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Vélemények, ötletek és ajánlások 
 
Témák 
• Értékek és jogok, jogállamiság, biztonság 
• Erősebb gazdaság, társadalmi igazságosság és foglalkoztatás 
• Európai demokrácia 
• Digitális átállás 
• Oktatás, kultúra, ifjúság és sport 
 
2021. december 3. 
 
Ez a dokumentum az „Onze kijk op Europa; meningen, ideeën en aanbevelingen” című, holland nyelvű 
jelentés fordítása, amelyet a holland kormány 2021. december 3-án tett közzé a www.kijkeuropa.nl 
weboldalon. Ez a magyar nyelvű változat a holland dokumentumot egyszerűsített formában adja vissza: 
eltávolítottuk az eredeti szövegben megjelenített illusztrációkat és más formai elemeket. 
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Elképzeléseink... 
A jelentés összefoglalója: az ajánlások, témák szerinti sorrendben 
Az „Elképzeléseink Európa jövőjéről” témában folytatott civil párbeszéd keretében összegyűjtöttük a 
holland polgárok véleményeit és ötleteit Európa jövőjét illetően. Ezekből kiindulva fogalmaztuk meg az 
alábbi, az Európai Uniónak szóló ajánlásokat az első öt témában. 

Értékek és jogok, jogállamiság, biztonság 

Fontos, hogy az EU megóvja a jogállamiságot. A holland polgárok emellett úgy vélik, hogy figyelembe kell 
venni az Európán belüli különféle hagyományokat és kultúrákat. Az Unión belüli együttműködésnek – 
különféle előnyei mellett – valamennyi érdekelt fél számára hozzáadott értéket kell képviselnie. Ez a 
biztonsági információk megosztására is vonatkozik. Ha mindent megosztanánk egymással, az hamar az 
együttműködés hatékonyságának rovására menne. 
 
1. Gondoskodni kell arról, hogy mindenki szabadnak és biztonságban érezhesse magát 
2. Csak akkor bővítsük az EU-t, ha ez hozzáadott értékkel jár 
3. Az együttműködés középpontjában a nemzetközi bűncselekményekkel és a terrorizmussal szembeni 

küzdelemnek kell állnia 

Erősebb gazdaság, társadalmi igazságosság és foglalkoztatás 
A hollandok számos lehetőséget látnak Európa gazdaságának megerősítésére. Ugyanakkor nem mindig 
lehetséges az egyes országokat összemérni egymással. Az adórendszernek elsősorban méltányosabbá és 
egyértelműbbé kellene válnia. Európaiként nagyobb hangsúlyt kellene fektetnünk az erősségeinkre, 
például a minőségre és a sokszínűségre. Az EU tagállamai e tekintetben közösen gondoskodhatnának 
arról, hogy az európai munkaerőpiacon mindenki egyenlő esélyekkel rendelkezzen. 
 
4. Figyelembe kell venni a hasonlóságokat és az eltéréseket 
5. Jobban ki kell használni Európa erősségeit 
6. Méltányos és egyértelmű adórendszert kell kialakítani 
7. Gondoskodni kell arról, hogy senkit ne hagyjunk hátra 

Európai demokrácia 
A hollandoknak az a véleménye, hogy nem kell a legapróbb részletekig ismerniük az EU-t, ugyanakkor 
igénylik a nagyobb átláthatóságot és érthetőséget. A többi uniós tagállam nézőpontjának megismerése 
például tágíthatja az emberek látókörét. A hollandok emellett úgy gondolják, hogy az EU gyakrabban, sőt 
lehetőleg rendszeresen kezdeményezhetne párbeszédet a polgárokkal. E tekintetben nemcsak a 
különböző érdekek figyelembevétele fontos, hanem az is, hogy a jelenleginél gyorsabban történjen a 
döntéshozatal. 
 
1. Gondoskodni kell arról, hogy a polgárok tágabb nézőpontból tekinthessenek Európára 
2. Új formákat kell találni a polgárok véleményének rendszeres meghallgatására 
3. A döntésekről átláthatóbb és világosabb módon kell kommunikálni 
4. Gyorsabban kell döntéseket hozni 

Digitális átállás 
A társadalom egyre jobban függ az internettől, a technológiai nagyvállalatok pedig egyre több hatalommal 
rendelkeznek. A holland polgárokat ez néha komoly aggodalommal tölti el. Ezért jónak tartják, hogy EU 
uniós (adatvédelmi) szabályokat és normákat fogad el. Ugyanakkor fontos, hogy ezek a szabályok és 
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normák mindenki számára érthetők és működőképesek legyenek. A hollandok legszívesebben a nemzeti 
kormányuktól, saját nyelvükön kapnak támogatást és tájékoztatást. 
 
1. Mindenütt gyors, biztonságos és stabil internetkapcsolatot kell biztosítani 
2. Egyértelmű szabályokat és normákat kell meghatározni az internetes vállalatok számára 
3. Az adatvédelmi szabályok kialakítása során azok gyakorlati végrehajtására is gondolni kell, és a 

szabályokhoz magyarázatot kell fűzni 

Oktatás, kultúra, ifjúság és sport 
A külföldön tanuló fiataloknak a jelenleginél többet kellene megtudniuk fogadó országukról. Fontos, hogy 
az alacsonyabb iskolázottsági szinttel rendelkező országok ne veszítsék el az összes tehetségüket amiatt, 
mert azok külföldre távoznak. A hollandok szerint az olyan témák, mint a kultúra és a sportban tapasztalt 
etikátlan gyakorlatok, inkább magukra a tagállamokra tartoznak. A hollandok nagy értéket tulajdonítanak 
egy saját, nemzeti nyelvnek. Úgy gondolják: nagyon fontos az, hogy Európában mindenki szabadnak 
érezze magát, és saját maga lehessen. 
 
1. Észszerű kereteken belül kell bátorítani a fiatalokat a külföldi tanulmányokra 
2. Az olyan területeket, mint a kultúra és a sport, mindenekelőtt a tagállamokra kell hagyni 
3. Gondoskodni kell arról, hogy az európaiak jobban megismerjék és tiszteljék egymást 
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Bevezetés 
Az „Elképzeléseink Európa jövőjéről” témában szeptember 1-je és november közepe között folytatott 
párbeszéd keretében minden holland polgár megoszthatta véleményét és ötleteit Európa jövőjével 
kapcsolatban. Az ebből a párbeszédből fakadó ajánlásokat – az összegyűjtött véleményekkel és ötletekkel 
együtt – Hollandia az Európai Unió (a továbbiakban EU) elé tárja. Ez a jelentés az első öt témára 
összpontosít: a maradék négy témával a 2022 elejére várható következő jelentés foglalkozik majd. 

Az „Elképzeléseink Európa jövőjéről” párbeszédről 
Az EU tudni szeretné, hogy lakosai hogyan vélekednek Európáról: ezért hívta életre az Európa jövőjéről 
szóló konferenciát. Az EU-szerte élő lakosok véleménye és ötletei ténylegesen beépülnek majd az Európa 
számára kidolgozandó tervekbe. Hollandia e konferencia részeként szervezi meg az „Elképzeléseink 
Európa jövőjéről” című nemzeti polgári párbeszédet. 
 
Az „Elképzeléseink Európa jövőjéről” párbeszéd szeptember 1-jén vette kezdetét: online keretek között 
egy kérdőív útján összegyűjtöttük egy reprezentatív csoport véleményeit és ötleteit. Ezt követően szintén 
online keretek között párbeszédet szerveztünk az adott témákban, hogy a kérdőíves felmérés során 
kifejtett első véleményeket még részletesebbé, mélyrehatóbbá tegyük, és konkrét ajánlásokat 
fogalmazzunk meg. Ezekben a párbeszédekben mindenki részt vehetett, aki akart. Emellett bejártuk az 
országot, hogy megszólítsuk a fiatalokat és más (nehezen elérhető) csoportokat. 

Az iskolásoktól kezdve a felső középfokú szakképzésben részt vevőkön, az egyetemi hallgatókon és 
a mezőgazdasági termelőkön át a migránsokig sok embert, köztük egy minisztert is 
megkérdeztünk. 

Októberben és novemberben összesen nyolc online tematikus párbeszédre került sor, párbeszédenként 
átlagosan 30 résztvevővel. Emellett egy online és hét helyszíni tematikus párbeszédet szerveztünk 
hollandok különböző csoportjaival. Így például beszélgettünk a Schiedam városában élő török közösség 
tagjaival, és meglátogattuk a Piëzo alapítvány önkénteseit Zoetermeerben. Ez utóbbi alkalommal a 
párbeszédet követően csatlakozott hozzánk Ben Knapen külügyminiszter is. A miniszter beszélgetést 
folytatott a résztvevőkkel magáról a párbeszédről és az Európa jövőjéről megfogalmazott véleményeikről. 
Végezetül, hat találkozót szerveztünk a fiatalok különböző csoportjaival. Ennek keretében többek között 
látogatást tettünk egy középiskolában Helmondban, egy felső középfokú szakképzést nyújtó 
intézményben Doetinchemben, valamint a Leideni Egyetemen. 
 
„Kávézás közben szívesen folytatok kritikus hangvételű beszélgetéseket. Ezért 
gondoltam, hogy részt kell vennem ebben a kezdeményezésben.” 
Az egyik tematikus párbeszéd résztvevője  

A jelentésről 
Az elmúlt hónapokban összegyűjtött vélemények és ötletek alapján összeállítottuk a holland polgárok 
Európai Uniónak szóló ajánlásait. A hollandok egymással folytatott beszélgetései során érdekes viták 
alakultak ki, és újító jellegű ötletek hangzottak el. A kérdőíves felmérés és a nyílt kutatás keretében is 
születtek javaslatok. Ezek közül néhányat beemeltünk ebbe a jelentésbe. Jelentésünk tartalma így 
Hollandia hangja: ezek a mi elképzeléseink Európa jövőjéről. 
 
