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Nasza wizja Europy 
 

Opinie, pomysły i zalecenia 
 
Tematy 
• Wartości i prawa, praworządność, bezpieczeństwo 
• Silniejsza gospodarka, sprawiedliwość społeczna, zatrudnienie 
• Demokracja europejska 
• Transformacja cyfrowa 
• Edukacja, kultura, młodzież i sport 
 
3 grudnia 2021 r. 
 
Niniejszy dokument jest tłumaczeniem sprawozdania pt. „Nasza wizja Europy: opinie, pomysły 
i zalecenia”, które 3 grudnia 2021 r. opublikowano w języku niderlandzkim na stronie 
www.kijkopeuropa.nl. Na potrzeby niniejszego tłumaczenia pierwotny tekst sprawozdania uproszczono 
graficznie, usuwając m.in. ilustracje i inne rodzaje formatowania. 
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Nasza wizja na poszczególne tematy 

W skrócie: zestawienie wszystkich zaleceń 
W ramach dialogu obywatelskiego „Kijk op Europa” (Wizja Europy) zgromadziliśmy opinie i pomysły 
Holendrów na temat przyszłości Europy. W ten sposób sformułowaliśmy – w odniesieniu do pierwszych 
pięciu tematów – następujące zalecenia dla Unii Europejskiej. 

Wartości i prawa, praworządność, bezpieczeństwo 
Ważne jest, aby UE chroniła praworządność. Jednocześnie Holendrzy uważają, że na uwagę zasługują 
także różne tradycje i kultury w Europie. Współpraca w ramach UE może przynieść wiele korzyści i to na 
różnych płaszczyznach, ale musi stanowić wartość dodaną dla wszystkich zainteresowanych stron. Dotyczy 
to również wymiany informacji dotyczących bezpieczeństwa. Nieograniczone dzielenie się informacjami 
sprawia, że współpraca szybko staje się nieskuteczna. 
 
1. Należy upewnić się, że każdy czuje się wolny i bezpieczny 
2. UE należy rozszerzać jedynie wtedy, gdy wnosi to wartość dodaną 
3. Współpraca powinna koncentrować się na walce z międzynarodową przestępczością i terroryzmem 

Silniejsza gospodarka, sprawiedliwość społeczna, zatrudnienie 
Holendrzy uważają, że europejską gospodarkę można wzmocnić na wiele różnych sposobów. Nie zawsze 
można jednak porównywać ze sobą poszczególne państwa. Zwłaszcza system podatkowy powinien być 
sprawiedliwszy i jaśniejszy. A Europa powinna w większym stopniu skupiać się na naszych mocnych 
stronach, takich jak jakość i różnorodność. Państwa UE mogą w tym kontekście wspólnie dążyć do 
zapewniania równych szans na europejskim rynku pracy. 
 
1. Należy uwzględniać zarówno podobieństwa, jak i różnice 
2. Należy w większym stopniu wykorzystywać mocne strony Europy 
3. Należy opracować sprawiedliwy i jasny system podatkowy 
4. Należy zadbać o to, by nikt nie pozostał w tyle 

Demokracja europejska 
Holendrzy nie muszą wiedzieć wszystkiego o UE, ale chcą większej przejrzystości i dostępu do informacji. 
I tak na przykład perspektywa innych państw UE może zapewnić szerszy obraz sytuacji. Ponadto Holendrzy 
uważają, że UE powinna częściej, a najlepiej stale, angażować się w dialog z obywatelami. W związku z tym 
ważne jest nie tylko, by uwzględniane były różne interesy, ale także by decyzje były podejmowane 
szybciej, niż dzieje się to obecnie. 
 
1. Potrzebna jest szersza perspektywa Europy 
2. Należy znaleźć nowe i trwałe sposoby słuchania obywateli 
3. W odniesieniu do decyzji potrzebna jest większa przejrzystość i jasność 
4. Należy przyspieszyć proces podejmowania decyzji 

Transformacja cyfrowa 
Społeczeństwo staje się coraz bardziej zależne od internetu, a duże przedsiębiorstwa technologiczne 
zyskują coraz silniejszą pozycję. Zjawiska te martwią niektórych Holendrów. Dlatego też warto, aby UE 
opracowała europejskie zasady i normy (w zakresie ochrony prywatności). Ważne jest jednak, aby te 
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zasady i normy były zrozumiałe i wykonalne dla wszystkich. Wsparcie i informacje Holendrzy otrzymują 
najchętniej od władz krajowych i w swoim języku ojczystym. 
 
1. Szybki, bezpieczny i stabilny internet powinien być dostępny wszędzie 
2. Potrzeba jasnych zasad i norm dla przedsiębiorstw internetowych 
3. Przepisy dotyczące ochrony prywatności powinny być praktycznie wdrażane i wyjaśniane 

Edukacja, kultura, młodzież i sport 
Młodzi ludzie studiujący za granicą mogliby w większym stopniu niż obecnie poznawać państwo, które ich 
gości. A państwa o niższym poziomie nauczania nie powinny tracić wszystkich swoich talentów na rzecz 
innych państw. Zdaniem Holendrów kwestie takie jak kultura i nadużycia w sporcie powinny raczej leżeć 
w gestii samych państw członkowskich. I bardzo istotny jest własny język narodowy. Ogólnie rzecz biorąc, 
wszyscy w Europie muszą przede wszystkim czuć się wolni i mieć możliwość bycia sobą. 
 
1. Studentów należy w rozsądny sposób zachęcać do studiowania za granicą 
2. Kwestie takie jak kultura i sport powinny być regulowane przede wszystkim przez państwa 

członkowskie 
3. Należy zapewnić, by Europejczycy lepiej się poznali i bardziej szanowali 
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Wstęp 

W ramach dialogu obywatelskiego „Kijk op Europa” od 1 września do połowy listopada wszyscy Holendrzy 
mieli okazję podzielić się swoimi opiniami i pomysłami na temat przyszłości Europy. Wynikające z dialogu 
zalecenia wraz ze zgromadzonymi opiniami i pomysłami Niderlandy kierują do Unii Europejskiej (UE). 
Niniejsze sprawozdanie koncentruje się na pierwszych pięciu tematach, a pozostałe cztery tematy zostaną 
omówione w kolejnym sprawozdaniu na początku 2022 r. 

O dialogu „Kijk op Europa” 
Unia Europejska chce dowiedzieć się, co jej obywatele sądzą o Europie. Dlatego zorganizowała 
Konferencję w sprawie przyszłości Europy. Opinie i pomysły obywateli z całej Unii Europejskiej zostaną 
ostatecznie uwzględnione w przyszłych planach dla Europy. W ramach konferencji Niderlandy organizują 
krajowy dialog obywatelski „Kijk op Europa”. 
 
Rozpoczął się on 1 września i miał na celu zgromadzenie za pośrednictwem internetu opinii i pomysłów 
w drodze badania reprezentatywnego panelu obywateli. Aby pogłębić wstępne spostrzeżenia z badania 
panelu i przedstawić konkretne zalecenia, zorganizowaliśmy dialogi tematyczne online. Mogli w nich 
uczestniczyć wszyscy zainteresowani. Oprócz tego wyruszyliśmy w teren, żeby porozmawiać z młodymi 
ludźmi i innymi (trudniej dostępnymi) grupami. 

Począwszy od uczniów szkół podstawowych i średnich oraz studentów, po rolników, migrantów 
i ministra. 

W październiku i listopadzie odbyło się łącznie osiem dialogów tematycznych online, w których udział 
wzięło średnio po 30 osób. Zorganizowaliśmy również jeden dialog tematyczny online i siedem dialogów 
tematycznych w terenie z różnymi grupami Holendrów. Nawiązaliśmy dialog na przykład ze społecznością 
turecką w Schiedam i gościliśmy u wolontariuszy fundacji Piëzo w Zoetermeer. Przy tej ostatniej okazji po 
zakończeniu dialogu dołączył do nas również minister spraw zagranicznych Ben Knapen. Minister omówił 
z uczestnikami dialog i wnioski, jakie zostały wyciągnięte na temat przyszłości Europy. Ponadto 
zorganizowaliśmy sześć spotkań z różnymi grupami młodych ludzi. Na przykład gościliśmy w szkole 
średniej w Helmond, w szkole zawodowej w Doetinchem i na Uniwersytecie w Lejdzie. 
 
„Zawsze chętnie dzielę się moimi krytycznymi uwagami przy automacie z kawą. 
Dlatego też uznałam, że powinnam wziąć w tym udział.” 
Uczestniczka dialogu tematycznego 

Niniejsze sprawozdanie 
W oparciu o opinie i pomysły, które zgromadziliśmy w ostatnich miesiącach, opracowano zalecenia 
obywateli Niderlandów dla Unii Europejskiej. W rozmowach między Holendrami pojawiły się interesujące 
wątki i przedstawiono nowatorskie pomysły. Sugestie wynikły także z badania panelu i otwartych 
konsultacji. Niektóre z tych pomysłów zostały uwzględnione w niniejszym sprawozdaniu. Treść niniejszego 
sprawozdania odzwierciedla głos Niderlandów: naszą wizję Europy. 
 
