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Κεντρική κυβέρνηση 

Το όραμά μας για την Ευρώπη 
 
Απόψεις, ιδέες και συστάσεις 
 
 
 
Θέματα 
• Κλιματική αλλαγή και περιβάλλον 
• Μετανάστευση 
• Υγεία 
• Η ΕΕ σε παγκόσμιο επίπεδο 
 
14 Ιανουαρίου 2022 
 
Το παρόν έγγραφο αποτελεί μετάφραση της έκθεσης «Το όραμά μας για την Ευρώπη· απόψεις, ιδέες και 
συστάσεις», η έκδοση στα ολλανδικά δημοσιεύτηκε στις 14 Ιανουαρίου 2022 στη διεύθυνση 
www.kijkopeuropa.nl. Στο παρόν μεταφρασμένο κείμενο, η στοιχειοθεσία του πρωτοτύπου 
απλοποιήθηκε (αφαιρέθηκαν εικόνες και λοιπά γραφικά στοιχεία) για τους σκοπούς της μετάφρασης. 
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Το όραμά μας για... 

Σύνοψη της έκθεσης: όλες οι συστάσεις με μια ματιά 
Στο πλαίσιο του διαλόγου με τους πολίτες με τίτλο «Όραμα για την Ευρώπη», συγκεντρώσαμε απόψεις 
και ιδέες ολλανδών πολιτών σχετικά με το μέλλον της Ευρώπης. Η διαδικασία αυτή οδήγησε στη 
διατύπωση των ακόλουθων συστάσεων προς την Ευρωπαϊκή Ένωση για τα τέσσερα τελευταία θέματα 
(από ένα σύνολο εννέα θεμάτων). 

Κλιματική αλλαγή και περιβάλλον 
1. Να δοθεί σαφής κατεύθυνση για την ευρωπαϊκή προσέγγιση έναντι της κλιματικής αλλαγής 
2. Να εξασφαλιστεί μεγαλύτερη συνεργασία μεταξύ χωρών και επιχειρήσεων για την εφαρμογή 

στοχευμένων λύσεων 
3. Να θεσπιστεί ένα δίκαιο και πρακτικό σύστημα για τη μείωση των εκπομπών CO2 
4. Να επιδιωχθεί σαφέστερη και πιο θετική ενημέρωση σχετικά με τις προκλήσεις της κλιματικής 

αλλαγής 
 
Οι ολλανδοί πολίτες θεωρούν ότι η ΕΕ πρέπει να ηγείται της καταπολέμησης της κλιματικής αλλαγής. Τα 
κράτη μέλη πρέπει να μπορούν να προβαίνουν σε εξατομικευμένες επιλογές, αλλά ταυτόχρονα οφείλουν 
να συνεργάζονται μεταξύ τους προς επίτευξη των ιδίων στόχων. Αντί να ασκείται κριτική στους άλλους, 
τα κράτη της ΕΕ θα πρέπει να καταβάλουν μεγαλύτερη προσπάθεια ώστε να ανταλλάσσουν γνώσεις και 
να λαμβάνουν από κοινού αποφάσεις. Για να είναι αποτελεσματικό, το σύστημα φορολόγησης των 
εκπομπών CO2 που θα θεσπιστεί πρέπει να είναι δίκαιο, σαφές και πρακτικό. Εν γένει, οι ολλανδοί 
πολίτες θεωρούν ότι η ΕΕ θα πρέπει να προβάλει με καλύτερο και πιο θετικό τρόπο τα θέματα που 
αφορούν την κλιματική αλλαγή. 

Μετανάστευση 
1. Να εστιαστεί η συζήτηση σχετικά με το προσφυγικό ζήτημα και στις πιο ευαίσθητες πτυχές του 
2. Να εξασφαλιστεί η δίκαιη και αποτελεσματική κατανομή των προσφύγων 
3. Να αξιοποιηθεί η γνώση και η εμπειρία προκειμένου να παρασχεθεί βοήθεια στις περιοχές 

υποδοχής μεταναστών 
 
Οι ολλανδοί πολίτες θεωρούν ότι είναι σημαντικό να υπάρξει διαχωρισμός μεταξύ των προσφύγων που 
εγκαταλείπουν ανασφαλείς τόπους και των οικονομικών προσφύγων. Η συζήτηση σχετικά με το 
μεταναστευτικό και την ενσωμάτωση συχνά δεν υπεισέρχεται στις πιο ευαίσθητες πτυχές τους. Για να 
εξασφαλιστεί η δίκαιη κατανομή προσφύγων στην Ευρώπη, η ΕΕ θα πρέπει να συμφωνήσει σαφή 
κριτήρια που θα αποδίδουν δικαιοσύνη τόσο στα κράτη μέλη όσο και σε εκείνους που αναγκάστηκαν να 
εγκαταλείψουν τις χώρες τους. Τέλος, οι ολλανδοί πολίτες προτείνουν πέραν της οικονομικής ενίσχυσης 
στις περιοχές υποδοχής προσφύγων να παρασχεθεί και τεχνογνωσία.  