Ahogyan az európai országok és polgárok között is véleménykülönbségek mutatkoznak, úgy itt, Hollandián 
belül sem értünk mindig mindenben egyet, de éppen ezek a különbségek a legértékesebbek, hiszen a 
demokrácia fontos vonását képezik. Az ajánlások az „Elképzeléseink Európa jövőjéről” párbeszéd 
résztvevői által megfogalmazott legjellemzőbb véleményeken és ötleteken alapulnak. Beszámolunk 
továbbá azokról az aggályokról, gondolatokról és érzésekről is, amelyek talán kevésbé elterjedtek az 
emberek körében, ám a párbeszédek és az online kutatás során szembetűnőek voltak. 
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„Jó volt kis csoportokban beszélgetni egymással ellentétes véleményen lévő 
emberekkel. Nagyon más volt, mint ahogyan manapság a viták zajlanak a közösségi 
médiában.” 
Az egyik tematikus párbeszéd résztvevője 
 
Az Európa jövőjéről szóló konferencia részére kilenc témát határoztak meg. Az „Elképzeléseink Európa 
jövőjéről” holland polgári párbeszéd középpontjában ugyanezek a témák állnak. Októberben időközi 
jelentésben tettük közzé az első véleményeket és a kérdőíves felmérés alapján megfogalmazott további 
kérdéseket. Ebben a második jelentésben – az Európa jövőjéről szóló konferencia decemberi plenáris 
ülésére figyelemmel – az első öt témával kapcsolatban megfogalmazott véleményeket, ötleteket és 
ajánlásokat ismertetjük. A maradék négy témát felölelő, soron következő jelentés január közepén jelenik 
majd meg. 

Az aktuális jelentés – 2021. december 

• Értékek és jogok, jogállamiság, biztonság 
• Erősebb gazdaság, társadalmi igazságosság és foglalkoztatás 
• Európai demokrácia 
• Digitális átállás 
• Oktatás, kultúra, ifjúság és sport 
 
A következő jelentés – 2022. január 
• Éghajlatváltozás és környezetvédelem 
• Migráció 
• Egészségügy 
• Az EU a világban 

Hogyan tovább? 
Az Európa jövőjéről szóló konferencia összefogja az EU valamennyi lakosának ötleteit, véleményeit és 
ajánlásait. Ezeken az üléseken nemcsak az összes nemzeti polgári párbeszéd eredményeit vitatják majd 
meg, hanem a konferencia egyéb kezdeményezéseinek kimenetét is. Ilyenek például az európai polgári 
vitacsoportok, illetve a valamennyi uniós polgár (köztük a holland polgárok) számára hozzáférhető európai 
digitális platform is. 
 
„Jó dolog az EU részéről ez a kezdeményezés. Remélem, hogy az eredményekkel majd 
tényleg kezdenek is valamit” 
Az egyik tematikus párbeszéd résztvevője 
 
A konferencia 2022 tavaszán zárul majd le. Ekkor Hollandia elkészíti a polgári párbeszédről szóló végső 
jelentést, amelyben a jelenlegi és a következő (a többi témát felölelő) jelentést összesítik majd. A 
konferencia ajánlásokat fogalmaz meg elnöksége, azaz az Európai Parlament, a Tanács, valamint az 
Európai Bizottság elnöke részére, akik elkötelezték magukat amellett, hogy megvizsgálják, milyen 
lépéseket tehetnek az ajánlások nyomán. Hollandia kormánya számára ezek az eredmények értékes 
hozzájárulást jelentenek az ország uniós szakpolitikájának alakításához is. 
 
A 2022 tavaszáig tartó folyamat a következőképpen foglalható össze: 

Időrendi áttekintés 

 Elképzelések Európa jövőjéről 
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Szept. 
1. 

Okt. 12. Okt. 22–23. Nov. 
15. 

Dec. 17–18. Jan. 21–22. Ápr. 22–24.   

Az ötletek online összegyűjtése      

 Tematikus párbeszédek       

  Időközi eredmények 
(időközi jelentés) 

 Időközi jelentés a 
gazdaság és a 
demokrácia 
témájában 

Időközi jelentés a 
környezetvédelem 
és „az EU a 
világban” témában 

 
„Elképzeléseink 
Európa 
jövőjéről”: 
végső jelentés 

  

  ↓  ↓ ↓ ↓   

  Konferencia – ülés  Konferencia – ülés Konferencia – ülés A konferencia 
záróülése 

→ Ajánlások 
az elnököknek 
• Európai 

Parlament 
• Európai 

Bizottság 
• Tanács 

    ↑ ↑ ↑   

 További vélemények és ötletek Európa jövőjével kapcsolatban: 

Párbeszéd a polgárokkal  Európai polgári vitacsoportok Európai digitális platform (a holland 
polgárok számára is) 

A jelentés felépítése 
Ez a jelentés az első öt témára összpontosít. Minden témánál a következők szerepelnek: 
• A polgárokkal folytatott párbeszéd alapján megfogalmazott ajánlások 
• Részletek a (fizikai vagy online formában lezajlott) tematikus párbeszédek során elhangzott 

véleményekből, ötletekből és vitákból, valamint az online kutatásból eredő javaslatokból – szavakban 
és képekben 

 
A jelentést a felmérés indokainak és módszereinek ismertetése zárja. 
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Értékek és jogok, jogállamiság, biztonság 
Az EU valamennyi uniós tagállamban figyelemmel kíséri a jogállamiság helyzetét, és az egyenlőtlenségek 
megszüntetésére törekszik. Célja az is, hogy valamennyi európainak védelmet nyújtson a terrorizmussal és 
a bűnözéssel szemben. Ennek eléréséhez az EU intézkedéseket és szabályokat fogad el, az uniós 
tagállamok pedig szorosan együttműködnek. 
 Hogyan látják mindezt a hollandok? 
 

Ajánlások – Így vélekedünk a biztonságról és a jogállamiságról 
A holland emberek 68%-a úgy véli, hogy a biztonság és jogállamiság fontos kérdések, amelyekkel az EU-nak 
foglalkoznia kell. 

1. Gondoskodni kell arról, hogy mindenki szabadnak érezhesse és biztonságban tudhassa magát 
A holland emberek 78%-a fontosnak tartja, hogy az EU megvédje a jogállamiságot, valamint az alapvető 
jogainkat és szabadságainkat. A fogyasztók jogainak védelmét is lényegesnek tartjuk: nagy többségünk 
elégedett azzal, hogy az EU arra kötelezi a gyártókat, hogy valamennyi országban ugyanazokat az 
információkat tüntessék fel a címkéken. Sok holland ugyanakkor azon a véleményen van, hogy az EU-nak 
tekintettel kell lennie az európai hagyományok, valamint a (kormányzati/közigazgatási) kultúrák terén 
fennálló különbségekre, többek között azért is, mert különben nehéz hatékonyan együttműködni. 
Mindenekelőtt azonban fontosnak tartjuk, hogy minden európai szabadnak érezhesse és biztonságban 
tudhassa magát. Ehhez többek között az kell, hogy legyen hol laknunk, tanulhassunk, igénybe vehessük az 
egészségügyi ellátást, valamint biztosak lehessünk abban, hogy az európai boltokban kapható termékek 
minden esetben biztonságosak. 

2. Csak akkor bővítsük az EU-t, ha ez hozzáadott értékkel jár 
A hollandok 44%-a azon a véleményen van, hogy az EU-nak már nem kellene újabb országokat felvennie 
tagjai sorába, 25%-uk viszont támogatna egy további bővítést. Szerintünk már a mostani tagállamok 
között is épp elég a nézetkülönbség, és sok holland úgy gondolja, hogy először ezt a helyzetet kell kezelni. 
Ha pedig új országok csatlakozására kerülne sor, azoknak valóban tudniuk kell teljesíteni az általunk 
támasztott feltételeket, méghozzá nem csak a jelenben, hanem a jövőben is. Sok holland úgy gondolja, 
hogy egy bővítésnek a jelenlegi tagállamokra nézve is hozzáadott értékkel kell járnia. Úgy véljük továbbá, 
hogy az országok a biztonságot és stabilitást érintő kérdésekben más módon is együttműködhetnek. A 
hollandok például néha aggasztónak találják az orosz befolyásgyakorlást az EU keleti határain. Fontos, 
hogy az EU odafigyeljen erre. 
 
„A bővítés során nem a költségeknek és az előnyöknek, hanem a stabilitásról alkotott 
elképzelésünknek kellene a középpontban állnia.” 
3. Az együttműködés középpontjában a nemzetközi bűncselekményekkel és a terrorizmussal 
szembeni küzdelemnek kell állnia 
A hollandok 68%-a úgy véli, hogy az uniós országok biztonsági szolgálatainak meg kellene osztaniuk 
egymással a rendelkezésükre álló információkat. Ugyanakkor fontosnak tartjuk, hogy az országok – 
részben – továbbra is maguk dönthessék el, hogy mely információkat szeretnék továbbadni. Ha mindent 
megosztanánk egymással, az hamar az együttműködés hatékonyságának rovására menne. Az EU mostanra 
olyan hatalmasra nőtt, hogy mindig kritikusan meg kell vizsgálnunk, kinek a kezébe kerülnek vagy 
kerülhetnek az érzékeny információk. A jövőben is szeretnénk arra hagyatkozni, hogy adataink védelme 
biztosított. Úgy véljük, hogy leginkább a súlyos és nemzetközi bűncselekményekkel, például a 
kiberbűnözéssel, a kábítószer-kereskedelemmel és a terrorizmussal szembeni küzdelem területén 
érdemes együttműködni. 
 
„Spanyolországban senkinek sem kell tudnia arról, ha Hollandiában egyszer áthajtok a 
piros lámpán.” 
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Online vagy személyes jelenlét mellett tartott viták és elhangzott ötletek 
„Ha megbüntetünk egy országot, amiért nem tartja tiszteletben a szabályokat, ezzel elsőként az adott 
országban élő legszegényebb embereket sújtjuk. Szerintem ezért a párbeszéd célravezetőbb a 
büntetésnél.” 

„Először érjük el, hogy a jelenlegi »klub« kellően stabil legyen, és csak utána kezdjünk el a bővítésről 
gondolkozni.” 

„A saját jogállamunkat is górcső alá vehetjük. Ott sem minden tökéletes.” 

ÖTLET: „Határozzunk meg szigorú szabályokat Európa-szerte a politikusok feddhetetlenségével 
kapcsolatban, hogy ne lehessen őket könnyen befolyásolni.” 

ÖTLET: „Fokozni kellene a rendőrség és az igazságügyi szervek közötti együttműködést az uniós 
országokban.” 

Felső középszintű szakképzésben tanuló diákok Doetinchem városából: „Aki az EU tagja akar lenni, 
annak be kell tartania a szabályokat” 

Arra a kérdésre, hogy miket tekintenek az EU-val járó legnagyobb előnyöknek, a Doetinchemben működő 
Graafschap College húsz, ápolónak tanuló diákja így nyilatkozott: a szabadpiacot, a közös valutát, vagyis az 
eurót, valamint azt, hogy európaiként egyszerűen megtehetjük, hogy egy másik országban élünk és 
dolgozunk. „Az is előny, hogy az uniós országok kölcsönösen támogathatják egymást. Együtt erősebbek 
vagyunk” – mondta az egyik diák. Szó esett a szabályok fontosságáról is. Sokszor nagyon nehéz komolyan 
megbüntetni azokat az országokat, akik nem tartják magukat a szabályokhoz. A diákok szerint ez 
nyugodtan lehetne jóval könnyebb is. Az egyik diák az elrettentő hatást is megemlítette. „Szigorú büntetés 
esetén a többi ország is látná, hogy mi a következménye annak, ha nem tartod be a játékszabályokat.” 