Tak jak między państwami członkowskimi i wśród obywateli istnieją różnice, również my, w Niderlandach, 
nie zawsze zgadzamy się ze sobą we wszystkich kwestiach. Te różnice są właśnie cenne: stanowią jedną 
z ważnych cech demokracji. Zalecenia wynikają z najczęstszych opinii i pomysłów uczestników dialogu 
„Kijk op Europa”. Ponadto opisujemy obawy, przemyślenia i odczucia, które są być może mniej 
rozpowszechnione, ale które zostały odnotowane podczas dialogów i w badaniach internetowych. 
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„To było pozytywne doświadczenie: móc rozmawiać w małych grupkach z osobami 
o sprzecznych poglądach. Dyskusje w mediach społecznościowych przebiegają 
zazwyczaj zupełnie inaczej.” 
Uczestniczka dialogu tematycznego 
 
Konferencja w sprawie przyszłości Europy dotyczy dziewięciu tematów. Tematy te są również trzonem 
prowadzonego w Niderlandach dialogu obywatelskiego „Kijk op Europa”. W październiku opublikowaliśmy 
sprawozdanie śródokresowe, w którym na podstawie badania panelu sformułowaliśmy wstępne 
spostrzeżenia i pytania uzupełniające. W niniejszym drugim sprawozdaniu przedstawiamy opinie, pomysły 
i zalecenia dotyczące pierwszych pięciu tematów z myślą o grudniowej sesji plenarnej Konferencji 
w sprawie przyszłości Europy. Następne sprawozdanie, poświęcone czterem pozostałym tematom, 
zostanie opublikowane w połowie stycznia. 

Niniejsze sprawozdanie (grudzień 2021 r.) 

• Wartości i prawa, praworządność, bezpieczeństwo 
• Silniejsza gospodarka, sprawiedliwość społeczna, zatrudnienie 
• Demokracja europejska 
• Transformacja cyfrowa 
• Edukacja, kultura, młodzież i sport 
 
Następne sprawozdanie (styczeń 2022 r.) 
• Zmiana klimatu i środowisko 
• Migracja 
• Zdrowie 
• UE w świecie 

Co dalej? 
Konferencja w sprawie przyszłości Europy służy zgromadzeniu pomysłów, opinii i zaleceń wszystkich 
mieszkańców UE. Podczas posiedzeń omawiane są nie tylko wyniki wszystkich krajowych dialogów 
obywatelskich, ale również wyniki innych inicjatyw podejmowanych w ramach konferencji. Powstały np. 
europejskie panele obywatelskie i specjalna europejska platforma cyfrowa, do której mają dostęp wszyscy 
obywatele UE (w tym Holendrzy). 
 
„To dobrze, że UE podjęła tę inicjatywę. Mam nadzieję, że jej wyniki zostaną 
rzeczywiście wzięte pod uwagę.” 
Uczestniczka dialogu tematycznego 
 
Konferencja zakończy się wiosną 2022 r. Wtedy Niderlandy podsumują dialog obywatelski 
w sprawozdaniu końcowym. Będzie ono zestawieniem niniejszego sprawozdania i jego kolejnej edycji 
(poświęconej pozostałym tematom). W ramach konferencji opracowane zostaną zalecenia dla jej 
inicjatorów: przewodniczących Parlamentu Europejskiego, Rady Unii Europejskiej i Komisji Europejskiej, 
którzy zobowiązali się zbadać, w jaki sposób można te zalecenia wdrożyć. Dla rządu niderlandzkiego 
wyniki dialogu stanowią również cenny wkład w kształtowanie niderlandzkiej polityki dotyczącej UE. 
 
Proces ten, który potrwa do wiosny 2022 r., przedstawia się następująco: 
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Ramy czasowe 

 Dialog „Kijk op Europa” 

1 
września 

12 października 22/23 października 15 
listopada 

17/18 grudnia 21/22 stycznia 22/24 kwietnia   

Gromadzenie pomysłów online      

 Dialogi tematyczne       

  Wyniki śródokresowe 
(sprawozdanie 
śródokresowe) 

 Sprawozdanie 
śródokresowe na 
tematy 
„Gospodarka 
i demokracja” 

Sprawozdanie 
okresowe na 
tematy „Klimat 
oraz UE na 
świecie” 

Sprawozdanie 
końcowe 
„Nasza wizja 
Europy” 

  

  ↓  ↓ ↓ ↓   

  Posiedzenie w ramach 
konferencji 

 Posiedzenie 
w ramach 
konferencji 

Posiedzenie 
w ramach 
konferencji 

Zamknięcie 
konferencji 

→ Zalecenia 
dla 
przewodniczących 
• Parlamentu 

Europejskiego 
• Komisji 

Europejskiej 
• Rada Unii 

Europejskiej 

    ↑ ↑ ↑   

 Więcej opinii i pomysłów na temat przyszłości Europy: 

Dialogi obywatelskie  Europejskie panele obywatelskie Europejska platforma cyfrowa (również dla 
Holendrów) 

Jak czytać tekst 
W niniejszym sprawozdaniu skoncentrowano się na pięciu tematach. W ramach każdego z nich opisujemy: 
• zalecenia opierające się na wszystkich elementach dialogu obywatelskiego 
• wrażenia dotyczące opinii, pomysłów i dyskusji w ramach (internetowych i fizycznych) dialogów 

tematycznych i sugestii z badania online, wyrażone słownie i obrazowo. 
 
Opis metodologii badania znajduje się na końcu niniejszego sprawozdania. 
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Wartości i prawa, praworządność, bezpieczeństwo 

UE monitoruje praworządność we wszystkich państwach członkowskich i dąży do zmniejszenia 
nierówności na swoim terytorium. UE chce również chronić wszystkich Europejczyków przed terroryzmem 
i przestępczością. Aby to osiągnąć, UE wprowadza środki i przepisy, a państwa UE intensywnie ze sobą 
współpracują. 
 Jak to wygląda z punktu widzenia Niderlandów? 
 

Zalecenia – Nasza wizja bezpieczeństwa i praworządności 
68% Holendrów uważa, że bezpieczeństwo i praworządność to ważne kwestie i że UE powinna stać na ich 
straży. 

1. Należy upewnić się, że każdy czuje się wolny i bezpieczny 

78% Holendrów uważa, że ważne jest, aby UE chroniła praworządność oraz nasze podstawowe wolności 
i prawa podstawowe. Istotna jest dla nas także ochrona praw konsumentów: zdecydowana większość 
z zadowoleniem przyjmuje fakt, że UE wymaga od producentów umieszczania takich samych informacji na 
etykietach we wszystkich państwach. Wielu Holendrów uważa jednak, że UE powinna także zwracać 
uwagę na istniejące w Europie różnice w tradycjach i kulturach (zarządzania). Również dlatego, że 
w przeciwnym razie trudno o skuteczną współpracę. Uznajemy w szczególności, że ważne jest, aby 
wszyscy w Europie czuli się wolni i bezpieczni. Do tego potrzebne są też: dach nad głową, edukacja 
i opieka. Oraz świadomości, że produkty dostępne w europejskich sklepach są zawsze bezpieczne. 

2. UE należy rozszerzać jedynie wtedy, gdy wnosi to wartość dodaną 

44% Holendrów nie uważa, że UE powinna przyjąć kolejne państwa. Za rozszerzeniem opowiada się 25% 
Holendrów. Widzimy, że już między obecnymi państwami członkowskimi toczy się wiele dyskusji. Wielu 
Holendrów uważa, że musimy skupić się przede wszystkim na tej kwestii. A w przypadku przystąpienia do 
UE nowe państwa muszą rzeczywiście być w stanie spełnić nasze warunki. Teraz i w przyszłości. Zdaniem 
wielu Holendrów również dla obecnych państw członkowskich rozszerzenie musi przynosić wartość 
dodaną. Co więcej, uważamy, że istnieją inne możliwości międzynarodowej współpracy na rzecz 
bezpieczeństwa i stabilności. Na przykład czasami niepokoi nas wpływ Rosji na państwa leżące na 
wschodniej granicy UE. To ważne, by UE pilnie śledziła rozwój wydarzeń w tej dziedzinie. 
 
„W rozszerzeniu nie powinno chodzić tylko o koszty i korzyści, ale o dążenie do 
stabilności.” 

3. Współpraca powinna koncentrować się na walce z międzynarodową przestępczością 
i terroryzmem 

68% Holendrów jest zdania, że służby bezpieczeństwa państw UE powinny dzielić się ze sobą 
informacjami. Uważamy jednak za ważne, aby poszczególne państwa mogły po części nadal same 
decydować, jakie informacje chcą udostępnić. Nieograniczone dzielenie się informacjami sprawia, że 
współpraca szybko staje się nieskuteczna. A obecna wielkość UE sprawia, że musimy stale krytycznie 
analizować, dokąd trafiają lub mogą trafić poufne informacje. Chcemy mieć pewność, że nasza 
prywatność jest chroniona. Za logiczne uważamy przede wszystkim wspólne zwalczanie poważnej 
i międzynarodowej przestępczości, takiej jak cyberprzestępczość, handel narkotykami i terroryzm. 
 
„Jeżeli raz zdarzy Ci się przejechać na czerwonym świetle w Holandii, to w Hiszpanii 
nie muszą o tym wiedzieć.” 
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Dyskusje i pomysły zgromadzone online i w terenie 
„Kiedy karzemy państwo, które nie przestrzega ustalonych zasad, w pierwszej kolejności cierpią na tym 
najubożsi mieszkańcy tego państwa. Dlatego też myślę, że lepiej rozmawiać, niż karać.” 

„Trzeba przede wszystkim zadbać o stabilność w obecnym gronie. A dopiero potem można zastanawiać się 
nad rozszerzeniem.” 

„Czasem warto też krytycznie przyjrzeć się naszej własnej praworządności. Tu też zdarzają się potknięcia.” 

POMYSŁ: „Należy dla polityków w całej Europie wprowadzić surowe zasady dotyczące integralności, tak by 
nie można było łatwo na nich wpływać.” 

POMYSŁ: „Policja i wymiary sprawiedliwości w państwach UE powinny ściślej ze sobą współpracować.” 

Uczniowie szkoły zawodowej w Doetinchem: „Ci, którzy chcą być częścią UE, muszą przestrzegać 
zasad.” 