Υγεία 
1. Να υπάρξει μεγαλύτερη πρόληψη για την αντιμετώπιση μιας πανδημίας 
2. Να χορηγηθούν οικονομικώς προσιτά και αξιόπιστα φάρμακα σε όλους 
3. Τα κράτη πρέπει να μεριμνούν για καλύτερη και δικαιότερη υγειονομική περίθαλψη 
 
Οι ολλανδοί πολίτες θεωρούν ότι τα κράτη της ΕΕ πρέπει να συνεργάζονται περισσότερο για την 
καταπολέμηση μιας πανδημίας. Σε σχέση με την προσέγγιση έναντι του κορωνοϊού, η πολιτική που 
εφαρμόστηκε υπήρξε ενίοτε συγκεχυμένη. Τα μέτρα πρέπει να είναι πιο συνεκτικά μεταξύ τους χωρίς να 
χρειάζεται να εφαρμόζονται παντού τα ίδια. Σε ό,τι αφορά το κόστος των εμβολίων ή των φαρμάκων, οι 
ολλανδοί πολίτες επιθυμούν να διατηρηθεί όσο το δυνατό πιο χαμηλό, ενώ παράλληλα θα πρέπει να 
εξασφαλίζεται αξιόπιστη ποιότητα και υπεύθυνη παραγωγή. Επίσης, θεωρούμε ότι είναι σημαντικό οι 
μεγάλες επιχειρήσεις να μην καταχρώνται την ισχύ τους και το σύστημα περίθαλψης να αποτελεί 
πρωτίστως εθνική αρμοδιότητα. 
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Ο ρόλος της ΕΕ σε παγκόσμιο επίπεδο 

1. Να αξιοποιηθεί η ισχύς της ΕΕ ιδίως έναντι των μεγάλων διεθνών θεμάτων 
2. Να ενθαρρυνθεί η συνεργασία και όχι οι συγκρούσεις τόσο εντός όσο και εκτός Ευρώπης 
3. Να παρασχεθεί βοήθεια έναντι των συγκρούσεων με καλά μελετημένο τρόπο 
 
Οι ολλανδοί πολίτες πιστεύουν ότι η ευρωπαϊκή συνεργασία θα πρέπει να επικεντρώνεται πρωτίστως σε 
μείζονα ζητήματα κοινού ενδιαφέροντος. Η συνεργασία της ΕΕ με τρίτες χώρες πρέπει επίσης να 
επικεντρωθεί σε αυτό. Πέραν της κλιματικής αλλαγής και της πανδημίας του κορωνοϊού, τα ζητήματα 
αυτά αφορούν επίσης τη διεθνή ασφάλεια και την προστασία της ευρωπαϊκής οικονομίας από τις 
αθέμιτες εμπορικές πρακτικές. Τόσο εντός όσο και εκτός Ευρώπης, οι ολλανδοί πολίτες προτιμούν τη 
συνεργασία από τη διαμάχη. Επίσης, κατά την αντιμετώπιση των συγκρούσεων είναι πάντα προτιμότερο 
να επιλέγεται η χωρίς βία επίλυσή τους. 
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Προοίμιο 
Στο πλαίσιο του διαλόγου με τους πολίτες «Όραμα για την Ευρώπη», δόθηκε η δυνατότητα σε όλους 
τους oλλανδούς πολίτες, από την 1η Σεπτεμβρίου έως τα μέσα Νοεμβρίου, να μοιραστούν τις απόψεις 
και τις ιδέες τους για το μέλλον της Ευρώπης. Οι Κάτω Χώρες υποβάλλουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) 
τις συστάσεις που προέκυψαν από τον διάλογο αυτό, μαζί με τις απόψεις και τις ιδέες που 
διατυπώθηκαν. Η παρούσα έκθεση εστιάζεται στα τέσσερα τελευταία θέματα (από ένα σύνολο εννέα 
θεμάτων). Τα πρώτα πέντε θέματα έχουν ήδη εξεταστεί στην έκθεση που δημοσιεύτηκε στις 3 
Δεκεμβρίου 2021. 