Suriname-i hinduk Utrechtben: „Néha hiányzik a jogállamiságba vetett bizalom” 

A Stichting Asha alapítvány egy suriname-i hindukat tömörítő önkéntesszervezet Utrecht városában. A 
tematikus párbeszédek során a résztvevők többek között arról vitáztak, hogy mennyire fontosak a 
polgárok jogai: a lakhatáshoz való jog, de például az is, hogy senkit ne érhessen hátrányos 
megkülönböztetés. A beszélgetésen részt vevő önkéntesek azon a véleményen voltak, hogy olyan 
szabályokra van szükség, amelyek e jogok védelmét valamennyi európai polgár esetében szavatolják. Nem 
mindig világos, hogy miről döntenek holland, miről pedig európai szinten. Ez néha megnehezíti azt, hogy 
az emberek bízzanak a kormányban. Ami amiatt is előfordulhat, hogy időről-időre állami szinten is 
félremennek dolgok. „Az államnak tulajdonképpen síkra kellene szállnia értem, de néha teljesen elszúrják 
a dolgokat, mint például a gyermekek után járó ellátással kapcsolatos botrány esetében” – mondta az 
egyik résztvevő. „Az EU-nak oda kellene figyelnie arra, hogy a szabályokat ténylegesen betartsák” – 
vélekedett egy másik résztvevő. 
 
  



Elképzeléseink Európa jövőjéről  9 

Erősebb gazdaság, társadalmi igazságosság és foglalkoztatás 

A kis- és középvállalkozások adják az európai gazdaság gerincét. Az EU ezért azt szeretné, ha a tagállamok 
együttműködnének a helyreállítást célzó tervek megvalósításában, hogy gazdaságilag megerősödve 
lábalhassunk ki a világjárványból. Az EU hosszú távú célja az, hogy az európai gazdaságot egészségesebbé, 
zöldebbé és digitálisabbá alakítsa. Hogyan látják mindezt a hollandok? 
 

Ajánlások – Elképzeléseink a gazdaság és a foglalkoztatás jövőjéről 
A holland emberek 61%-a úgy véli, hogy a gazdaság és a foglalkoztatás fontos kérdések, amelyekkel az EU-
nak foglalkoznia kell. 

1. Figyelembe kell venni a hasonlóságokat és az eltéréseket 
A hollandok 71%-a úgy gondolja, hogy az EU-nak gondoskodnia kell arról, hogy a vállalkozások még jobban 
együttműködjenek, és ezzel megerősödjön az európai gazdaság. Mindemellett csak a hollandok nagyon 
kis része véli úgy, hogy a vállalkozásoknak több uniós pénzt kellene kapniuk. Úgy gondoljuk ugyanis, hogy 
leginkább az együttműködést kell hatékonyabbá tenni. Napjainkban azt látjuk, hogy különböző vállalatok 
ugyanabba az új technológiába ruháznak be, néha közpénzből is. Ha európai perspektívával tekintünk a 
gazdaságra, ezt a pénzt hatékonyabban is felhasználhatjuk. Ennek során ugyanakkor figyelmet kell 
fordítanunk az országok között fennálló különbségekre. 
 
„A mezőgazdasági ágazat Hollandiában rendkívül korszerű. Ezért nem is lehet mindig 
jól összehasonlítani más országok mezőgazdaságával.” 

2. Jobban ki kell használni Európa erősségeit 
A hollandok számos lehetőséget látnak Európa gazdaságának megerősítésére, ugyanakkor úgy vélik, hogy 
meg kell választani, milyen intézkedések szülessenek. Éppen ezért az a véleményünk, hogy az EU-nak 
mindenekelőtt az erősségeire kell hangsúlyt kell fektetnie. Úgy gondoljuk például, hogy Európa jó 
eredményeket ér el a digitalizáció, a fenntarthatóság és az infrastruktúra területén. De ami talán még 
ennél is fontosabb: Európa egyúttal a minőséget és a sokszínűséget is jelenti. Pontosan azt a tényt kell 
gazdasági téren is sokkal jobban kamatoztatnunk, hogy egy sokszínű földrész vagyunk, különböző 
véleményekkel és ötletekkel. Európa többek között ezzel is kiemelkedhet a többi – például a kínai – 
gazdaság közül. 

3. Méltányos és egyértelmű adórendszert kell kialakítani 
A hollandok 82%-a szerint a tagállamoknak közösen kell gondoskodniuk arról, hogy az EU-ban minden 
vállalkozás méltányos módon fizessen adót. Ez főleg a nagyon nagy vállalatokra vonatkozik. Néhányan 
közülük más országokba teszik át székhelyüket csak azért, mert ott kevesebb adót kell fizetniük. Az EU-nak 
tennie kellene ez ellen valamit, bevezethetne például egy minden országra érvényes minimumrátát. 
Másrészről úgy gondoljuk, hogy az adózás az egyes országok ügye, hiszen mindegyiküknek megvannak a 
maguk céljai és körülményei. Az adózást összeségében véve eléggé összetett kérdésnek tartjuk. Éppen 
ezért egy jobb adórendszert szeretnénk, amelyik méltányos és egyértelmű mindenki számára Európában. 
 
„Az uborkának mindenhol ugyanolyan egyenesnek kell lennie, de az adózási szabályok 
eltérhetnek. Kész őrület.” 

4. Gondoskodni kell arról, hogy senkit ne hagyjunk hátra 
A hollandok 71%-a szerint az EU-nak elő kell segítenie a munkahelyteremtést. Úgy gondoljuk, hogy e 
tekintetben külön figyelmet kell fordítani bizonyos csoportokra, például a fiatalokra, és a munkaerőpiactól 
távol maradókra. Ez megvalósítható szabályok vagy a vállalkozásoknak nyújtott támogatások révén, de 
akár a munkáltatók és a munkavállalók külön támogatásával is. E tekintetben például olyanokra 
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gondolunk, mint a tanácsadás vagy egészen egyszerű gyakorlatias dolgok. E támogatás megszervezése 
néha hatékonyabb az EU szintjén, néha pedig inkább maguknak a tagállamoknak való feladat. Az EU 
tagállamainak végeredményben közösen kell gondoskodniuk arról, hogy az európai munkaerőpiacon 
mindenki egyenlő esélyekkel rendelkezzen. 

Online vagy személyes jelenlét mellett tartott viták és elhangzott ötletek 
„Fel kell gyorsítani Európában az automatizálást, hogy újra itt gyárthassuk azokat a termékeket, amik ma 
még Kínából érkeznek.” 

„Komolyan kell venni a bitcoin és más kriptovaluták jelentette forradalmat. Aki ezekkel foglalkozik, azt 
adócsalónak kiáltják ki, holott az ilyen blokklánc-technológiák jelentik a jövőt.” 

„A részvényesek nem az európai gazdaság kizárólagos érdekelt felei. Dolgozók nélkül nem megyünk 
semmire.” 

„Európának többet kell tennie a fogyatékossággal élőkért. Nekik ma nagyon nehéz megfelelő munkához 
jutniuk.” 

„Sok európai szabály bonyolult, és állandóan változik. Ez megnehezíti a vállalkozások számára az 
innovációt.” 

„A vállalatom építkezési munkákat vállalt: a helyi alvállalkozóm már rég megkezdhette volna a 
munkálatokat, de a megbízást először meg kellett hirdetnem európai közbeszerzés keretében. Mekkora 
időpazarlás.” 

Az egyik online párbeszéd résztvevői: „Közösen el kell gondolkodnunk a nagyvállalatokról” 

Az online tematikus párbeszédek egyikén a résztvevők között vita alakult ki a nagyvállalatok egyre 
növekvő hatalmáról. Néhány résztvevő elmondta: szeretné, ha az EU keményebben lépne fel egyes 
nagyvállalatokkal szemben, mivel nagy nyereségeik ellenére kevés adót fizetnek, különböző „okos” 
megoldásokat használva. Más résztvevők ugyanakkor utaltak az összképre is: ezek a vállalatok sok 
munkahelyet teremtenek, és hasznosak a nemzeti gazdaság szempontjából. „Nem kellene elüldöznünk 
őket”– mondta valaki. Egy másik résztvevő szerint mindenesetre fontos, hogy az uniós országok közösen 
elgondolkodjanak erről a kérdésről. „A nagyvállalatok ki tudják egymás ellen játszani az országokat. Ezért 
Unióként egységes frontot kell alkotnunk.” 

Természeti szempontból inkluzív gazdálkodást folytató mezőgazdasági termelők: „Korlátok helyett 
célokat kell megállapítani” 

A BoerenNatuur mezőgazdasági szövetségek egyesülete. A tagok egy része beszélgetést folytatott többek 
között a mezőgazdasági termelőkre vonatkozó európai szabályozásról. Egyrészről úgy vélték, hogy az EU 
sok előnnyel jár, például könnyű exportálni más országokba. Másrészről úgy gondolták, hogy a 
szakpolitika sokszor lehetne egyértelműbb is. „De egyre inkább egy hajóban evezünk”– mondta valaki. 
Főleg az eljárások szorulnak javításra, mivel gyakran még mindig nagyon bürokratikusak és időt rablóak. A 
jelenlévők egyike elmondta, hogy szerinte a szabályozásnak semmiképpen sem szabad túl részletesnek 
lennie. „Inkább legyenek világosan meghatározott célok, például a tiszta víz tekintetében. Aztán mi 
magunk el tudjuk dönteni, milyen széles legyen egy vízelvezető árok.” 
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Európai demokrácia 

Az EU arra bátorítja az európai polgárokat, hogy éljenek szavazati jogukkal, továbbá a választáson kívüli 
időszakokban is be akarja őket vonni az európai döntéshozatalba és politikába. Az EU kezdeményezéseket 
is tesz a demokrácia erősítésére. Kidolgozott például egy cselekvési tervet, amelynek középpontjában a 
szabad és tisztességes választások, valamint a szabad sajtó témája áll. Hogyan látják mindezt a hollandok? 
 

Ajánlások – Elképzeléseink az európai demokrácia jövőjéről 
A holland polgárok 60%-a azon a véleményen van, hogy az európai demokrácia fontos téma, és hogy az EU-
nak cselekednie kell ezen a területen. 