W szkole średniej Graafschap w Doetinchem ponad 20 uczniów klas pielęgniarskich rozmawiało o tym, 
jakie są ich zdaniem największe zalety UE: wolny rynek, wspólna waluta i fakt, że Europejczycy mogą łatwo 
zamieszkać i podjąć pracę w innym państwie UE. „I państwa UE mogą się wzajemnie wspierać. Razem 
jesteś silniejsi” – powiedział jeden z uczniów. Rozmawiano również o tym, jak istotne są zasady. Często 
trudno jest ukarać państwa, które się ich nie trzymają. Zdaniem uczniów powinno to być łatwiejsze. Jeden 
z nich wspomniał w tym kontekście o skutku odstraszającym. „Jeżeli nakładasz surowe kary na jedno 
państwo, inne mogą zobaczyć, co im grozi, jeśli nie będą przestrzegać zasad.” 

Społeczność pochodzących z Indii Surinamczyków w Utrechcie: „Niekiedy brak zaufania do rządów 
prawa” 

Fundacja Asha to organizacja wolontariacka pochodzących z Indii Surinamczyków w gminie Utrecht. 
Uczestnicy dialogu tematycznego omawiali między innymi znaczenie praw obywatelskich: prawa do dachu 
nad głową, ale również na przykład prawa do niedyskryminacji. Zdaniem obecnych na spotkaniu 
wolontariuszy muszą istnieć przepisy chroniące te prawa i obejmujące wszystkich obywateli europejskich. 
To, co obecnie uregulowano w Niderlandach, a co na szczeblu Europy niekonieczne jest znane. Dlatego 
czasem trudno mieć zaufanie do sektora publicznego. Wynika to również z faktu, że organom publicznym 
nadal czasem zdarza się postąpić niewłaściwie. „Owszem, mówi się, że władze publiczne muszą mnie 
chronić, ale czasem zdarzają się wpadki, jak w przypadku tej afery z zasiłkami na dzieci” – powiedział jeden 
z uczestników. „UE powinna pilnować, żeby przepisy były rzeczywiście przestrzegane” – stwierdziła inna 
uczestniczka. 
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Silniejsza gospodarka, sprawiedliwość społeczna, zatrudnienie 

Małe i średnie przedsiębiorstwa są fundamentem europejskiej gospodarki. W związku z tym UE chce, aby 
państwa członkowskie wspólnie pracowały nad planami odbudowy, tak by z kryzysu związanego 
z koronawirusem wyjść z silniejszą gospodarką. W perspektywie długoterminowej celem UE jest 
uczynienie europejskiej gospodarki zdrowszą, bardziej ekologiczną i bardziej cyfrową. Jak to wygląda 
z punktu widzenia Niderlandów? 
 

Zalecenia – Nasza wizja gospodarki i zatrudnienia 
61% Holendrów uważa, że gospodarka i zatrudnienie to ważne kwestie i że UE powinna podejmować 
działania w tych dziedzinach. 

1. Należy uwzględniać zarówno podobieństwa, jak i różnice 

71% Holendrów uważa, że UE powinna zapewnić większą współpracę przedsiębiorstw, tak by wzmocnić 
europejską gospodarkę. Jednak tylko niewielka część obywateli uważa, że UE powinna przeznaczać na 
przedsiębiorstwa więcej środków. Przede wszystkim uważamy, że można usprawnić współpracę w tej 
dziedzinie. Obecnie widzimy, że różne przedsiębiorstwa inwestują w tę samą nową technologię, czasami 
z wykorzystaniem środków publicznych. Europejska wizja gospodarki pozwoliłaby skuteczniej wydawać te 
pieniądze. Należy jednak pamiętać o różnicach między państwami. 
 
„Rolnictwo w Niderlandach jest tak nowoczesne. Nie zawsze można porównywać je 
z rolnictwem w innych państwach.” 

2. Należy w większym stopniu wykorzystywać mocne strony Europy 

Holendrzy uważają, że europejską gospodarkę można wzmocnić na wiele różnych sposobów, ale wymaga 
to dokonania pewnych wyborów. Dlatego naszym zdaniem UE powinna skupić się na swoich mocnych 
stronach. Uważamy na przykład, że Europa jest dobra w takich dziedzinach jak cyfryzacja, 
zrównoważoność i infrastruktura. I co być może jeszcze ważniejsze: naszymi atutami są wysoka jakość 
i różnorodność. Właśnie dlatego, że jesteśmy różnorodnym kontynentem o różnych poglądach 
i pomysłach, musimy w większym stopniu wykorzystywać to jako korzyść gospodarczą. Dzięki temu 
Europa może odróżnić się na przykład od gospodarki chińskiej. 

3. Należy opracować sprawiedliwy i jasny system podatkowy 

82% Holendrów uważa, że państwa UE powinny wspólnie czuwać nad tym, by wszystkie przedsiębiorstwa 
w UE płaciły sprawiedliwe podatki. Chodzi tu między innymi o bardzo duże przedsiębiorstwa, które teraz 
czasami przenoszą się do innych państw tylko dlatego, że tam płacą niższe podatki. UE powinna 
przeciwdziałać temu zjawisku, na przykład wprowadzając stawkę minimalną dla wszystkich państw. 
Z drugiej strony uważamy, że o podatkach państwa powinny decydować samodzielnie, mając na uwadze 
własne cele i uwarunkowania. Podsumowując, kwestię podatków uważamy za dość skomplikowaną. 
Właśnie dlatego chcielibyśmy lepszego systemu podatkowego, który byłby zarówno sprawiedliwy, jak 
i jasny dla wszystkich w Europie. 
 
„Ogórki wszędzie muszą być tak samo proste, ale przepisy podatkowe różnią się 
w poszczególnych państwach. To chyba absurdalne, prawda?” 
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4. Należy zadbać o to, by nikt nie pozostał w tyle 

71% Holendrów uważa, że UE powinna przyczyniać się do zwiększania zatrudnienia. Naszym zdaniem 
szczególną uwagę należy zwrócić na niektóre grupy, takie jak młodzież i osoby oddalone od rynku pracy. 
Można tego dokonać za pomocą przepisów lub dotacji dla przedsiębiorstw, ale również poprzez 
zapewnienie dodatkowego wsparcia pracodawcom i pracownikom. Chodzi nam na przykład o lepszy 
dostęp do informacji i pewne bardzo praktyczne sprawy. Czasami takie wsparcie może być organizowane 
w sposób bardziej skuteczny na szczeblu UE, a czasami jest to bardziej zadanie dla samych państw 
członkowskich. Państwa UE powinny w tym kontekście wspólnie dążyć do zapewniania równych szans na 
europejskim rynku pracy. 

Dyskusje i pomysły zgromadzone online i w terenie 
„Przyspieszmy automatyzację w Europie, tak by towary, które teraz sprowadzamy z Chin, były znów 
produkowane tutaj.” 

„Rewolucję bitcoinów i innych kryptowalut trzeba potraktować poważnie. Osoby, które się nimi zajmują, 
odsuwa się teraz na boczny tor pod zarzutem, że uchylają się od podatków, a przecież technologie 
blockchain mają przyszłość.” 

„Akcjonariusze nie są w gospodarce europejskiej najważniejsi. Bez pracowników nie da się zrobić nic.” 

„Europa musi robić więcej dla osób z niepełnosprawnościami. Obecnie zbyt wiele przeszkód utrudnia im 
znalezienie odpowiedniej pracy.” 

„Wiele europejskich przepisów jest skomplikowanych i regularnie się zmienia. To utrudnia 
przedsiębiorstwom wprowadzanie innowacji.” 

„Lokalny wykonawca mógł rozpocząć remont w mojej firmie od razu. Ale najpierw musiałam ogłosić 
przetarg na szczeblu europejskim. Co za strata czasu.” 

Uczestnicy dialogu online: „Wspólna refleksja na temat dużych przedsiębiorstw” 

Podczas jednego z dialogów tematycznych online rozgorzała dyskusja na temat rosnącej potęgi dużych 
przedsiębiorstw. Niektórzy uczestnicy chcieliby, aby UE w sposób bardziej zdecydowany przeciwdziałała 
temu zjawisku. Ponieważ przedsiębiorstwa czasami osiągają duże zyski, od których – dzięki sprytnym 
konstrukcjom – płacą niewielkie podatki. Inni uczestnicy zwrócili uwagę na szerszą perspektywę: 
przedsiębiorstwa te tworzą wiele miejsc pracy i przynoszą korzyści krajowym gospodarkom. „Nie 
chcielibyśmy, żeby się stąd wyniosły”, powiedział jeden z uczestników. Ktoś inny stwierdził, że bez względu 
na ostateczną decyzję, ważne jest, aby państwa UE rozważyły tę kwestię wspólnie. „Duże 
przedsiębiorstwa mogą teraz rozgrywać państwa przeciwko sobie. Dlatego też jako UE musimy tworzyć 
wspólny front.” 

Rolnicy prowadzący działalność w sposób przyjazny dla środowiska: „Określajmy cele zamiast 
granic” 

BoerenNatuur jest stowarzyszeniem spółdzielni rolniczych. Grupa jego członków rozmawiała m.in. 
o europejskich przepisach dotyczących rolników. Z jednej strony uważają oni, że UE przynosi wiele 
korzyści, ponieważ dzięki niej łatwo jest eksportować towary do innych państw. Z jednak drugiej strony 
często uważają, że polityka mogłaby być jeszcze bardziej jednoznaczna. „Ale ludzie coraz częściej myślą 
w ten sam sposób”, skomentował jeden z uczestników dyskusji. Wiele można jednak poprawić 
w procedurach. Teraz są one często bardzo formalne i czasochłonne. Zdaniem jednego z uczestników 
przepisy powinny być przede wszystkim mniej szczegółowe. „Wolimy jasne cele, takie jak na przykład 
czysta woda. Wtedy sami możemy zdecydować, jak szeroki powinien być rów, który ją odprowadza.” 
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Demokracja europejska 

UE zachęca Europejczyków do głosowania i chce także poza okresem wyborczym angażować swoich 
mieszkańców w europejski proces decyzyjny i w kształtowanie polityki. UE podejmuje również inicjatywy 
na rzecz wzmocnienia demokracji, takie jak plan działania dążący do zapewnienia wolnych i uczciwych 
wyborów oraz wolności mediów. Jak to wygląda z punktu widzenia Niderlandów? 
 