Σχετικά με «Το όραμά μας για την Ευρώπη» 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση επιθυμεί να γνωρίζει τι σκέφτονται οι πολίτες της για την Ευρώπη. Αυτός είναι 
λόγος για τον οποίο η ΕΕ διοργάνωσε τη Διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης. Οι απόψεις και οι ιδέες 
των πολιτών από όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση θα τροφοδοτήσουν τελικά τα μελλοντικά σχέδια για την 
Ευρώπη. Στο πλαίσιο της Διάσκεψης, οι Κάτω Χώρες διοργάνωσαν τον εθνικό διάλογο με τους πολίτες 
«Το όραμά μας για την Ευρώπη». 
 
«Το όραμά μας για την Ευρώπη» ξεκίνησε την 1η Σεπτεμβρίου με τη διαδικτυακή συλλογή απόψεων και 
ιδεών στο πλαίσιο έρευνας που διενεργήθηκε σε αντιπροσωπευτική ομάδα. Για να εμβαθύνουμε τις 
αρχικές γνώσεις που αντλήθηκαν από την έρευνα ομάδας και να διατυπώσουμε συγκεκριμένες 
συστάσεις, διοργανώσαμε διαδικτυακούς θεματικούς διαλόγους. Η συμμετοχή στον διάλογο υπήρξε 
ανοικτή σε όλους. Επιπλέον, σε όλη τη χώρα διεξήχθησαν συζητήσεις με νέους και άλλες 
(δυσκολοπρόσιτες) ομάδες. 

Από μαθητές, σπουδαστές σχολών επαγγελματικής εκπαίδευσης και φοιτητές μέχρι αγρότες, 
μετανάστες και τον ίδιο τον υπουργό 
Τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο, πραγματοποιήθηκαν συνολικά οκτώ διαδικτυακοί θεματικοί διάλογοι 
με 30 συμμετέχοντες κατά μέσο όρο ανά συνεδρίαση. Επιπλέον, διοργανώσαμε διαδικτυακό θεματικό 
διάλογο και επτά θεματικούς διαλόγους δια ζώσης με διάφορες πληθυσμιακές ομάδες. Για παράδειγμα, 
συνεργαστήκαμε με την τουρκική κοινότητα στο Schiedam και επισκεφτήκαμε εθελοντές του ιδρύματος 
Piëzo στο Zoetermeer. Μετά την ολοκλήρωση του διαλόγου στο Zoetermeer, συναντηθήκαμε με τον 
υπουργό Εξωτερικών κ. Knapen. Ο υπουργός συζήτησε με τους συμμετέχοντες και τις συμμετέχουσες 
σχετικά με τον διάλογο και τις παρατηρήσεις τους για το μέλλον της Ευρώπης. Τέλος, διοργανώσαμε έξι 
συναντήσεις με διάφορες ομάδες νέων. Για παράδειγμα, επισκεφθήκαμε ένα σχολείο δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης στο Helmond, ένα σχολείο επαγγελματικής εκπαίδευσης στο Doetinchem καθώς και το 
Πανεπιστήμιο του Leiden. 
 
‘Πρόκειται για το μέλλον των παιδιών μας. Για τον λόγο αυτό, θεωρώ ότι είναι 
σημαντικό να συμμετέχω στους σχετικούς διαλόγους.’ 
Δήλωση συμμετέχοντος σε θεματικό διάλογο 

Σχετικά με την παρούσα έκθεση 
Με βάση τις απόψεις και τις ιδέες που συγκεντρώσαμε τους τελευταίους μήνες, διατυπώθηκαν 
συστάσεις από oλλανδούς πολίτες προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Από τις συναντήσεις μεταξύ ολλανδών 
πολιτών προέκυψαν ενδιαφέρουσες συζητήσεις και διατυπώθηκαν καινοτόμες ιδέες και προτάσεις. 
Ορισμένες από τις ιδέες και τις προτάσεις αυτές περιλαμβάνονται στην παρούσα έκθεση. Ως εκ τούτου, 
το περιεχόμενο της παρούσας έκθεσης απηχεί τη φωνή των Κάτω Χωρών: το όραμά μας για την Ευρώπη. 
 