1. Átfogóbb képet kellene adni Európáról 

A hollandok úgy találják, hogy a média gyakran csak akkor foglalkozik Európával, amikor valamilyen válság 
van. Ritkán hallunk a napi szintű döntésekről. Nem feltétlenül kell mindenről tudnunk, de ahhoz, hogy 
megalapozott véleményt alkothassunk, nem ártana jobban látni az összképet. Érdekes lenne például 
gyakrabban hallani arról, hogy mit gondolnak más országok az EU-ról. A média és az oktatási intézmények 
fontos szerepet játszhatnak ebben. A média számára azonban továbbra is lehetővé kell tenni, hogy önálló 
döntéseket hozhasson. Mi, hollandok, ugyanis úgy gondoljuk, hogy a sajtószabadság nagyon fontos 
szerepet játszik a demokráciánkban. 
 
„Gyakran csak olyankor hallunk Európáról, amikor valamilyen válság van. Így pedig 
továbbra is negatív marad az Európáról alkotott kép.” 

2. Új formákat kell találni a polgárok véleményének rendszeres meghallgatására 

A hollandok 51%-a úgy véli, hogy az EU nincs kellőképp tisztában azzal, hogy mi zajlik a társadalomban. A 
helyzet javítása érdekében az EU gyakrabban, sőt lehetőleg rendszeresen kezdeményezhetne párbeszédet 
a polgárokkal. Ezért tartja sok holland jónak a Konferencia Európa jövőjéről kezdeményezést. A 
népszavazások is hasznosak lehetnek, de erről azért eltér egymástól a holland emberek véleménye. 
Néhány téma ismerete szaktudást igényel. A polgárokkal való párbeszéd nem lehet pusztán kipipálandó 
feladat. Fontos számunkra, hogy komolyan vegyenek minket. 

3. A döntések legyenek átláthatóbbak és egyértelműbbek 

A hollandok néha igazán bonyolultnak tartják Európa működését. Nem mindenki rendelkezik ugyanazzal a 
háttértudással, amit az EU-nak jobban figyelembe kell vennie. Azt szeretnénk, hogy az EU átláthatóbb 
legyen, és egyszerűbb legyen lépést tartani a fejleményekkel. A holland kormány is tehetne többet ennek 
érdekében. Hollandiában sokakat érdekelnek az európai döntések, de szerintük a hivatalos csatornákhoz 
bonyolult hozzáférni, vagy azok nehezen érthetők. Emellett mindenkit más érdekel, illetve mindenkinek 
mások az igényei. Jó lenne, ha megválaszthatnánk, mely témákról szeretnénk többet hallani. A fiatalokat 
gyakran érdekli Európa, ugyanakkor a közösségi média felületein nem sok mindent találnak erről a 
témáról. 
 
„Amikor Magyarországon nyaraltam, egy nemrég telepített erdő közelében egy 
hatalmas hirdetésre lettem figyelmes: Az állt rajta, hogy »Létrejött az EU 
támogatásával«. Szkeptikus vagyok Európával kapcsolatban, de akkor azért elfogott 
egy kis büszkeség.” 
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4. Gondoskodni kell arról, hogy gyorsabb legyen a döntéshozatal 

A holland emberek szerint nehéz megérteni az európai demokrácia működését, de mindenesetre az a 
benyomásuk, hogy az uniós döntéshozatal gyakran igen lassú. Az európai parlamenti választások során 
leginkább nemzeti pártok alkotta szövetségeket látunk. Talán más módon is lehetne biztosítani az európai 
érdekek képviseletét: a hollandok körülbelül egyharmada úgy véli, hogy az európai parlamenti választások 
során lehetővé kellene tenni, hogy más tagállambeli jelöltekre is szavazhassunk. Körülbelül ugyanennyi 
ember nem ért ezzel egyet. A legfontosabb az, hogy a különféle érdekeket kellő mértékben figyelembe 
vegyék, illetve hogy a döntések meghozatalára a jelenleginél gyorsabban kerüljön sor. 
 
„A választások alkalmával számomra fontos, hogy azonosulni tudjak valakivel, illetve 
tudjam, hogy az illető pontosan mit képvisel. Az viszont nem létfontosságú, hogy ez a 
valaki holland legyen.” 

Online és személyes jelenlét mellett tartott viták és elhangzott ötletek 
„Meg kell szüntetni az országok vétójogát. A többség döntsön.” 

„A fontos döntésekhez létre kellene hozni polgárokból álló csoportokat, akár kötelező (vagy részben 
kötelező) jelleggel, hasonlóan az amerikai esküdtszékekhez.” 

„Az uniós politikusok és tisztviselők rendszeresen látogassanak el a »hátországukba«, és ne kizárólag a 
brüsszeli buborékban éljenek.” 

ÖTLET: „Szerintem minden híradóban pár percet az európai ügyeknek kellene szentelni. De akár egy 
Európáról szóló hírműsort is lehetne indítani, amely napi vagy heti rendszerességgel jelentkezne.” 

ÖTLET: „Az európai politikusoknak gyakrabban kellene feltűnniük a TV-műsorokban.” 

„Fiatalként szinte alig olvasok Európáról. Kíváncsi vagyok ugyan arra, mi történik Európában, de jó lenne, 
ha nem kellene túl sok erőfeszítést tennem az ügy érdekében.” 

Az utrechti „Coalitie-Y” elnevezésű partnerség fiatal tagjai: Vita a népszavazásokról 

Egy ifjúsági szervezetekből álló csoport, a Coalitie-Y tagjai élénk vitát folytattak a népszavazások 
hasznáról. Az ellenzők többek között azt említették, hogy a népszavazások túlzottan leegyszerűsítik a 
kérdéseket, miközben a témák gyakran jóval összetettebbek ennél. A résztvevők egyike így vélekedett: 
„Az uniós választásokon szavazhatunk, illetve akár jelöltként is indulhatunk. A népszavazással 
tulajdonképpen ezeknek a lehetőségeknek vesszük el a súlyát.” A népszavazás támogatói úgy vélték, hogy 
az csak jó lehet, ha a politikusok tudják, mit gondolnak a polgárok egy adott témáról, mert ez 
iránymutatásul szolgálhat számukra. A népszavazások növelhetik az Uniót általános ismertségét is, például 
a tekintetben is, hogy milyen témák szerepelnek a napirenden, és melyek a küszöbönálló döntések. 

Civil társadalmi önkéntesek: „Az országoknak nagyobb megértéssel kellene egymás felé 
fordulniuk.” 

A Zoetermeer-i Piëzo Alapítvány olyan önkéntesekből áll, akik különböző módokon tesznek a társadalmi 
részvétel előmozdításáért. A tematikus párbeszédek résztvevői aggodalmuknak adtak hangot az Európán 
belüli, szerintük egyre mélyülő szakadékkal kapcsolatban. Jó példa erre az országoknak az LMBTIQ 
közösségekről alkotott eltérő véleménye. Nagyon nehéz úgy együttműködni, hogy az országok elutasítják 
egymás álláspontját. „Ezért lenne szükség arra, hogy jobban megismerjük egymást” – véli az egyik 
résztvevő. „Manapság egyszerűen nem vagyunk tisztában azzal, hogy egy másik országban mit gondolnak 
az emberek egy bizonyos témáról. Nem értjük kellően egymás kultúráját és hátterét, pedig ez szükséges 
lenne ahhoz, hogy közösen, jó döntéseket hozhassunk.” 
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Digitális átállás 
Az online világ fémjelezte napjainkban egyre nagyobbak az elvárások és egyre szigorúbbak a 
követelmények az internetkapcsolatokat, a biztonságot, és a magánélet védelmét illetően. Az EU 
felelősséget érez e tekintetben, és elkötelezett aziránt, hogy a digitális társadalomban senkit ne hagyjunk 
hátra. Az EU emellett beruház olyan digitális megoldásokba, amelyek választ kínálnak a társadalmi 
kérdésekre. Hogyan látják mindezt a hollandok? 
 

Ajánlások – Elképzeléseink az online világ jövőjéről 
A hollandok 45%-a úgy véli, hogy az online világ fontos téma, amellyel az EU-nak foglalkoznia kell. 

1. Mindenütt gyors, biztonságos és stabil internetkapcsolatot kell biztosítani  
A hollandok 61%-a szerint az EU-nak gondoskodnia kell arról, hogy Európában mindenki gyors és stabil 
internetkapcsolattal rendelkezzen. Mindannyian tisztában vagyunk azzal, hogy az internet egyre nagyobb 
szerepet játszik az életünkben. Gyermekeink már a digitális oktatással nőnek fel. Emellett úgy nemzeti, 
mint nemzetközi viszonylatban a kommunikáció színtere egyre inkább az internet. Jelentős mértékben 
függünk az internettől, és ez néha aggodalommal tölt el bennünket. Sok holland éppen ezért úgy gondolja, 
hogy az EU-nak költenie kell e területre, feltéve, hogy a pénzt hatékonyan használja fel. Szerintünk az 
európai szinten kezelendő legfontosabb kérdés e területen az online bűncselekményekkel szembeni 
védelem. Ugyanakkor a saját országunkban is figyelmet kell fordítanunk az internetes bűnözés elleni 
küzdelemre. 
 
„Ha arra gondolok, hogy valaki kibertámadást hajt végre az árvízvédelmi rendszerünk 
ellen, nagyon sebezhetőnek érzem magam.” 
2. Egyértelmű szabályokat és normákat kell meghatározni az internetes vállalatok számára 
A hollandok 75%-a szerint az EU-nak gondoskodnia kell arról, hogy az összes uniós országban egyformán 
biztonságosan lehessen az interneten keresztül vásárolni. Mindannyian egyre többet vásárolunk 
külföldön, és eközben különleges személyes adatokat osztunk meg. Néha úgy érezzük, hogy ez nem 
biztonságos. Nehéz eldönteni, hogy mely weboldalakban bízhatunk meg. Ezért jó, ha az EU mindenki 
számára érthető adatvédelmi szabályokat és normákat állapít meg. Gyakorta aggodalommal tölt el 
bennünket a nagy internetes vállalatok hatalma is. Úgy gondoljuk, hogy magunk is felelősséggel tartozunk 
azért, hogy okosan bánjunk személyes adatainkkal. Ugyanakkor úgy véljük, hogy az EU-nak is jut szerep e 
területen. Az uniós országoknak együttesen kell gondoskodniuk arról, hogy az olyan vállalatok, mint a 
Google vagy a Facebook ne jussanak túl nagy hatalomhoz. 
 