Zalecenia – Nasza wizja demokracji europejskiej 
60% Holendrów uważa, że europejska demokracja to ważny temat i że UE powinna działać na jej rzecz. 

1. Potrzebna jest szersza perspektywa Europy 

Kiedy w mediach mówi się o Europie, to często dlatego, że chodzi o jakiś kryzys, zauważają Holendrzy. 
Niewiele dowiadujemy się o podejmowanych codziennie decyzjach. Jako mieszkańcy UE nie musimy 
wiedzieć o nich wszystkiego, ale aby wyrobić sobie zdanie w jakiejś kwestii, dobrze byłoby mieć lepszy 
obraz ogólny. Ciekawe byłoby dla nas na przykład częściej dowiadywać się, co o UE sądzą inne państwa. 
Tutaj ważną rolę mają do odegrania media i oświata. Media muszą jednak nadal mieć możliwość 
dokonywania samodzielnych wyborów. Wolność prasy odgrywa bowiem zdaniem Holendrów bardzo 
ważną rolę w naszej demokracji. 
 
„Często słyszymy o UE tylko wtedy, gdy chodzi o jakiś kryzys. Przez to odczucia 
względem Europy pozostają negatywne.” 

2. Należy znaleźć nowe i trwałe sposoby słuchania obywateli 

51% Holendrów uważa, że UE za mało wie o tym, co dzieje się w społeczeństwie. W związku z tym UE 
powinna częściej, a najlepiej stale, angażować się w dialog z obywatelami. Wielu Holendrów uważa zatem 
Konferencję w sprawie przyszłości Europy za dobrą inicjatywę. Także referenda mogą być również 
przydatnym narzędziem, choć zdania Holendrów na ten temat są podzielone. W przypadku niektórych 
tematów konieczna może być również wiedza fachowa. Dialog z obywatelami w żadnym wypadku nie 
powinien być tylko niewygodnym obowiązkiem. Ważne dla nas jest, aby traktowano nas poważnie. 

3. W odniesieniu do decyzji potrzebna jest większa przejrzystość i jasność 

Holendrzy czasami uważają Europę za dość skomplikowaną. Nie każdy ma ten sam poziom wiedzy. UE 
musi to w większym stopniu uwzględniać. Chcemy, aby UE stała się bardziej przejrzysta i aby łatwiej było 
śledzić rozwój sytuacji. Władze Niderlandów również mają tu do odegrania pewną rolę. Wielu Holendrów 
interesuje się decyzjami podejmowanymi na szczeblu europejskim, ale oficjalne kanały są zbyt trudne do 
znalezienia lub ich treści są zbyt zawiłe. Poza tym ludzie mają różne zainteresowania i potrzeby. 
Powinniśmy mieć możliwość wyboru tematów, które chcemy lepiej śledzić. Młodych ludzi Europa często 
ciekawi, ale jest ona mało widoczna na przykład w ich mediach społecznościowych. 
 
„Na wakacjach na Węgrzech widziałem przy nowo zasadzonym lesie duży znak: 
»Projekt sfinansowany ze środków UE« Ogólnie jestem sceptycznie nastawiona do UE, 
ale w tamtej chwili jednak poczułam dumę.” 

4. Należy przyspieszyć proces podejmowania decyzji 

Holendrom trudno jest zrozumieć, jak działa europejska demokracja, a proces decyzyjny w UE często 
wydaje im się bardzo powolny. Wybory europejskie są zdominowane przez ugrupowania partii krajowych. 
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Może istnieją też inne sposoby dbania o europejskie interesy? Około jedna trzecia obywateli Niderlandów 
uważa, że w wyborach do Parlamentu Europejskiego powinna istnieć możliwość głosowania na 
kandydatów z innych państw. Mniej więcej taka sama liczba Holendrów jest przeciwnego zdania. 
Najważniejsze, by różne interesy były odpowiednio uwzględniane. I jednocześnie, żeby decyzje były 
podejmowane szybciej niż obecnie. 
 
„Przy okazji wyborów chciałabym móc się z kimś zidentyfikować i wiedzieć, za czym ta 
osoba się opowiada. To nie musi być ktoś z mojego kraju.” 

Dyskusje i pomysły zgromadzone online i w terenie 
„Trzeba zlikwidować przysługujące każdemu państwu prawo weta. Decydować powinna większość.” 

„Ważne decyzje powinno się powierzać reprezentatywnym grupom obywateli, być może nawet na 
zasadzie (pół)obowiązku, jak w przypadku amerykańskich ławników.” 

„Unijni politycy i urzędnicy powinni czasem wychodzić ze swojej brukselskiej bańki i regularnie bywać 
w terenie.” 

POMYSŁ: „W zasadzie codziennie w dzienniku telewizyjnym kilka minut powinno być poświęconych 
sprawom europejskim. Albo niech pojawi się codzienne lub cotygodniowe podsumowanie wiadomości 
o Europie.” 

POMYSŁ: „Może europejscy politycy powinni częściej odwiedzać programy telewizyjne.” 

„Jako młoda osoba prawie nigdy nie czytam o Europie. Te sprawy mnie interesują, ale nie mam ochoty ich 
specjalnie szukać.” 

Młodzi ludzie z „Coalitie-Y” w Utrechcie: debata na temat referendów 

Członkowie „Coalitie-Y” – stowarzyszenia organizacji młodzieżowych – przeprowadzili ożywioną debatę na 
temat stosowania referendów. Ich przeciwnicy wskazali na ryzyko polaryzacji dyskusji, podczas gdy wiele 
tematów wymaga często bardziej złożonego podejścia. Jedna z uczestniczek stwierdziła: „W europejskich 
wyborach możemy głosować i kandydować. W referendach w zasadzie odbiera nam się te możliwości.” 
Zwolennicy referendów byli zdania, że to właśnie dobrze, by decydenci polityczni wiedzieli, jak na daną 
kwestię zapatrują się obywatele. W ten sposób referenda mogą wyznaczać pewien kierunek polityki. 
Referenda mogłyby również przyczynić się do podniesienia ogólnej świadomości na temat UE: o czym się 
w tej chwili dyskutuje i jakich wyborów trzeba dokonać. 

Wolontariusze zajmujący się integracją społeczną: „Państwa muszą się nawzajem lepiej rozumieć.” 

Fundacja Piëzo w Zoetermeer składa się z wolontariuszy, którzy na różne sposoby propagują udział w życiu 
społecznym. Uczestnicy dialogu tematycznego wyrazili zaniepokojenie pogłębianiem się luki, jaką 
dostrzegają w Europie. Chodzi tu na przykład o poglądy niektórych państw w sprawie społeczności 
LGBTIQ. Jeżeli państwa nie rozumieją wzajemnie swoich opinii, trudno jest im współpracować. „Dlatego 
trzeba lepiej się nawzajem poznać”, uważa jeden z uczestników. „Nie mamy pojęcia, co sądzą ludzie 
w innych krajach. Za mało rozumiemy inne kultury i historie. A to konieczne, żeby wspólnie podejmować 
dobre decyzje.” 
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Transformacja cyfrowa 

W świecie cyfrowym wymagania dotyczące jakości połączeń internetowych, bezpieczeństwa i ochrony 
prywatności są coraz wyższe. UE czuje się za to odpowiedzialna i jest zdecydowana czuwać nad tym, by 
w społeczeństwie cyfrowym nikt nie pozostał w tyle. Ponadto UE inwestuje w cyfrowe rozwiązania 
problemów społecznych. Jak to wygląda z punktu widzenia Niderlandów? 
 

Zalecenia – Nasza wizja świata cyfrowego 
45% Holendrów uważa, że świat cyfrowy to ważny temat i że UE powinna podejmować działania w tym 
zakresie. 

1. Szybki, bezpieczny i stabilny internet powinien być dostępny wszędzie 

61% Holendrów uważa, że UE powinna zapewnić wszystkim w Europie dostęp do szybkiego i stabilnego 
internetu. Wszyscy dostrzegamy, że internet odgrywa coraz większą rolę w naszym życiu. Nasze dzieci 
dorastają w świecie edukacji cyfrowej. Także komunikacja w coraz większym stopniu odbywa się za 
pośrednictwem internetu, zarówno na szczeblu krajowym, jak i międzynarodowym. Czasem martwi nas ta 
coraz większa zależność od internetu. W związku z tym wielu Holendrów uważa też, że UE powinna dużo 
inwestować w tej dziedzinie, o ile tylko środki te będą skutecznie wykorzystywane. Ochrona przed 
przestępczością internetową jest naszym zdaniem najważniejszym wyzwaniem do podjęcia na szczeblu 
Europy. Jednak walka z przestępczością internetową powinna być ważnym tematem także 
w poszczególnych państwach. 
 
„Kiedy myślę o cyberataku na nasze zapory wodne, czuję się w niebezpieczeństwie.” 

2. Potrzeba jasnych zasad i norm dla przedsiębiorstw internetowych 

75% Holendrów uważa, że UE powinna zapewnić równe bezpieczeństwo zakupów przez internet we 
wszystkich państwach UE. Wszyscy coraz częściej robimy zakupy za granicą i udostępniamy swoje 
prywatne dane. Czasem czujemy się przy tym niepewnie. Trudno jest określić, którym stronom 
internetowym można zaufać. UE powinna opracować europejskie przepisy i normy dotyczące ochrony 
prywatności, które byłyby zrozumiałe dla wszystkich. Często niepokoi nas też silna pozycja dużych firm 
internetowych. Uważamy, że sami odpowiadamy za rozsądne udostępnianie danych na swój temat. 
Myślimy jednak również, że UE ma w tej dziedzinie rolę do odegrania. Państwa UE muszą wspólnie czuwać 
nad tym, aby przedsiębiorstwa, takie jak Google i Facebook, nie zyskały zbyt dużej władzy. 
 
