migrantov in migrantk (39 %). Na koncu je bil dialog opravljen s skupino, ki le redko sodeluje pri 
anketah in razpravah ter je kritična do Evrope, istočasno pa je poklicno z njo zelo povezana. Za 
sodelovanje so bila izbrana tudi podjetja iz kmetijskega sektorja. 
 
Navedene skupine smo dosegli prek organizacij, katerim pripadajo, kot so migrantska združenja, interesne 
skupine in poklicne organizacije. Ker smo število dialogov omejili na osem, nismo mogli pokriti celotnega 
vseh skupin. Zato je izbor udeležencev in udeleženk nekoliko arbitraren. Pri izbiranju udeleženk in 
udeležencev smo tudi večinoma iskali ljudi, ki so bili navdušeni nad sodelovanjem in pridobivanjem še 
drugih, pomembna pa so bila tudi praktična vprašanja, kot so datumi in lokacije. 
 
Na lokaciji so bili opravljeni dialogi s člani in članicami naslednjih organizacij: 
• Stichting Hakder, aleviatska skupnost, Schiedam 
• Stichting Asha, hindustanska skupnost, Utrecht (2 srečanji v okviru dialoga) 
• Piëzo, organizacija civilne družbe, Zoetermeer 
• Taal doet Meer, organizacija za opismenjevanje, Utrecht 
• BoerenNatuur, združenje kmetijskih kolektivov. 
• Marokkanen Dialoog Overvecht (maroški dialog Overvecht), maroška skupnost, Utrecht 
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• Femmes for Freedom, interesna skupina za ženske z migrantskim poreklom, Den Haag 
 
V teh dialogih je sodelovalo skupno 110 ljudi. 
 
4. Dialogi z mladimi 

Mladi so prednostna ciljna skupina Konference za prihodnost Evrope. Da bi dejavno spodbujali njihovo 
udeležbo v državljanskem dialogu Vizije Evrope ter dali njihovemu mnenju in zamislim posebno težo, je 
bilo v okviru dialoga posebej za mlade organiziranih pet srečanj v živo. Načrtovano šesto srečanje z 
mladimi je bilo treba odpovedati zaradi omejitev, ki so bile posledica pandemije COVID. 
 
Srečanja so potekala v naslednjih institucijah: 
• Studievereniging Geschiedenis, združenje študentov zgodovine, Univerza v Leidnu 
• Dr. Knippenbergcollege, srednja šola, Helmond 
• Coalitie-Y, mladinsko združenje socialno-ekonomskega sveta (SER) 
• Graafschap College, zavod za višje poklicno izobraževanje, Doetinchem 
• CSG Jan Arentsz, naravoslono-tehnična srednja šola, Alkmaar 
 
Pri teh dialogih je sodelovalo skupno 95 mladih. 

Metode razprave 
V spletnih tematskih dialogih, dialogih s posebnimi skupinami in dialogi z mladimi je bila uporabljena 
Sokratova metoda Ta metoda se na Nizozemskem uporablja že vrsto let za naš „Dan za dialog“, ko ljudje iz 
cele Nizozemske med seboj razpravljajo o vprašanjih, ki jih zadevajo. Pri Sokratovi metodi moderator sledi 
naslednjim načelom: 
 
• naj vsak pove svojo zgodbo 
• ne povejte takoj nasprotne zgodbe 
• spoštujte drug drugega 
• govorite zase („mislim“ namesto „pravijo“) 
• če so izražena samo splošna mnenja, prosite za razlago 
• ne obsojajte; namesto tega razmislite o mnenjih 
• dopustite tišino, če ljudje rabijo čas za premislek 
 
Dialogi imajo naslednji vzorec: divergenca – konvergenca – divergenca. Izhodišče je, da se morajo mnenja 
najprej razhajati (na voljo morajo biti možnosti za različna občutja in mnenja), preden se lahko zbližajo 
(razprava o možnih usmeritvah), nato pa se spet razhajajo (npr. zbiranje posameznih priporočil). Glede na 
teorijo in prakso ta vzorec zagotavlja tekoč dialog. 
 
Vse dialoge so vodili profesionalni moderatorji. 
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5. Spletne odprte raziskave: Vprašalnik in orodje „Swipe to the future“ 

Anketni vprašalnik so lahko izpolnili vsi nizozemski državljani in državljanke, tudi tisti, ki živijo v tujini. 
Vprašalnik je bilo mogoče izpolniti med 1. septembrom 2021 in 14. novembrom 2021. Poleg tega so lahko 
v tem obdobju vsi Nizozemci in Nizozemke sodelovali tudi prek spletnega orodja „Swipe to the future“, v 
katerem je bilo 20 trditev. 

Odzivnost in izvajanje 
Vprašalnik je izpolnilo skupno 1967 respondentov in respondentk, orodje „Swipe to the future“ pa jih je v 
celoti izpolnilo 6968. Vprašalnik in orodje „Swipe to the future“ sta bila na volje vsem; za sodelovanje ni 
bilo predhodnih pogojev ali izbirnih meril. Vprašanja v vprašalniku je bilo mogoče preskočiti (ni bilo 
obveznih vprašanj), da bi bila odzivnost čim večja. Sodelujoči so v vprašalniku z „Ne želim odgovoriti“ 
odgovarjali veliko pogosteje kot v reprezentativni anketi. 
Osnovne značilnosti respondentov in respondentk na odprti vprašalnik in orodje „Swipe to the future“ so 
se na več načinov razlikovale od značilnosti anketirancev in anketirank. Za razliko od ankete rezultati 
odprtega vprašalnika in orodja „Swipe to the future“ niso reprezentativni. Anketa je bila dopolnjena z 
rezultati spletne odprte ankete. Tako smo dobili vpogled v prevladujoče občutke in zamisli na 
Nizozemskem. Predlogi za izboljšave, izraženi v poljih za prosto besedilo, so bili uporabljeni v podtemi 
„Razprave in zamisli na spletu in v živo“ Orodje „Swipe to the future“ nam je dalo vpogled v nekaj 
prevladujočih občutkov na Nizozemskem. Rezultate smo upoštevali pri pripravi priporočil. Ker je 
zahtevana reprezentativnost, so bili rezultati spletne odprte ankete samo omejeno upoštevani v tem 
poročilu. 
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