„Kis országként nem sokat tehetünk egy olyan globális szereplővel szemben, mint a 
Facebook.” 
3. Az adatvédelmi szabályok kialakítása során azok gyakorlati végrehajtására is gondolni kell, és a 
szabályokhoz magyarázatot kell fűzni 
Az általános adatvédelmi rendelet elfogadása óta a hollandok tudják, hogy minden országnak ugyanazon 
adatvédelmi rendelkezéseknek kell eleget tennie. Örülünk annak, hogy e jogszabályra támaszkodhatunk, 
mivel a magánélet védelme fontos számunkra. A hollandok közül azonban néhányan úgy gondolják, hogy 
a magánélet védelmére vonatkozó szabályok túlzóak vagy logikátlanok. A jogszabály ezenfelül sok munkát 
generál a vállalkozók számára. Ezért úgy gondoljuk, hogy több figyelmet kell fordítani a magánélet 
védelmét szolgáló rendelkezések gyakorlati végrehajtására: támogatást és iránymutatást kell nyújtani úgy 
a polgárok, mint a vállalatok számára. Szerintünk ebben a legnagyobb szerep a tagállamokra hárul. A 
magánélet védelme területén fennálló problémákat vagy kérdéseket legszívesebben a saját 
hatóságainkkal, a saját nyelvünkön rendezzük. 

Online és személyes jelenlét mellett tartott viták és elhangzott ötletek 
ÖTLET: „Szigorúbb követelményeket kell támasztani a programozókkal és a vállalkozásokkal szemben: 
meg kell tiltani a nem biztonságos programozási nyelvek alkalmazását.” 
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„Ingyenes európai vírusirtó szoftverekkel európai tűzfalat lehetne kialakítani.” 

„Amint átlépem a határt Németország felé, a mobiltelefonomon hirtelen nincs térerő. Manapság ez már 
nem fordulhatna elő.” 

„Az iPhone készülékeinken keresztül mindenütt követhetők vagyunk. Ez a mi hibánk is.” 

„Nem éppen praktikus, ha minden egyes országban másfajta adatvédelmi űrlapot kell kitölteni.” 

ÖTLET: „Létre kellene hozni egy európai internetrendőrséget. Ez tipikusan az a terület, ahol az EU 
felléphetne.” 

Az egyik online párbeszéd résztvevői: „Saját érdekünk is, hogy mindenütt jó internetkapcsolattal 
rendelkezzünk” 

Az egyik online tematikus párbeszéd alkalmával érdekes vita alakult ki arról, hogy az EU milyen szerepet 
tölt be az online világban. Minden résztvevő egyetértett abban: fontos, hogy Európa-szerte jó 
internetkapcsolatok álljanak rendelkezésre. De vajon az EU feladata-e, hogy ezzel foglalkozzon? Több 
résztvevő is annak a véleményének adott hangot, hogy ez mindenekelőtt az egyes tagállamok feladata. 
Egy másik résztvevő rámutatott, hogy Hollandia számára is előnyös, ha más országokban jó és stabil az 
internetkapcsolat: „Sok milliárd euró bevételre teszünk szert a más országokkal való kereskedelem révén. 
Ezért saját érdekünk, hogy ezek az országok jól működjenek.” 

Középiskolások Helmondban: „Ugyanolyan szabályok és büntetések az internetes bűnözés 
szankcionálására” 

A helmondi Dr. Knipperbergcollege 15 és 16 éves tanulói az internetes bűnözés problémájáról 
beszélgettek. A híradások révén a diákok rendszeresen hallanak adatvédelmi incidensekről: előfordul, 
hogy egy vállalat adatai kiszivárognak, vagy a hírek beszámolnak arról, ha egy ország, például Oroszország 
vagy Kína megpróbál adatokat ellopni. A diákok szerint logikus, hogy az európai országoknak együtt kell 
működniük e területen, hiszen az internetes bűnözés nem áll meg a határokon: a tagállamoknak közös 
szabályokat és büntetéseket kell megállapítaniuk. „Ha orosz hekkerek próbálják feltörni az informatikai 
rendszereinket, az EU-nak keményen fel kell lépnie.” 
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Oktatás, kultúra, ifjúság és sport 

Az uniós országok saját hatáskörrel rendelkeznek az oktatás, a kultúra, az ifjúság és a sport területén. Az 
EU ugyanakkor támogatást nyújthat és nyújt e szakpolitikákat illetően, előmozdítja például a minőségi 
oktatást és a többnyelvűséget, védi a kulturális örökséget, valamint segíti a kulturális és sportágazatot. 
Hogyan látják mindezt a hollandok? 
 

Ajánlások – Elképzeléseink az oktatás, a kultúra, az ifjúság és a sport jövőjéről 
A hollandok 45%-a úgy véli, hogy az oktatás fontos ügy, amellyel az EU-nak foglalkoznia kell. Az ifjúságot, a 
kultúrát, illetve a sportot illetően a hollandok 39%-a, 23%-a és 19%-a vélekedik hasonlóan. 

1. Észszerű kereteken belül kell bátorítani a fiatalokat a külföldi tanulmányokra 

Sok holland gondolja úgy, hogy a külföldön folytatott tanulmányok gazdagítják a fiatalokat: hozzájárulnak 
személyes fejlődésükhöz, ezenfelül elősegítik, hogy az európaiak jobban megértsék egymást. 
Mindemellett előmozdíthatják a jobb integrációt is. Ezért sok holland szerint jó, hogy létezik az Erasmus 
program, ami ösztönzi a külföldi tanulmányokat. Ugyanakkor jónak tartjuk, hogy az EU kritikus szemmel 
tekint erre a kérdésre. A gyakorlat ugyanis többek között azt mutatja, hogy a nemzetközi diákok főként 
egymással ismerkednek, és ritka, hogy alaposan megismernék a fogadó országot. Az EU-nak ezenkívül meg 
kell előznie, hogy az alacsonyabb iskolázottsági szinttel rendelkező országok elveszítsék az összes 
tehetségüket amiatt, mert azok külföldre mennek tanulni. 
 
„Az EU-nak a szakképzés területén is ki kellene dolgoznia csereprogramokat.” 

2. Az olyan területeket, mint a kultúra és a sport, mindenekelőtt a tagállamokra kell hagyni  

A hollandok 58%-a szerint az EU-nak jobban meg kellene védenie Európa kulturális örökségét. Gondolunk 
itt például az ókori görög templomokra. Másrészről viszont úgy véljük, hogy a helyi kultúra elsősorban 
magának az adott országnak a felelősségi körébe tartozik. Ugyanez vonatkozik például a sportban 
tapasztalt visszás jelenségekre, amit fontos témának tartunk, de nem soroljuk az EU alapvető feladatai 
közé. Európának egész egyszerűen prioritásokat kell felállítania, hiszen más dolgokhoz is sok pénzre van 
szükség. Néha szükség lehet pénzügyi hozzájárulásra, de más módokon is együttműködhetünk, például 
megoszthatjuk egymással ismereteinket és ötleteinket. 
 
„A kultúra védelme az országok feladata. De ha valahol elhanyagolják a világörökségi 
helyszíneket, akkor szerintem az EU-nak mindenképpen intézkednie kell.” 

3. Gondoskodni kell arról, hogy az európaiak jobban megismerjék és tiszteljék egymást 

A hollandok szeretik, ha más európaiak jól beszélnek angolul, mivel ez könnyebbé teszi a dolgokat, ha 
külföldön vagyunk. Akkor is jól jön az angoltudás, ha a Hollandiában dolgozó migráns munkavállalókkal 
akarunk kommunikálni. Ezzel együtt sok holland nagyon fontosnak tartja, hogy a jövőben is a saját 
nyelvünkön beszéljünk, és megbecsüljük nyelvünket. Emellett az is fontos számunkra, hogy tiszteletben 
tartsuk az Európán belül mutatkozó különbségeket. Legyen szó kultúráról, oktatásról vagy sportról, 
mindenkinek szabadnak kell éreznie magát, és mindenki számára biztosítani kell, hogy önmaga lehessen. 
A különbségek néha konfliktus forrásai lehetnek, de éppen ezek a különbségek teszik Európát gazdag 
kontinenssé. Sok holland ezért úgy véli, hogy az országoknak időt kell hagyni arra, hogy megismerjék és 
elfogadják egymás szokásait és elképzeléseit. 
 
„Én úgy tekintek az EU-ra, mint egy baráti csoportra. A barátok tisztelik az egymás 
közötti különbségeket, és szükség esetén kérhetik a másik segítségét.” 
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Online és személyes jelenlét mellett tartott viták és elhangzott ötletek 
ÖTLET: „A helyi tanterv mellett az oktatás minden szintjén be lehetne vezetni egy közös európai tantervet 
is.” 

ÖTLET: „A kulturális főváros mellett minden évben meg lehetne választani az oktatás, az ifjúság és a sport 
fővárosát (vagy országát) is.” 

„Az EU-ban éppen az köt össze bennünket, hogy mindannyiunknak megvan a saját nemzeti kultúrája. Így 
nem húzható ránk egy egységes kultúra takarója.” 

„A negatív dolgok előtérbe helyezése helyett inkább jobban kellene ösztönözni a sportot.” 

„Beilleszkedtem az itteni társadalomba, adót fizetek, de latin-amerikai vagyok és az is maradok. Őrzöm és 
dédelgetem a nyelvemet, a latin-amerikai zenét és ételeket. Ezek nem olyan témák, amelyek Európára 
tartoznak.” 

„Európában túl sokat beszélünk a gazdaságról, és túl keveset a jóllétről.” 

A Leideni Egyetem hallgatói: „A nyelvtanulás fontos, de a nyelvválasztás legyen önkéntes” 

A Leideni Egyetemen történelem szakos hallgatók beszélgettek egymással. Elmondták: szerintük fontos, 
hogy az emberek több nyelven is beszéljenek. Úgy vélték, hogy a többnyelvűség nagyszerű dolog a 
személyes fejlődés szempontjából, és jót tesz az európai kereskedelemnek és politikai kapcsolatoknak. 
Ugyanakkor kifejtették, hogy szerintük az iskolában mindenekelőtt fel kell kínálni a különböző idegen 
nyelveket, nem pedig kötelezővé tenni egyik vagy másik nyelv tanulását. A hallgatók szerint az első idegen 
nyelvnek nem is kell feltétlenül uniós nyelvnek lennie. „Ha valaki Kelet-Európában lakik, és oroszul 
szeretne tanulni, megilleti ez a jog” – mondta az egyik résztvevő. 