„W obliczu globalnego gracza, takiego jak Facebook, małe państwo, takie jak nasze, 
niewiele zdziała samo.” 

3. Przepisy dotyczące ochrony prywatności powinny być praktycznie wdrażane i wyjaśniane 

Dzięki wprowadzeniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) Holendrzy wiedzą, że wszystkie 
państwa muszą przestrzegać tych samych przepisów dotyczących ochrony prywatności. Cieszy nas, że 
możemy na tych przepisach polegać, ponieważ ochrona prywatności jest dla nas istotna. Niektórzy 
Holendrzy uważają jednak, że przepisy dotyczące ochrony prywatności czasem idą za daleko lub są 
nielogiczne. Poza tym mogą powodować duże obciążenie dla przedsiębiorców. Uważamy też, że należy 
zwrócić większą uwagę na praktyczne wdrażanie przepisów dotyczących ochrony prywatności: zarówno 
obywatele, jak i przedsiębiorstwa powinny otrzymać wsparcie i stosowne informacje. Widzimy tu przede 
wszystkim zadanie dla państw członkowskich. Problemy lub pytania dotyczące ochrony prywatności 
kierujemy najchętniej do organów krajowych we własnym języku. 
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Dyskusje i pomysły zgromadzone online i w terenie 
POMYSŁ: „Trzeba wprowadzić surowsze wymagania dla programistów i przedsiębiorstw: zakażmy języków 
programowania, które nie zapewniają bezpieczeństwa.” 

„Potrzebujemy bezpłatnego europejskiego oprogramowania antywirusowego, tak by powstał »europejski 
firewall«”. 

„Kiedy wjeżdżam do Niemiec, mój telefon komórkowy nagle traci zasięg. Tak przecież nie powinno być?” 

„Za pośrednictwem naszych iPhone'ów można nas nieustannie śledzić. Sami jesteśmy sobie winni.” 

„Wypełnianie w każdym państwie innego rodzaju formularza dotyczącego ochrony prywatności jest 
niewygodne.” 

POMYSŁ: „Stwórzmy europejską policję internetową. To zadanie w sam raz dla UE.” 

Uczestnicy dialogu online: „Powszechna dostępność szybkiego internetu leży też w naszym 
własnym interesie” 

Podczas jednego z dialogów tematycznych online zawiązała się ciekawa dyskusja na temat roli UE 
w świecie cyfrowym. Wszyscy uczestnicy zgodzili się, że to potrzebne i ważne, aby w całej Europie móc 
liczyć na dobre połączenie z internetem. Ale czy to powinno być zadanie dla UE? Kilku uczestników 
stwierdziło, że powinny o to zadbać przede wszystkim poszczególne państwa członkowskie. Inny uczestnik 
stwierdził, że dobry i stabilny internet za granicą jest również korzystny dla Niderlandów: „Zarabiamy 
wiele miliardów na handlu z innymi państwami UE. Dlatego też w naszym własnym interesie leży, aby 
państwa te sprawnie funkcjonowały.” 

Uczniowie w Helmond: „Takie same zasady i kary dla przestępców internetowych” 

W szkole średniej Dr. Knippenbergcollege w Helmond uczniowie w wieku 15 i 16 lat omawiali problem 
przestępczości internetowej. Regularnie słyszą o tym w programach informacyjnych. Na przykład o tym, że 
nastąpił przeciek danych w jakimś przedsiębiorstwie. Albo że jakieś państwo, takie jak Rosja czy Chiny, 
próbuje ukraść dane. Ze względu na to, że przestępcy internetowi często działają ponad granicami krajów, 
logiczne jest, aby państwa w Europie współpracowały ze sobą. Uczniowie rozmawiali o ustanawianiu 
przepisów, ale także o ustalaniu kar. „Jeżeli próbują się do nas włamać hakerzy z Rosji, UE musi 
zdecydowanie reagować.” 
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Edukacja, kultura, młodzież i sport 

Państwa UE same odpowiadają za kwestie związane z edukacją, kulturą, młodzieżą i sportem. UE może 
i chce udzielać wsparcia w tych dziedzinach, na przykład poprzez promowanie wysokiej jakości edukacji, 
wielojęzyczności, ochronę dziedzictwa kulturowego oraz wspieranie sektorów kultury i sportu. Jak to 
wygląda z punktu widzenia Niderlandów? 
 

Zalecenia – Nasza wizja dotycząca edukacji, kultury, młodzieży i sportu 
45% Holendrów uważa, że edukacja to ważny temat i że UE powinna podejmować działania w tym zakresie. 
Jeśli chodzi o kwestie młodzieży, kultury i sportu, odsetek ten wynosi, odpowiednio, 39%, 23% i 19%. 

1. Studentów należy w rozsądny sposób zachęcać do studiowania za granicą 

Wielu Holendrów uważa, że studia za granicą mają na młodych ludzi pozytywny wpływ. Przyczyniają się do 
rozwoju osobistego. Ponadto studia za granicą mogą pomóc Europejczykom lepiej się nawzajem 
zrozumieć. A to może przyczynić się do lepszej integracji. Wielu Holendrów uważa zatem, że dobrze, iż 
istnieje program Erasmus, który zachęca do studiowania za granicą. Jesteśmy jednak też zadowoleni, że 
UE nadal krytycznie czuwa nad jego realizacją. W praktyce często okazuje się, że międzynarodowi studenci 
spędzają czas przede wszystkim we własnym gronie i nie zawsze wykorzystują możliwości, jakie oferuje 
goszczące ich państwo. UE powinna też zapobiegać temu, by państwa o niższym poziomie edukacji 
doświadczały drenażu mózgów – gdy wszyscy utalentowani studenci wyjeżdżają studiować za granicą. 
 
„Powinny powstać programy wymiany dla uczniów szkół średnich.” 

2. Kwestie, takie jak kultura i sport, powinny być regulowane przede wszystkim przez państwa 
członkowskie 

58% Holendrów uważa, że UE powinna lepiej chronić dziedzictwo kulturowe w Europie. Na przykład 
świątynie w Grecji. Z drugiej strony uważamy, że kultura lokalna leży przede wszystkim w gestii 
poszczególnych państw. To samo dotyczy na przykład nadużyć w sporcie. Uważamy to za ważną kwestię, 
która nie powinna jednak należeć do podstawowych zadań UE. Europa powinna określać swoje priorytety, 
a na inne sprawy też potrzeba znacznych środków. W niektórych przypadkach możemy ewentualnie 
pomóc finansowo, ale czasami możemy również współpracować na inne sposoby, na przykład dzieląc się 
wiedzą i pomysłami. 
 
„Ochrona kultury to obowiązek państw. Jeśli jednak gdzieś zaniedbuje się dziedzictwo 
światowe, to moim zdaniem UE powinna interweniować.” 

3. Należy zapewnić, by Europejczycy lepiej się poznali i bardziej szanowali 

Holendrów cieszy, gdy inni Europejczycy dobrze posługują się językiem angielskim. To dla nas duże 
ułatwienie podczas zagranicznych podróży, a także wtedy, gdy chcemy porozumieć się z osobami, które 
przybyły do Niderlandów w poszukiwaniu pracy. Jednocześnie wielu Holendrów uważa za bardzo ważne, 
aby nadal mówić w swoim języku i o niego dbać. Chcemy również szanować inne różnice w obrębie 
Europy. Niezależnie od tego, czy chodzi o kulturę, edukację czy sport, wszyscy w Europie muszą przede 
wszystkim czuć się wolni i mieć możliwość bycia sobą. Różnice mogą niekiedy prowadzić do spięć, ale 
jednocześnie sprawiają, że Europa jest bogatym kontynentem. Wielu Holendrów uważa zatem, że 
państwom należy dać czas na to, by zapoznały się wzajemnie ze swoimi zwyczajami i pomysłami. 
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„UE to dla mnie jakby grupa przyjaciół. Szanujemy nasze różnice i w razie potrzeby 
możemy poprosić innych o pomoc.” 

Dyskusje i pomysły zgromadzone online i w terenie 
POMYSŁ: „Oprócz lokalnego programu nauczania należy wprowadzić wspólny europejski program 
nauczania na wszystkich poziomach edukacji.” 

POMYSŁ: „Oprócz Stolicy Kultury należy również co roku wybierać stolicę (lub państwo) w dziedzinie 
edukacji, młodzieży i sportu.” 

„Tym, co łączy nas w UE, jest właśnie to, że każde państwo ma swoją własną kulturę. I że nie musimy się 
podporządkowywać jednej kulturze.” 

„Zamiast podkreślać negatywne aspekty, trzeba raczej lepiej promować sport.” 

„Zintegrowałem się z tutejszą społecznością, płacę tutaj podatki, ale moją ojczyzną jest i pozostanie 
Ameryka Łacińska. Dbam o mój język, a także o moje tradycje muzyczne i kulinarne. Tymi sprawami 
Europa nie powinna się zajmować.” 

„W Europie zbyt wiele dyskutuje się na temat gospodarki. A za mało o dobrostanie.” 

Studenci Uniwersytetu w Lejdzie: „Język jest ważny, ale to powinna być kwestia własnego wyboru” 

Na Uniwersytecie w Lejdzie odbyła się debata między studentami historii. Uważają oni za ważne, aby 
ludzie posługiwali się więcej niż jednym językiem. Ich zdaniem znajomość kilku języków znakomicie 
wpływa na rozwój osobisty oraz sprzyja handlowi i dobrym stosunkom politycznym w UE. W szczególności 
uważają jednak, że języków powinno się nauczać w szkole, ale nie powinny to być przedmioty 
obowiązkowe. Zdaniem studentów drugi język niekoniecznie musi być językiem europejskim. „Jeśli 
mieszkasz w Europie Wschodniej i zdecydujesz się na naukę języka rosyjskiego, to jest to Twoje prawo” – 
powiedziała jedna z uczestniczek. 