Schiedami török közösség: „Minden fiatal számára tisztességes munkalehetőséget kell biztosítani” 

A schiedami Hakder Alapítvány keretében folytatott beszélgetések alkalmával a helyi török közösség 
többek között azt emelte ki: fontos, hogy mindenkinek tisztességes munkalehetőségeket biztosítsanak. Az 
összes jelenlévő egyetértett abban, hogy az EU-nak köteleznie kellene a vállalatokat arra, hogy szakmai 
gyakorlati helyeket vagy álláshelyeket kínáljanak a kevesebb lehetőséggel rendelkező fiatalok számára. 
Elmondták, hogy a migráns fiatalok számára problémát jelent szakmai gyakorlati helyet vagy munkahelyet 
találni. „Néhányan közülük még a háziorvoshoz is félnek elmenni, mert tartanak attól, hogy maguknak kell 
kifizetniük az ellátást. Nehéz elképzelni, hogy ugyanezek a fiatalok szakmai gyakorlati helyért vagy 
munkahelyért mernek kopogtatni valahol” – vélekedett a résztvevők egyike. „A vállalatoknak nagyobb 
figyelmet kellene fordítaniuk erre, és ez EU ösztönözheti ezt.” 
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A felmérés indokainak és módszereinek ismertetése 

Az „Elképzeléseink Európa jövőjéről” felmérést különböző, egymáshoz kapcsolódó párbeszédformák 
alkotják, amelyek segítségével összegyűjtjük a holland polgárok véleményeit és ötleteit Európa jövőjéről 
és az EU-ról. Ebben a fejezetben azt ismertetjük, hogy e párbeszédformák használatával miként tettünk 
eleget a nemzeti polgári vitacsoportokra – az Európa jövőjéről szóló konferencia összefüggésében – 
alkalmazandó iránymutatásoknak. 
 
Az egymáshoz kapcsolódó párbeszédformák kialakítása  

A következő párbeszédformákat alkalmaztuk: 
1. Kérdőíves felmérés 

A holland lakosság reprezentatív keresztmetszetét adó csoportban végzett felmérés. 
2. Mélyreható tematikus online párbeszédek 

Párbeszédek, amelyekben az „Elképzeléseink Európa jövőjéről: első felismerések és további kérdések” 
címet viselő időközi jelentés (2021. október 8.) eredményeit vizsgáltuk meg részletesebben holland 
emberek egy-egy csoportjával. 

3. Párbeszédek meghatározott csoportokkal 
Beszélgetés olyan holland polgárokkal, akik általában nem vesznek részt (online) felmérésekben és 
vitacsoportokban. 

4. Párbeszéd fiatalokkal 
Beszélgetések, amelyek középpontjában a fiatalokat leginkább foglalkoztató európai témák állnak. 

5. Nyílt online kutatás: kérdőív és a „Kattints a jövőre” („Swipen naar de toekomst”) online eszköz 
A nyílt kérdőíves felméréshez tartozó kérdőívet 2021. szeptember 1. és 2021. november 14. között 
minden holland kitölthette, még a külföldön élők is. Emellett ugyanebben az időszakban minden 
holland állampolgár számára elérhetővé vált a „Kattints a jövőre” („Swipen naar de toekomst”) 
elnevezésű online eszköz is, melynek keretében 20 állítással kapcsolatban lehetett véleményt 
nyilvánítani. 
 

1. Kérdőíves felmérés 

Az „Elképzeléseink Európa jövőjéről” (Kijk op Europa) címet viselő hollandiai civil párbeszéd 2021. 
szeptember 1-jén, egy kérdőíves felméréssel vette kezdetét. A felmérés indokairól és módszereiről szóló 
jelen részben röviden ismertetjük, hogyan folytattuk le e kérdőíves felmérést . 

A felmérés célja és a célcsoport 
Az „Elképzeléseink Európa jövőjéről” felmérés egy online kérdőívvel indult, amelyben arra kerestük a 
választ, hogy miként vélekednek a hollandok Európa jövőjéről. A kérdőívet elsőként egy reprezentatív 
csoport tölthette ki, majd azt minden holland állampolgár, így a külföldön élők számára is elérhetővé 
tettük. Emellett ugyanebben az időszakban mindenki számára elérhetővé vált a „Kattints a jövőre” 
(„Swipen naar de toekomst”) elnevezésű online eszköz is, melynek keretében 20 állítással kapcsolatban 
lehetett véleményt nyilvánítani. A kérdőíves felmérés eredményeit figyelembe vettük az „Elképzeléseink 
Európa jövőjéről” polgári párbeszéd következő elemét jelentő különféle tematikus párbeszédek 
megtervezése során. 

 
A kérdőíves felmérés célcsoportját azok a legalább 18 éves holland állampolgárok alkották, akik a 
terepmunka kezdetén szerepeltek a népesség-nyilvántartásban. A Holland Statisztikai Hivatal (CBS) adatai 
alapján ebbe a célcsoportba 2021. január 14-én 14 190 874 fő tartozott. A 18 éves alsó korhatár a 
választásra jogosultak korhatárának felel meg. A lakosság e csoportját nevezzük a felmérés 
célcsoportjának. 
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Terepmunka 
Ahhoz, hogy statisztikai értelemben vett képet alkothassunk „a hollandokról”, egy 100 000 főből álló, az 
ország valamennyi részét lefedő mintát vettünk igénybe (ISO-szabvány szerint, Research Keurmerk group, 
Piackutató Intézetek Holland Szövetsége). E minta tagjai azzal, hogy regisztráltak a kérdőíves 
felmérésében való részvételre, vállalták, hogy annak keretében rendszeresen közlik véleményüket 
különböző témák széles spektrumával kapcsolatban. A felmérés elősegítésére irányuló személyes 
motivációjukon túl a válaszadók a kérdőívek kitöltéséért pénzügyi ellentételezésben is részesülnek. 
Különböző tudományos tanulmányok bizonyítják, hogy a kérdőívek kitöltéséért pénzügyi 
ellentételezésben részesülő válaszadók véleménye nem különbözik szignifikánsan azok véleményétől, akik 
nem részesülnek ilyen ösztönzésben (forrás: Does use of survey incentives degrade data quality? [Rontják-
e az adatminőséget a felmérések során használt ösztönzők?] Cole, J. S., Sarraf, S. A., Wang, X., 2015). 
 
A terepmunka 2021. augusztus 11-én kezdődött és 2021. szeptember 19-én fejeződött be. Az adatgyűjtés 
egyedüli módszereként az internetes kutatást alkalmaztuk. A reprezentatív csoport tagjai e-mailben 
személyre szabott linket kaptak az online kérdőívhez, majd két hét múlva ugyancsak e-mailben 
emlékeztetőt küldtünk számukra. A részvételre vonatkozó meghívások kiküldésére csoportokban, rétegzés 
alkalmazása mellett (a populáció alcsoportjai közötti egyenlő elosztásra figyelemmel) került sor 
mindaddig, míg megfelelő számú válaszadó állt rendelkezésre. 

Mintavétel és eloszlás 
A felmérés koncepciója azon a feltevésen alapult, hogy a megfelelő statisztikai megbízhatósághoz legalább 
3 600 válaszadóra van szükségünk. Ez a szám a lakosságra vonatkozó különféle háttérmutatók megfelelő 
eloszlását is lehetővé tette. A holland emberek nem készültek egy kaptafára, ezért a megfelelő összetételű 
minta érdekében kezdettől fogva figyelembe vettünk egy sor jellemzőt. Hollandia viszonylag kis ország, az 
emberek véleménye azonban régiónkénti eltérést mutathat. Az emberek egy adott témával kapcsolatos 
beállítottsága, vagy az, hogy e témának mekkora jelentőséget tulajdonítanak, adott esetben attól (is) 
függhet, hogy hol élnek. A biztonság kérdéséhez például másként viszonyulnak a vidéki területen élők, 
mint a városban lakó emberek. A Holland Társadalomkutató Intézet (SCP) által l végzett kutatásokból 
tudjuk, hogy az EU támogatottsága nagyobb a magasabb iskolai végzettséggel rendelkezők, illetve a 
fiatalok körében, mint az alacsonyabb végzettséggel rendelkezők, illetve az idősek körében (forrás: „Wat 
willen Nederlanders van de Europese Unie?” [Mit várnak a hollandok az Európai Uniótól?] Holland 
Társadalomkutató Intézet, Hága, 2019.) 
 
Ezért – a minta reprezentatív megoszlásának biztosítása érdekében – eleve kvótákat határoztunk meg az 
alábbi három jellemző alapján: 1. régió (a COROP-régiók alapján), 2. életkor és 3. iskolázottsági szint. 
[megj.: COROP-régiók: Hollandia statisztikai célokra osztja fel az ország területét e régiókra.] Ezenfelül a 
minta összeállításánál a következő háttérmutatókat vettük figyelembe: nem, származás, elsődleges 
mindennapi tevékenység, politikai irányultság. 
 
A COROP-régiók meghatározásakor Hollandia az ún. „csomópont-elvet” alkalmazta (mindegyik régió egy 
központi „magból" és az azt körülvevő ellátási területből áll, és a felosztás figyelembe veszi az otthon és a 
munkahely között ingázók számát). A csomópont-elv nem érvényesül minden esetben, annak érdekében, 
hogy a régiók határai egybeessenek a tartományi határokkal. Ha a településhatárok egy módosítás 
következtében keresztezik a COROP-régiók határait, a régiók határait kiigazítják (forrás: CBS). A COROP-
régiókon belül a következő kategóriák alkalmazásával biztosítjuk az életkor szerinti megfelelő eloszlást: 
18–34 évesek; 35-54 évesek; 55–75 évesek, és 75 év felettiek. 
 
Végezetül pedig az iskolázottsági szint tekintetében is biztosítottuk a minta reprezentatív megoszlását. A 
mintában a válaszadók legmagasabb iskolai végzettség szerinti összetétele megfelel a vonatkozó nemzeti 
aránynak, amely a következő: 
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Legmagasabb iskolai végzettség  

Alapfokú: alapfokú oktatás, szakmai előkészítő középfokú oktatás, általános 
középfokú oktatás vagy egyetem előtti oktatás (1–3. év), felső középszintű 
szakképzés (1. év) 

32,1% 

Középfokú: általános középfokú oktatás vagy egyetem előtti oktatás (4–6. év), felső 
középszintű szakképzés (2–4. év) 

44,6% 

Felsőfokú: felsőfokú szakmai vagy egyetemi képzés 22,9% 

Ismeretlen  0,4% 

Válaszok 
A kérdőíves felmérésben összesen 4 086 válaszadó vett részt. A 3 600 teljesen kitöltött kérdőívre 
vonatkozó célérték így teljesült. 
 

Kitöltött kérdőívek száma COROP-régiónként 
és korcsoportonként 

18–34 
évesek 

35–54 
évesek 

55–75 
évesek 

75 év 
felettiek 

Észak-Drenthe 11 14 17 5 

Délkelet-Drenthe 10 12 14 4 

Délnyugat-Drenthe 7 10 11 3 

Flevoland 29 33 28 6 

Észak-Friesland 20 22 25 8 

Délkelet-Friesland 12 13 14 3 

Délnyugat-Friesland 8 11 11 4 

Achterhoek 22 27 34 11 

Arnhem/Nijmegen 52 53 55 15 

Veluwe 44 48 51 17 

Délnyugat-Gelderland 16 18 20 5 

Delfzijl és környéke 2 4 5 1 

Kelet-Groningen 7 10 12 3 

Groningen többi része 36 26 28 8 

Limburg középső része 13 17 21 7 

Észak-Limburg 17 20 23 7 

Dél-Limburg 38 40 52 17 

Észak-Brabant középső része 34 35 35 11 

Észak-Brabant északkeleti része 41 43 51 14 
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Kitöltött kérdőívek száma COROP-régiónként 
és korcsoportonként 

18–34 
évesek 

35–54 
évesek 

55–75 
évesek 

75 év 
felettiek 

Észak-Brabant nyugati része 40 47 49 15 

Észak-Brabant délkeleti része 55 56 58 18 

Haarlem és környéke 13 18 18 7 

Alkmaar és környéke 14 19 19 6 

Amszterdam és környéke 116 104 88 23 

Het Gooi és Vechtstreek 13 21 19 7 

IJmond 12 14 15 4 

Kop van Noord Holland 22 27 30 9 

Zaanstreek 11 13 12 3 

Észak-Overijssel 25 28 25 8 

Twente 41 44 46 14 

Délnyugat-Overijssel 10 11 12 3 

Utrecht 96 100 89 27 

Zeeland többi része 16 21 23 8 

Tengermenti Flandria 6 8 9 3 

Leiden és Bollenstreek környéke 30 31 31 10 

Hága és környéke 63 70 57 18 

Delft és Westland 19 15 15 4 

Rijnmond és környéke 103 107 99 31 

Dél-Holland keleti része 22 24 25 8 

Dél-Holland délkeleti része 24 26 26 9 

 

Kitöltött kérdőívek iskolázottsági szintek szerint   

Alapfokú 1 382 34% 

Középfokú 1 747 43% 

Felsőfokú 915 22% 

Ismeretlen  42 1% 
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Megbízhatóság és reprezentativitás 
A válaszadók száma (4 086) lehetővé teszi, hogy – 1,53%-os hibahatár mellett – 95%-os megbízhatóságú 
kijelentéseket tegyünk a populáció vonatkozásában. Az eredmények megbízhatósága és a hibahatár a 
minta nagyságától függ. Minél nagyobb a minta, az eredmények annál megbízhatóbban és/vagy 
pontosabban extrapolálhatók a teljes lakosságra. 
 
A megbízhatósági szint meghatározása: 1 (100%) mínusz a szignifikanciaszint. A szignifikanciaszint 
általában 5%-ban kerül meghatározásra, a megbízhatósági szint ezért 95%-os. Ez azt jelenti, hogy 
amennyiben a felmérést a mostanival megegyező módon és körülmények között megismételnénk, az 
eredmények az esetek 95%-ban megegyeznének a mostani eredményekkel. 
A pontossági szint (amelyet a hibahatár formájában fejezünk ki) határozza meg azt az értéktartományt, 
amelyen belül a populációra vonatkozó tényleges érték mozog. Más szavakkal: legfeljebb mennyiben 
térnek el a vett minta alapján kapott válaszok attól, mintha a lakosság egésze válaszolt volna? Az 1,53%-os 
hibahatár tehát annyit jelent, hogy a teljes populáció válaszai alapján kapott tényleges értékek a vett 
minta válaszain alapuló értékeknél legfeljebb 1,53%-kal lennének magasabbak vagy alacsonyabbak. A 
gyakorlatban tehát, amennyiben egy felmérés során a minta alapján kapott eredmény azt mutatja, hogy 
egy meghatározott témát a válaszadók 50%-a fontosnak ítél, a tényleges érték ennél az 50%-nál 1,53%-kal 
alacsonyabb vagy magasabb is lehet (vagyis 48,47% és 51,53% között mozoghat). A hibahatár legfeljebb 
5%-os értéke a (statisztikai) kvantitatív kutatásban megszokott és általánosan elfogadott. 
 
A minta megbízhatósága mellett annak reprezentativitása is fontos. Mivel a részvételre vonatkozó 
meghívók kiküldésére csoportokban, rétegzés alkalmazása mellett került sor, az eredmények a COROP-
régiók és az egyes COROP-régiókon belüli korcsoportok tekintetében is reprezentatívak. A legmagasabb 
iskolai végzettség nemzeti eloszlásának figyelembevétele révén a válaszok az iskolai végzettség 
szempontjából is reprezentatívnak tekinthetők. 

További háttérmutatók 
A kérdőíves felmérés résztvevőinek néhány további, a hátterükre vonatkozó kérdésre is válaszolniuk 
kellett. Ezek a válaszadók nemére, az EU-val kapcsolatos véleményükre, származásukra, elsődleges 
mindennapi tevékenységükre, illetve arra vonatkoztak, hogy a kérdőív kitöltésének időpontjában melyik 
pártra szavaztak volna. 
 
A válaszadók között 49% volt a férfiak, 50% a nők aránya, 1% pedig nem kívánt válaszolni az erre 
vonatkozó kérdésre. 
 
A válaszadók 51%-a kedvezően, 13%-a negatívan, 36%-uk pedig semlegesen viszonyult Hollandia EU-
tagságához, illetve nem volt ezzel kapcsolatos véleménye. 
 
A válaszadók 95%-a Hollandiában született. A válaszadók 89%-ának mindkét szülője Hollandiában 
született. A válaszadók 5%-ának mindkét szülője külföldön született. 

A válaszadók politikai irányultsága jelenleg 

Párt % 

Néppárt a Szabadságért és Demokráciáért (VVD) 14% 

Szabadságpárt (PVV) 13% 

Szocialista Párt (SP) 8% 

66-os Demokraták (D66) 6% 
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Párt % 

Kereszténydemokrata Tömörülés (CDA) 6% 

Munkáspárt (PvdA) 6% 

Párt az Állatokért 4% 

Baloldali Zöldek 4% 

Keresztény Unió 3% 

JA21 3% 

Gazda–Civil Mozgalom 2% 

Fórum a Demokráciáért 2% 

Református Politikai Párt (SGP) 2% 

Volt 2% 

DENK (Gondolkozz!) 1% 

Van Haga Csoport 1% 

BIJ1 1% 

Den Haan párt 0% 

Egyéb 2% 

Kitöltetlen szavazólap 3% 

Nem nyilatkozom 13% 

Nem kívánok szavazni 5% 

Jelenleg mi az Ön elsődleges mindennapi tevékenysége? 

Tevékenység % 

Tanuló/diák 6% 

Részmunkaidős alkalmazott 16% 

Teljes munkaidős alkalmazott 31% 

Önfoglalkoztató 3% 

Háztartásbeli 5% 

Álláskereső 2% 
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Tevékenység % 

Önkéntes 2% 

Munkavégzésre alkalmatlan 6% 

Nyugdíjas 27% 

Egyéb 1% 

Nem nyilatkozom 1% 

 

Kérdőív 
A kérdőívet és e jelentést – a holland külügyminisztérium megbízásából – egy független külső szervezet 
készítette. A kérdőív moduláris szerkezetű és az Európa jövőjéről szóló konferencia számára 
meghatározott témáknak megfelelő alábbi szakaszokból áll: 
• főbb témák és Európa szerepe 
• éghajlatváltozás és környezetvédelem 
• egészségügy 
• gazdaság és foglalkoztatás 
• az EU a világban 
• biztonság és jogállamiság 
• az online világ 
• európai demokrácia 
• migráció és menekültek 
• oktatás, kultúra, ifjúság és sport 
 
A kérdőív kidolgozása során kiemelt figyelmet fordítottunk a kérdésfeltevés minőségére, 
megbízhatóságára és hitelességére. Célunk az volt, hogy a kérdések, állítások és választható feleletek 
megfogalmazása semleges legyen és ne sugalmazza a választ. Azt is ellenőriztük, hogy a kérdések könnyen 
érthetők-e (B1 szintű nyelvtudás). 
 
A kérdőív minőségének vizsgálatához a célcsoport tagjai közül kiválasztott tesztalanyoknak személyesen is 
feltettük a kérdéseket annak érdekében, hogy lássuk a megkérdezettek különféle csoportjainak reakcióit a 
kérdésfeltevésekre. Azoknál a kérdéseknél, amelyek túl összetettnek bizonyultak, változtattunk a 
megfogalmazáson. 

Elemzési módszerek 
A kérdőív eredményeinek elemzéséhez a következő két módszert alkalmaztuk: 

Egytényezős varianciaanalízis 

Az egytényezős varianciaanalízis keretében leíró statisztikákat alkalmaznak egy tanulmány változóinak 
leírására. E felmérés esetében a gyakoriságot és az átlagértékeket alkalmaztuk. 

Kéttényezős varianciaanalízis 

A kéttényezős varianciaanalízis során azt vizsgálják, hogy milyen összefüggés áll fenn két változó között. 
Jelen esetben az egyik változó a különböző témák jelentősége, illetve az arra vonatkozó kérdés, hogy az 
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EU-nak foglalkoznia kell-e az adott témával, a másik változó pedig az életkorra vonatkozó háttérmutató. 
Annak megállapítására, hogy a különböző korcsoportok eltérő jelentőséget tulajdonítanak-e egy témának, 
valamint eltérően viszonyulnak-e ahhoz a kérdéshez, hogy az EU-nak foglalkoznia kell-e az adott témával, 
szignifikancia-vizsgálatot alkalmaztunk. 