Społeczność turecka w Schiedam: „Wszystkim młodym ludziom trzeba zapewnić równe szanse na 
znalezienie pracy” 

W fundacji Hakder w Schiedam lokalna społeczność turecka rozmawiała m.in. o tym, jak ważne jest, by 
wszyscy mieli równe szanse na znalezienie pracy. Wszyscy obecni zgodzili się, że UE powinna zobowiązać 
przedsiębiorstwa do oferowania staży lub miejsc pracy młodym ludziom, którzy mają mniejsze szanse na 
znalezienie zatrudnienia. Stwierdzili, że trudności ze znalezieniem stażu lub pracy mają zwłaszcza młodzi 
ludzie ze środowisk migracyjnych. „Czasem boją się nawet iść do lekarza rodzinnego ze strachu, że będą 
musieli sami zapłacić za wizytę. Więc tym bardziej boją się prosić o staż albo o pracę”, powiedział jeden 
z uczestników. „Przedsiębiorcy powinni zwracać na to większą uwagę, a UE może ich do tego zachęcać.” 
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Opis metodologii badania 

„Kijk op Europa” składa się z różnych, wzajemnie powiązanych form dialogu, w ramach których 
zgromadziliśmy opinie i pomysły obywateli Niderlandów na temat przyszłości Europy i UE. W niniejszym 
rozdziale przedstawiono metodologię, jaką zastosowano, by zapewnić, że poszczególne wzajemnie 
powiązane formy dialogu są zgodne z wytycznymi mającymi zastosowanie do krajowych paneli 
obywatelskich w kontekście Konferencji w sprawie przyszłości Europy. 
 
Poszczególne formy dialogu 

Zastosowano następujące formy dialogu: 
4. Badanie panelu obywateli 

Badanie przeprowadzone wśród reprezentatywnej grupy ludności Niderlandów. 
5. Dialogi tematyczne online 

Dialogi, w ramach których z różnymi grupami Holendrów w sposób bardziej dogłębny omówiono 
wyniki pierwszego sprawozdania okresowego pt. „Nasza wizja Europy: wstępne spostrzeżenia i pytania 
uzupełniające” (8 października 2021 r.). 

6. Dialogi ze szczególnymi grupami 
Spotkania z Holendrami, którzy z reguły nie biorą udziału w badaniach (online) i panelach. 

7. Dialogi z młodymi ludźmi 
Spotkania poświęcone tematom europejskim, które są najistotniejsze dla młodych ludzi. 

8. Otwarte badanie online: Kwestionariusz i „Wybierz przyszłość” 
Kwestionariusz przeznaczony do badania panelu mogli również wypełnić wszyscy Holendrzy, w tym ci 
mieszkający za granicą. Kwestionariusz był dostępny od 1 września 2021 r. do 14 listopada 2021 r. 
Ponadto w tym samym okresie każdy obywatel Niderlandów mógł uczestniczyć w inicjatywie „Wybierz 
przyszłość” – internetowym narzędziu zawierającym 20 stwierdzeń. 
 

1. Badanie panelu obywateli 

Prowadzony w Niderlandach dialog obywatelski „Kijk op Europa” rozpoczął się 1 września od 
badania panelu. W niniejszym opisie metodologii pokrótce opisano projekt i przebieg tego badania 
panelu. 

Cel i populacja docelowa 
Dialog „Kijk op Europa” rozpoczął się od internetowego kwestionariusza na temat tego, co obywatele 
Niderlandów sądzą o przyszłości Europy. Kwestionariusz został przedłożony reprezentatywnemu 
panelowi, a następnie udostępniony wszystkim Holendrom (w tym mieszkającym za granicą). Ponadto 
każdy zainteresowany mógł uczestniczyć w inicjatywie „Wybierz przyszłość” – internetowym narzędziu 
zawierającym 20 stwierdzeń. Wyniki badania panelu wykorzystane zostaną w kilku dialogach 
tematycznych w ramach działań następczych po dialogu obywatelskim „Kijk op Europa”. 
 
Populacja docelowa badania panelu obejmuje wszystkich obywateli Niderlandów w wieku co najmniej 18 
lat, którzy w momencie rozpoczęcia badania byli zarejestrowani jako rezydenci w rejestrze ewidencji 
ludności (Basisregistratie Personen – BRP). Według centralnego biura statystycznego (CBS) 1 stycznia 2021 
r. ta populacja docelowa liczyła 14 190 874 osoby. Za dolną granicę przyjęto 18 lat – wiek uprawniający do 
wzięcia udziału w wyborach. Grupę tę określamy jako populację badania panelu. 
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Prace w terenie 
W celu uzyskania statystycznego obrazu „obywatela Niderlandów” wykorzystano ogólnokrajowy panel 
składający się z ponad 100 000 członków (certyfikowany przez ISO, grupę Research Keurmerk, 
niderlandzkie Stowarzyszenie Badań Rynku (Marktonderzoek Associatie)). Członkowie ci zgłosili się do 
panelu, by móc regularnie przedstawiać swoje poglądy na wiele rozmaitych tematów. Są to osoby, które 
pragną uczestniczyć w szerokiej debacie, a dodatkowo za wypełnianie kwestionariuszy otrzymują 
wynagrodzenie. Z różnych badań naukowych wynika, że otrzymywanie wynagrodzenia za wypełnienie 
kwestionariusza nie wpływa znacząco na odpowiedzi respondentów (źródło: Does use of survey incentives 
degrade data quality? („Czy stosowanie zachęt w ramach badań wpływa negatywnie na jakość danych?”) 
Cole, J. S., Sarraf, S. A., Wang, X., 2015 r.). 
 
Badanie rozpoczęło się 11 sierpnia 2021 r., a zakończyło 19 września 2021 r. Wszystkie dane zgromadzono 
za pośrednictwem internetu. Każdy członek panelu badawczego otrzymał e-mail z osobistym linkiem do 
internetowego kwestionariusza. Po dwóch tygodniach uczestnicy panelu otrzymali przypomnienie. 
Zaproszenia do udziału wysyłano w partiach i warstwowo (ze zwróceniem uwagi na równomierny rozkład 
subpopulacji) do czasu osiągnięcia wymaganej liczby respondentów. 

Dobór próby i rozkład 
Projekt badania zakłada, że aby zapewniona została dobra wiarygodność statystyczna, w badaniu musi 
wziąć udział co najmniej 3 600 respondentów. Ponadto liczba ta zapewnia dobry rozkład rozmaitych cech 
charakteryzujących populację. Nie ma jednego rodzaju obywatela Niderlandów. W związku z tym z góry 
zapewniono, by próba obejmowała dobry rozkład określonych cech. Niderlandy są stosunkowo małym 
państwem, ale na płaszczyźnie regionalnej opinie mogą się różnić. Postawa wobec określonych tematów 
i stopień zainteresowania nimi mogą (częściowo) wynikać z miejsca zamieszkania. I tak na przykład osoby 
mieszkające na obszarach wiejskich mogą podchodzić do kwestii, takich jak bezpieczeństwo, inaczej niż 
osoby mieszkające na obszarach miejskich. Z badań przeprowadzonych przez biuro planowania społeczno-
kulturalnego (Sociaal Cultureel Planbureau) wynika również, że osoby o wyższym wykształceniu są z reguły 
pozytywniej nastawione do UE niż osoby o niższym wykształceniu oraz że młodzi ludzie są bardziej 
prounijni niż osoby starsze (źródło: Wat willen Nederlanders van de Europese Unie? („Czego chcą 
Holendrzy od Unii Europejskiej?”) Sociaal en Cultureel Planbureau, Haga, 2019 r.). 
 
Dlatego też z góry określiliśmy kwoty dotyczące trzech następujących cech, zapewniając w ten sposób 
reprezentatywny rozkład próby: (1) region (wg podziału COROP), (2) wiek i (3) poziom wykształcenia. 
Rozkład próby przedstawiono również na podstawie następujących cech indywidualnych: płeć, 
pochodzenie, zajęcie, sympatie polityczne. 
 
Obszary COROP zostały opracowane w oparciu o koncepcję regionów węzłowych (gdzie „węzeł” to główny 
ośrodek, w którym świadczone są usługi lub który pełni funkcje regionalne), których granice wyznaczono 
na podstawie tras dojazdu do pracy. W niektórych przypadkach odsunięto tę koncepcję, tak aby obszary 
te przebiegały zgodnie z granicami prowincji. Po przeklasyfikowaniu gmin przekraczających granice COROP 
klasyfikacja została skorygowana (źródło: CBS). W regionach COROP zapewniamy dobry rozkład w grupach 
wiekowych, które ustalono następująco: 18–34 lata, 35–54 lata, 55–75 lat i ponad 75 lat. 
 
Ponadto zapewniliśmy reprezentatywny rozkład poziomu wykształcenia. W próbie podział respondentów 
odpowiada krajowemu podziałowi wg najwyższego osiągniętego poziomu wykształcenia. Podział ten 
przedstawia się następująco: 
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Najwyższy osiągnięty poziom wykształcenia  

niski: wykształcenie podstawowe, wykształcenie przedzawodowe na poziomie 
średnim (VMBO), wykształcenie ogólne na poziomie średnim (HAVO/VWO) klasy 1–
3, wykształcenie zawodowe na poziomie średnim (MBO) klasa 1 

32,1% 

średni: wykształcenie ogólne na poziomie średnim (HAVO/VWO) klasy 4–5, 
wykształcenie zawodowe na poziomie średnim (MBO) klasy 2–4 

44,6% 

wysoki: wykształcenie wyższe zawodowe (HBO) lub uniwersyteckie (WO) 22,9% 

nieznany  0,4% 

Odpowiedzi 
W badaniu panelu wzięło udział łącznie 4 086 respondentów. Dzięki temu osiągnięto cel w postaci 3 600 
wypełnionych kwestionariuszy. 
 