Jelentés és teljesség 
Jelentésünk a kérdőíves felmérésben részt vevő válaszadóknak feltett valamennyi kérdés eredményeinek 
(vizuális) bemutatását tartalmazza. Egyes kérdések esetében a válaszadók „nyitott” választ adhattak 
(vagyis nem az előre megadott válaszok közül kellett választaniuk). Ezeket a nyitott válaszokat a 
későbbiekben kategorizáltuk és belefoglaltuk a jelentésbe. A válaszadók által a szabadon kitölthető 
szövegmezőkben megadott ötletek hozzájárulnak az „Elképzeléseink Európa jövőjéről” polgári párbeszéd 
következő elemét jelentő különféle tematikus párbeszédek megtervezéséhez. 
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2. Mélyreható tematikus online párbeszédek 

Az Európa jövőjéről szóló konferencia legfontosabb témáit nyolc tematikus online párbeszéd keretében 
vitattuk meg részletesebben. A párbeszédek célja az volt, hogy megtudjuk, az emberek miért vélekednek 
bizonyos dolgokról bizonyos módokon, valamint hogy milyen okok, illetve érzelmek állnak véleményük 
hátterében. Mely dolgok aggasztják őket, és milyen lehetőségeket látnak? A párbeszéd során a résztvevők 
lehetőséget kaptak arra is, hogy javaslatokat és ötleteket fogalmazzanak meg a témákkal 
kapcsolatban. Emellett olyan kérdéseket is felvethettek, amelyek nem képezik a konferencia részét, de 
fontosak számukra. 
 
A tematikus párbeszédekre október 12-én és 14-én, valamint november 9-én és 11-én került sor. 
Októberben és novemberben négy-négy tematikus online párbeszédre került sor a „Gazdaság és 
demokrácia”, illetve az „Éghajlatváltozás és az EU a világban” témákban. Az egyes párbeszédeken 
átlagosan 29 fő vett részt (összesen 231 fő). A résztvevőket a kérdőíves felmérés (lásd az 1. pontot) 
résztvevői közül, valamint a közösségi médián keresztül toboroztuk. 
 
3. Párbeszédek meghatározott csoportokkal 

A hollandok bizonyos csoportjai közismerten kevésbé vesznek részt (online) felmérésekben és 
panelbeszélgetéseken. Ahhoz, hogy reprezentatív képet alkothassunk „Hollandia hangjáról”, fontos volt, 
hogy ezek az emberek is kifejezésre juttathassák ötleteiket és véleményüket. Ezért az „Elképzeléseink 
Európa jövőjéről” kezdeményezés keretében több, helyben folytatott, személyes párbeszédet is 
tartottunk. Az ennek során összegyűjtött vélemények és ötletek is az ajánlások alapját képezték. 

Célcsoportok 
Nem lehet egyértelműen meghatározni, hogy mely célcsoportok számítanak nehezen elérhetőnek. A 
kutatások és tapasztalatok azt mutatják, hogy a nem nyugati háttérrel rendelkező holland emberek 
lényegesen kisebb valószínűséggel vesznek részt önként felmérésekben és vitákban. Mivel nagy csoportot 
alkotnak (a hollandok 14%-át), kiválasztottuk őket az „Elképzeléseink Európa jövőjéről” párbeszédben való 
részvételre. Ugyanilyen megfontolások vezettek minket az írás-olvasási készségek terén hiányossággal 
küzdő emberekkel kapcsolatban is. Ezek az emberek is jelentős csoportot alkotnak (2,5 millió holland), 
amely részben átfedésben van a migránsok csoportjával (39%). Végül pedig párbeszédet szerettünk volna 
folytatni egy olyan csoporttal is, amely ritkán jelenik meg a felmérésekben és vitákban, kritikusan 
viszonyul Európához, szakmai okokból azonban mégis sok ponton kapcsolódik hozzá. Választásunk a 
mezőgazdasági termelők csoportjára esett. 
 
A felsorolt csoportokkal olyan szervezeteken, például migránsszervezeteken, érdekcsoportokon és 
szakmai szervezeteken keresztül vettük fel a kapcsolatot, amelyeknek e csoportok tagjai. Mivel a 
párbeszédek számát nyolcra korlátoztuk, nem tudtunk mindenki számára lehetőséget biztosítani. A 
résztvevők kiválasztása így némileg önkényes volt. A kiválasztás során különösen azt néztük, hogy mely 
szervezetek nyitottak a részvételre és tagjaik mozgósítására, valamint azt, hogy teljesülnek-e a gyakorlati 
feltételek, azaz a kiválasztottak rendelkezésre tudnak-e állni egy bizonyos helyen és időpontban. 
 
A következő szervezetek tagjaival folytatunk helyben szervezett, személyes párbeszédet: 
• Stichting Hakder, alevi közösség, Schiedam 
• Stichting Asha, hindu közösség, Utrecht (párbeszéd két alkalommal) 
• Piëzo, civil társadalmi szervezet, Zoetermeer 
• Taal doet Meer, írás-olvasási hiányosságokkal küzdő emberek szervezete, Utrecht 
• BoerenNatuur, mezőgazdasági szövetkezetek egyesülete 
• Marokkanen Dialoog Overvecht marokkói közösség, Utrecht 
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• Femmes for Freedom, migráns hátterű nők érdekcsoportja, Hága 
 
Összesen 110 ember vett részt ezeken a párbeszédeken. 
 
4. Párbeszéd fiatalokkal 

A fiatalok az Európa jövőjéről szóló konferencia kiemelt célcsoportját jelentik. Annak érdekében, hogy 
ösztönözzük őket az „Elképzeléseink Európa jövőjéről” párbeszédben való aktív részvételre, és hogy e 
csoport meglátásai és ötletei kiemelt figyelmet kaphassanak, öt személyes párbeszédet szerveztünk csak a 
fiatalok számára. Egy hatodik ülés is tervben volt, de arra a koronavírus miatt elrendelt korlátozások miatt 
végül nem került sor. 
 
A beszélgetéseket a következő intézményekben tartottuk: 
• Studievereniging Geschiedenis, történészhallgatók szervezete, Leideni Egyetem 
• Dr. Knippenbergcollege, gimnázium, Helmond 
• Coalitie-Y, szociális és gazdasági tanács (SER), ifjúsági szervezet 
• Graafschap College, felső középfokú szakképzést nyújtó intézmény, Doetinchem 
• CSG Jan Arentsz, természettudományos és műszaki tárgyakra szakosodott gimnázium („technázium”), 

Alkmaar 
 
Összesen 95 fiatal vett részt ezeken a párbeszédeken. 

Alkalmazott vitatechnikák 
A tematikus online párbeszédek, a meghatározott csoportokkal folytatott párbeszédek, valamint a 
fiatalokkal folytatott párbeszédek során az úgynevezett „szókratészi módszert” alkalmaztuk. Hollandiában 
már évek óta használják ezt a módszert a „párbeszéd napján”, amikor az emberek Hollandia-szerte az őket 
érintő kérdésekről kezdeményeznek beszélgetést egymással. A „szókratészi módszer” alkalmazásakor a 
moderátor a következő elvekhez tartja magát: 
 
• Hagyd szóhoz jutni a másikat, hogy elmondhassa a történetét 
• Válaszként ne állj elő rögtön egy másik, ellentétes történettel 
• Kezeld tisztelettel a beszélgetőpartneredet 
• Beszélj a saját nevedben („úgy gondolom”, ahelyett, hogy „azt mondják”) 
• Közhelyes válaszok esetén kérdezz rá a részletekre 
• Ne alkoss egyből ítéletet, kérdőjelezd meg saját véleményedet 
• Adj teret a csendnek, ha az emberek gondolkoznának egy kicsit a válaszukon 
 
Az e módszer szerint folytatott párbeszédek a következő mintát követik: divergencia (szétágazás) – 
konvergencia (közeledés) – divergencia (szétágazás). A kiindulópont az, hogy először a szétágazás 
szakaszában kell időznünk (azaz teret kell adunk az egyéni érzéseknek és meglátásoknak) ahhoz, hogy ezt 
követően egymáshoz közeledhessünk (azaz megvitathassuk a lehetséges irányokat), majd végül ismét a 
szétágazás szakaszába lépünk (pl. összegyűjtjük az egyének ajánlásait). Az elmélet és a gyakorlat azt 
mutatja, hogy az ilyen ritmust követő párbeszédek optimálisan zajlanak. 
 
A párbeszédeket valamennyi esetben hivatásos moderátorok irányították. 
  



Elképzeléseink Európa jövőjéről  27 

5. Nyílt online felmérés: kérdőív és a „Kattints a jövőre” („Swipen naar de toekomst”) 
online eszköz 

A kérdőíves felmérés kérdőívét minden holland kitölthette, még a külföldön élők is. A kérdőív 2021. 
szeptember 1. és 2021. november 14. között volt elérhető. Emellett ugyanebben az időszakban ugyancsak 
minden holland állampolgár igénybe vehette a „Kattints a jövőre” („Swipen naar de toekomst”) 
elnevezésű online eszközt is, melynek keretében 20 állítással kapcsolatban lehetett véleményt 
nyilvánítani. 

Válaszok és alkalmazás 
Összesen 1 967-en töltötték ki a kérdőívet és 6 968-an válaszoltak az online eszköz valamennyi kérdésére. 
Úgy a kérdőívet mint az online eszközt bárki kitölthette, mivel a részvétel nem volt előfeltételekhez vagy 
kiválasztási feltételekhez kötve. A kérdőívben ki lehetett hagyni bizonyos kérdéseket (nem voltak kötelező 
kérdések), hogy ezáltal is maximalizálni lehessen a leadott válaszok számát. A résztevők jóval gyakrabban 
választották a „Nem szeretnék válaszolni” lehetőséget, mint a reprezentatív kérdőíves felmérés során. 
A nyílt kérdőív és az online eszköz kitöltőinek háttérmutatói számos tekintetben különböztek a 
reprezentatív kérdőíves felmérés válaszadóinak háttérmutatóitól. A nyílt kérdőíves felmérésből és az 
online eszközből nyert eredmények ezért – eltérően a reprezentatív felmérés eredményeitől – nem 
tekinthetők reprezentatívnak. A nyílt online felmérés eredményeit a kérdőíves felmérés kiegészítéseként 
vettük figyelembe, és általuk benyomást szerezhettünk a hollandiai közhangulatról. A szabadon kitölthető 
szövegmezőkben megadott javaslatokat az „Online vagy személyes jelenlét mellett tartott viták és 
elhangzott ötletek” altéma alatt tüntettük fel. Az online eszközt arra használtuk fel, hogy képet alkossunk 
néhány, Hollandiában az emberek körében élő érzésről. Az eredményeket figyelembe vettük az ajánlások 
kidolgozása során. A reprezentativitásra vonatkozó követelmények miatt a nyílt online felmérés 
eredményeire jelentésünkben csak korlátozott mértékben támaszkodtunk. 
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Közzétette Hollandia Külügyminisztériuma. 
www.kijkopeuropa.nl 

http://www.kijkopeuropa.nl/
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