Odpowiedzi w podziale na obszary COROP 
i wiek 

18–34 lata 35–54 lata 55–75 lata ponad 75 
lat 

Północna część prowincji Drenthe 11 14 17 5 

Południowo-wschodnia część prowincji 
Drenthe 

10 12 14 4 

Południowo-zachodnia część prowincji 
Drenthe 

7 10 11 3 

Flevoland 29 33 28 6 

Północna część Fryzji 20 22 25 8 

Południowo-wschodnia część Fryzji 12 13 14 3 

Południowo-zachodnia część Fryzji 8 11 11 4 

Achterhoek 22 27 34 11 

Arnhem/Nijmegen 52 53 55 15 

Veluwe 44 48 51 17 

Południowo-zachodnia część Geldrii 16 18 20 5 

Delfzijl i okolice 2 4 5 1 

Wschodnia część prowincji Groningen 7 10 12 3 

Pozostały obszar prowincji Groningen 36 26 28 8 

Środkowa część Limburgii 13 17 21 7 

Północna część Limburgii 17 20 23 7 
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Odpowiedzi w podziale na obszary COROP 
i wiek 

18–34 lata 35–54 lata 55–75 lata ponad 75 
lat 

Południowa część Limburgii 38 40 52 17 

Środkowa część Brabancji Północnej 34 35 35 11 

Północno-wschodnia część Brabancji 
Północnej 

41 43 51 14 

Zachodnia część Brabancji Północnej 40 47 49 15 

Południowo-wschodnia część Brabancji 
Północnej 

55 56 58 18 

Aglomeracja Haarlem 13 18 18 7 

Alkmaar i okolice 14 19 19 6 

Wielki Amsterdam 116 104 88 23 

Gooi i Vechtstreek 13 21 19 7 

IJmond 12 14 15 4 

Północna część Holandii Północnej 22 27 30 9 

Zaanstreek 11 13 12 3 

Północna część prowincji Overijssel 25 28 25 8 

Twente 41 44 46 14 

Południowo-zachodnia część prowincji 
Overijssel 

10 11 12 3 

Utrecht 96 100 89 27 

Pozostały obszar Zelandii 16 21 23 8 

Zeeuws-Vlaanderen 6 8 9 3 

Aglomeracja Lejdy i Bollenstreek 30 31 31 10 

Aglomeracja Hagi 63 70 57 18 

Delft i Westland 19 15 15 4 

Wielki Rijnmond 103 107 99 31 

Wschodnia część Holandii Południowej 22 24 25 8 

Południowo-wschodnia część Holandii 
Południowej 

24 26 26 9 
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Odpowiedzi w podziale na poziom wykształcenia   

niski 1382 34% 

średni 1747 43% 

wysoki 915 22% 

nieznany  42 1% 

 

Wiarygodność i reprezentatywność 
Biorąc pod uwagę wynoszącą 4 086 liczbę respondentów, możliwe jest formułowanie stwierdzeń na temat 
populacji na poziomie wiarygodności 95% i przy marginesie błędu wynoszącym 1,53%. Poziom 
wiarygodności i margines błędu wyników określa się na podstawie rozmiaru próby. Im większa próba, tym 
bardziej wiarygodne i/lub dokładniejsze wyniki mogą zostać uogólnione dla populacji. 
 
Poziom wiarygodności definiuje się jako 1 (100%) pomniejszony o poziom istotności. Powszechnie 
przyjmuje się, że poziom istotności wynosi 5%. Poziom wiarygodności wynosi wówczas 95%. Oznacza to, 
że gdyby badanie zostało powtórzone w ten sam sposób i w tych samych okolicznościach, w 95% 
przypadków wyniki wyglądałyby tak samo. 
Dokładność (wyrażona jako margines błędu) wskazuje przedział wartości, w którym znajduje się 
prawdziwa wartość w odniesieniu do populacji. Innymi słowy: w jakim stopniu wyniki uzyskane na 
podstawie próby maksymalnie odbiegają od wyników, które by uzyskano, gdyby zgromadzić odpowiedzi 
całej populacji? Margines błędu wynoszący 1,53% oznacza, że rzeczywista wartość w odniesieniu do całej 
populacji może być o maksymalnie 1,53% wyższa lub niższa od wartości próby. Jeżeli wynik badania próby 
wskazuje, że 50% respondentów uważa dany temat za istotny, to wówczas odsetek ten jest co najwyżej 
o 1,53% wyższy lub o 1,53% niższy od tych 50%, tj. wynosi od 48,47% do 51,53%. Margines błędu 
w wysokości do 5% jest powszechny i ogólnie akceptowany w (statystycznych) badaniach ilościowych. 
 
Oprócz wiarygodności ważna jest również reprezentatywność próby. Ponieważ zaproszenia do 
uczestnictwa wysłano w partiach i warstwowo, wyniki są reprezentatywne w odniesieniu do 
poszczególnych obszarów COROP i do grup wiekowych w obrębie każdego obszaru COROP. Odpowiedzi są 
również reprezentatywne w odniesieniu do poziomu wykształcenia względem krajowego rozkładu 
najwyższego osiągniętego poziomu wykształcenia. 

Pozostałe cechy indywidualne 
Uczestnikom badania panelu zadano szereg dodatkowych pytań ogólnych. Pytano o płeć, stosunek do UE, 
pochodzenie, zajęcie w życiu codziennym oraz o to, na jaką partię polityczną głosowałaby dana osoba, 
gdyby wybory odbywały się teraz. 
 
49% uczestników to mężczyźni, 50% to kobiety, a 1% woli nie odpowiadać na to pytanie. 
 
51% uczestników pozytywnie odnosi się do członkostwa Niderlandów w UE, 13% odnosi się do niego 
negatywnie, a 36% – neutralnie lub nie ma zdania na ten temat. 
 
95% uczestników urodziło się w Niderlandach. W przypadku 89% uczestników oboje rodzice urodzili się 
w Niderlandach. W przypadku 5% uczestników oboje rodzice urodzili się za granicą. 
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Obecne sympatie polityczne uczestników 

Partia % 

Partia Ludowa na rzecz Wolności i Demokracji (VVD) 14% 

Partia Wolności (PVV) 13% 

Partia Socjalistyczna (SP) 8% 

Demokraci 66 (D66) 6% 

Apel Chrześcijańsko-Demokratyczny (CDA) 6% 

Partia Pracy (PvdA) 6% 

Partia na rzecz Zwierząt (Partij voor de Dieren) 4% 

Zielona Lewica (GroenLinks) 4% 

Unia Chrześcijańska (ChristenUnie) 3% 

Właściwa Odpowiedź (JA21) 3% 

Chłopski Ruch Obywatelski (BoerBurgerBeweging) 2% 

Forum na rzecz Demokracji (Forum voor Democratie) 2% 

Polityczna Partia Protestantów (SGP) 2% 

Volt 2% 

Myślcie (DENK) 1% 

Grupa Van Haga 1% 

BIJ1 1% 

Partia Den Haan 0% 

Inne 2% 

Brak odpowiedzi 3% 

Wolę nie udzielać odpowiedzi 13% 

Nie biorę udziału w wyborach 5% 

Czym głównie zajmują się Państwo obecnie w życiu codziennym? 

Zajęcie % 

Uczniowie/studenci 6% 
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Zajęcie % 

Osoby pracujące w niepełnym wymiarze czasu pracy 16% 

Osoby pracujące w pełnym wymiarze czasu pracy 31% 

Osoby prowadzące działalność na własny rachunek 3% 

Osoby zajmujące się gospodarstwem domowym 5% 

Osoby poszukujące pracy 2% 

Wolontariusze 2% 

Osoby niezdolne do podjęcia pracy 6% 

Emeryci 27% 

Inne 1% 

Wolę nie udzielać odpowiedzi 1% 

 

Kwestionariusz 
Kwestionariusz i niniejsze sprawozdanie zostały przygotowane przez niezależną organizację zewnętrzną na 
zlecenie Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Kwestionariusz ma strukturę modułową i zawiera następujące 
bloki pytań, zgodnie z tematami określonymi na potrzeby Konferencji w sprawie przyszłości Europy: 
• Ważne tematy i rola Europy 
• Zmiana klimatu i środowisko 
• Zdrowie 
• Gospodarka i zatrudnienie 
• Rola Unii Europejskiej w świecie 
• Bezpieczeństwo i praworządność 
• Świat cyfrowy 
• Demokracja europejska 
• Migracja i uchodźcy 
• Edukacja/Kultura/Młodzież/Sport 
 
Przy opracowywaniu kwestionariusza wiele uwagi poświęcono jakości, wiarygodności i adekwatności 
pytań. Dołożono starań, by pytania, tezy i dylematy sformułować w sposób neutralny i obiektywny. 
Ponadto pytania skontrolowano pod kątem zrozumiałości języka (poziom znajomości języka B1). 
 
Kwestionariusz został przetestowany w ramach badania jakościowego w bezpośrednim kontakcie 
z respondentami testowymi z grupy docelowej. W ten sposób zbadano, w jaki sposób pytania są 
odbierane przez różne typy respondentów. Pytania, które okazały się zbyt skomplikowane, poprawiono. 

Metody analizy 
W przedmiotowym badaniu wykorzystano dwie metody analizy: 
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Analizy jednowymiarowe 

Do opisania zmiennych w badaniu wykorzystuje się statystyki opisowe. W przedmiotowym badaniu użyto 
częstotliwości i średnich. 

Analizy dwuwymiarowe 

W analizach dwuwymiarowych analizuje się związek między dwiema zmiennymi, w tym przypadku 
związek między znaczeniem różnych tematów i opinią, czy UE powinna podejmować działania w danej 
dziedzinie, a cechą indywidualną – wiekiem. Za pomocą szacowania istotności zbadano, czy różne grupy 
wiekowe przypisują danemu tematowi odmienne znaczenie oraz czy ich opinie na temat tego, w jakim 
stopniu UE powinna podejmować działania w danej dziedzinie, różnią się. 

Sprawozdawczość i kompletność 
Niniejsze sprawozdanie zawiera (wizualną) prezentację wyników dotyczących wszystkich pytań zadanych 
uczestnikom panelu. W przypadku niektórych pytań uczestnicy mogli udzielać odpowiedzi „otwartych” (tj. 
takich, które nie zostały z góry sklasyfikowane). Otwarte odpowiedzi zostały następnie sklasyfikowane 
i uwzględnione w publikacji. Pomysły przedstawione przez uczestników w otwartych uwagach 
wykorzystuje się jako wkład w różnych dialogach tematycznych w ramach działań następczych dialogu 
obywatelskiego „Kijk op Europa”. 
  



Kijk op Europa  25 

2. Dialogi tematyczne online 

Podczas ośmiu dialogów tematycznych online pogłębiono najważniejsze tematy Konferencji 
w sprawie przyszłości Europy. Celem tych dialogów było ustalenie, dlaczego ludzie sądzą to, co sądzą, 
oraz jakie motywy i odczucia się za tym kryją. Jakie żywimy obawy i jakie szanse widzimy? Podczas 
wchodzących w skład dialogu sesji uczestnicy mogli również przedstawić sugestie i pomysły na te 
tematy, a także poruszyć kwestie, które nie są omawiane w ramach konferencji, ale są dla nich 
ważne. 
 
Dialogi tematyczne odbyły się w dniach 12 i 14 października oraz 9 i 11 listopada. W październiku 
zorganizowano cztery dialogi tematyczne online poświęcone tematom ujętym w klastrze 
„Gospodarka i demokracja”. W listopadzie zorganizowano cztery dialogi tematyczne online 
poświęcone tematom ujętym w klastrze „Klimat oraz UE na świecie”. W każdej sesji dialogu 
uczestniczyło średnio 29 osób (łącznie 231). Uczestnicy zostali wyłonieni spośród członków panelu 
(zob. pkt 1) i za pośrednictwem mediów społecznościowych. 
 
3. Dialogi ze szczególnymi grupami 

O niektórych grupach Holendrów wiadomo, że rzadziej biorą udział w (internetowych) badaniach 
i panelach. Aby uzyskać reprezentatywny „głos Holendrów”, ważne było, by także te osoby mogły 
wyrazić swoje pomysły i opinie. Dlatego na potrzeby dialogu „Kijk op Europa” zorganizowaliśmy też 
szereg dialogów w terenie. (Między innymi) zebrane przez nas opinie i pomysły zostały wykorzystane 
do sformułowania zaleceń. 

Grupy docelowe 

Niełatwo jest jednoznacznie zdefiniować trudniej dostępne grupy. Z badań i doświadczeń wiemy, że 
Holendrzy o korzeniach innych niż zachodnioeuropejskie są zdecydowanie mniej skłonni do udziału 
w badaniach i dyskusjach. Ponieważ chodzi o dużą grupę (14% obywateli Niderlandów1), zdecydowaliśmy 
się zaprosić ich do udziału w dialogu „Kijk op Europa”. Z tych samych względów zwróciliśmy się do osób 
słabo wykształconych. Również to jest duża grupa (2,5 mln Holendrów2), która częściowo pokrywa się 
z grupą migrantów (39%). Ponadto przeprowadzono dialog z grupą, która jest mało widoczna 
w sondażach i dyskusjach, krytycznie odnosi się do Europy, ale pod względem zawodowym często 
się z nią styka. Jeśli chodzi o przedsiębiorców, na rozmówców wybraliśmy rolników. 
 
Do wyżej wymienionych grup zwrócono się za pośrednictwem organizacji, których są członkami, 
takich jak organizacje migrantów, grupy interesów i zrzeszenia zawodowe. Ponieważ liczbę dialogów 
ograniczyliśmy do ośmiu, nie mogliśmy uwzględnić wszystkich. W związku z tym wybór uczestników 
jest w pewnym sensie arbitralny. Dokonując tego wyboru, braliśmy również pod uwagę chęć 
uczestnictwa i mobilizowania swojego otoczenia oraz kwestie praktyczne, takie jak dostępność 
w poszczególnych dniach i miejscach. 
 
W terenie przeprowadzono dialogi z członkami następujących organizacji: 
• fundacja Hakder, społeczność Alewitów, Schiedam 
• fundacja Asha, społeczność pochodzących z Indii Surinamczyków, Utrecht (2 sesje dialogu) 
• Piëzo, organizacja społeczeństwa obywatelskiego, Zoetermeer 
• Taal doet Meer, organizacja działająca na rzecz osób słabo wykształconych, Utrecht 
• BoerenNatuur, stowarzyszenie spółdzielni rolniczych 
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• Marokkanen Dialoog Overvecht, społeczność marokańska, Utrecht 
• Femmes for Freedom, organizacja działająca na rzecz kobiet ze środowisk migracyjnych, Haga 
 
W spotkaniach tych wzięło udział łącznie 110 osób. 
 
4. Dialogi z młodymi ludźmi 

Młodzi ludzie są priorytetową grupą docelową Konferencji w sprawie przyszłości Europy. Aby aktywnie 
zachęcać ich do udziału w dialogu obywatelskim „Kijk op Europa” oraz szczególnie uwzględnić opinie 
i pomysły tej grupy, w ramach dialogu zorganizowano pięć fizycznych spotkań z młodymi ludźmi. 
Planowane szóste spotkanie nie mogło się odbyć ze względu na obostrzenia związane z Covid-19. 
 
Spotkania odbyły się w następujących instytucjach: 
• stowarzyszenie studentów historii, Uniwersytet w Lejdzie 
• szkoła średnia Dr. Knippenbergcollege w Helmond 
• „CoalitionY”, platforma młodzieżowa SER (Rada Społeczno-Gospodarcza) 
• szkoła zawodowa Graafschap College, Doetinchem 
• CSG Jan Arentsz, technikum, Alkmaar 
 
W spotkaniach tych wzięło udział łącznie 95 młodych ludzi. 

Zastosowane techniki rozmów 
W ramach dialogów tematycznych online, dialogów ze szczególnymi grupami oraz dialogów z młodymi 
ludźmi stosowana była tzw. „metoda sokratyczna”. Metoda ta jest stosowana od wielu lat podczas Dnia 
Dialogu, kiedy to ludzie z całego kraju rozmawiają ze sobą o kwestiach, które są dla nich istotne. 
W metodzie sokratycznej moderator kieruje się następującymi zasadami: 
 
• pozwól każdemu opowiedzieć swoją historię 
• nie odpowiadaj bezpośrednio inną historią 
• wszyscy rozmówcy powinni być traktowani z szacunkiem 
• mów z własnej perspektywy („ja uważam” zamiast „mówi się”) 
• jeśli rozmowa jest zbyt ogólnikowa, poproś o wyjaśnienia 
• nie spiesz się z osądami, najpierw przeanalizuj sprawę 
• dopuszczaj chwile milczenia, jeśli uczestnicy potrzebują się zastanowić 
 
W dialogach oparto się na rytmie: rozbieżność – zbieżność – rozbieżność. Punktem wyjścia jest to, że 
najpierw musi być rozbieżność (należy uwzględnić odczucia i opinie poszczególnych osób), następnie 
możliwe jest zbliżenie stanowisk (należy rozmawiać o ewentualnych kierunkach), a na koniec możliwa jest 
ponowna rozbieżność (np. przy gromadzeniu zaleceń poszczególnych osób). Doświadczenie i teoria 
pokazują, że prowadzony w tym rytmie dialog jest optymalny. 
 
Wszystkie dialogi prowadzili profesjonalni moderatorzy. 
 
5. Otwarte badanie online: Kwestionariusz i „Wybierz przyszłość” 

Kwestionariusz przeznaczony do badania panelu mogli również wypełnić wszyscy Holendrzy, w tym ci 
mieszkający za granicą. Kwestionariusz był dostępny od 1 września 2021 r. do 14 listopada 2021 r. 
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Ponadto w tym samym okresie każdy obywatel Niderlandów mógł uczestniczyć w inicjatywie „Wybierz 
przyszłość” – internetowym narzędziu zawierającym 20 stwierdzeń. 

Odpowiedzi i praktyka 
Na pytania zawarte w kwestionariuszu odpowiedziało łącznie 1 967 osób, a 6 968 osób ustosunkowało się 
do wszystkich 20 tez w narzędziu „Wybierz przyszłość”. Zarówno kwestionariusz, jak i narzędzie były 
ogólnodostępne: uczestnictwa nie ograniczono żadnymi z góry określonymi warunkami ani kryteriami. 
Z myślą o zachęceniu jak największej liczby osób w kwestionariuszu przewidziano możliwość pomijania 
pytań (nie było pytań obowiązkowych). Respondenci o wiele częściej niż uczestnicy badania 
reprezentatywnego panelu zaznaczali opcję „Wolę nie udzielać odpowiedzi”. 
Indywidualne cechy respondentów otwartego kwestionariusza i narzędzia „Wybierz przyszłość” różnią się 
pod wieloma względami od cech uczestników badania reprezentatywnego panelu. W przeciwieństwie do 
wyników badania panelu wyniki otwartego kwestionariusza i wspomnianego narzędzia nie są 
reprezentatywne. Wyniki otwartego badania online wykorzystano jako uzupełnienie badania panelu. Dają 
one wgląd w nastroje i pomysły, które są w Holandii rozpowszechnione. Propozycje usprawnień 
sformułowane w otwartych polach tekstowych zostały wykorzystane w części „Dyskusje i pomysły 
zgromadzone online i w terenie”. Narzędzie „Wybierz przyszłość” zastosowano, by lepiej zrozumieć 
niektóre odczucia obecne wśród Holendrów. Jego wyniki zostały wzięte pod uwagę przy sporządzaniu 
zaleceń. Ze względu na wymóg reprezentatywności wyniki otwartego badania online zostały w niniejszym 
sprawozdaniu uwzględnione w ograniczonym stopniu. 
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