Ομοίως με την ύπαρξη διαφορετικών απόψεων μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών και μεταξύ των 
ευρωπαίων πολιτών, έτσι και εμείς στις Κάτω Χώρες δεν συμφωνούμε πάντοτε μεταξύ μας. Αλλά αυτές 
ακριβώς οι διαφορές είναι πολύτιμες. Αποτελούν σημαντική ένδειξη ενός δημοκρατικού πολιτεύματος. 
Οι συστάσεις προέρχονται από τις επικρατέστερες απόψεις και ιδέες των συμμετεχόντων στο «Όραμά 
μας για την Ευρώπη». Επιπλέον, καταγράψαμε τις ανησυχίες, τις σκέψεις και τα συναισθήματα που 
μπορεί να είναι λιγότερο συνήθη, αλλά μας τράβηξαν την προσοχή κατά τη διάρκεια των διαλόγων και 
της διαδικτυακής έρευνας. 
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‘Μου αρέσει να μπορώ να λέω τη γνώμη μου για θέματα που είναι σημαντικά για 
μένα. Και να έχω την αίσθηση ότι με ακούνε.’ 
Δήλωση συμμετέχοντος σε θεματικό διάλογο 
 
Έχουν προσδιοριστεί εννέα θέματα για τη Διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης. Τα θέματα αυτά 
βρίσκονται επίσης στο επίκεντρο του διαλόγου με τους πολίτες στις Κάτω Χώρες «Το όραμά μας για την 
Ευρώπη». Τον Οκτώβριο, δημοσιεύσαμε ενδιάμεση έκθεση με τις πρώτες διαπιστώσεις και 
συμπληρωματικές ερωτήσεις με βάση την έρευνα ομάδας. Στις αρχές Δεκεμβρίου, δημοσιεύτηκε έκθεση 
με τις απόψεις, τις ιδέες και τις συστάσεις σχετικά με τα πρώτα πέντε θέματα. Η παρούσα έκθεση 
καλύπτει τα υπόλοιπα τέσσερα θέματα. 

Προηγούμενη έκθεση – Δεκέμβριος 2021 

• Αξίες και δικαιώματα, κράτος δικαίου και ασφάλεια 
• Ισχυρότερη οικονομία, κοινωνική δικαιοσύνη και θέσεις εργασίας 
• Ευρωπαϊκή δημοκρατία 
• Ψηφιακός μετασχηματισμός 
• Παιδεία, πολιτισμός, νεολαία και αθλητισμός 

Παρούσα έκθεση — Ιανουάριος 2022 

• Κλιματική αλλαγή και περιβάλλον 
• Μετανάστευση 
• Υγεία 
• Η ΕΕ σε παγκόσμιο επίπεδο 

Επόμενα βήματα 

Στο πλαίσιο της Διάσκεψης για το μέλλον της Ευρώπης συγκεντρώνονται οι ιδέες, οι απόψεις και οι 
συστάσεις όλων των πολιτών της ΕΕ. Στις συνεδριάσεις θα συζητηθούν όχι μόνο τα αποτελέσματα όλων 
των εθνικών διαλόγων με τους πολίτες, αλλά και τα αποτελέσματα άλλων πρωτοβουλιών της Διάσκεψης. 
Για παράδειγμα, έχουν συσταθεί ομάδες ευρωπαίων πολιτών, ενώ όλοι οι πολίτες της ΕΕ 
(συμπεριλαμβανομένων των ολλανδών πολιτών) μπορούν να έχουν πρόσβαση σε μια ευρωπαϊκή 
ψηφιακή πλατφόρμα. 
 
‘Ευελπιστώ ότι οι ιθύνοντες της ΕΕ θα λάβουν υπόψη τις απόψεις μου. Και ότι αυτό 
θα βοηθήσει να γίνουν οι σωστές επιλογές.’ 
Δήλωση συμμετέχοντος σε θεματικό διάλογο 
 
Η Διάσκεψη θα ολοκληρωθεί την άνοιξη του 2022. Στη συνέχεια, οι Κάτω Χώρες θα συντάξουν τελική 
έκθεση σχετικά με τον διάλογο με τους πολίτες στην οποία θα ενσωματωθούν η παρούσα έκθεση μαζί 
με την προηγούμενη, συμπεριλαμβανομένων των συστάσεων που διατυπώνονται και για τα εννέα 
θέματα. Από τη Διάσκεψη θα προκύψουν συστάσεις για την προεδρία της Διάσκεψης, ήτοι για τους 
προέδρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου υπουργών και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 
Αυτοί δεσμεύτηκαν να διερευνήσουν τρόπους για την παρακολούθηση των συστάσεων. Για την 
κυβέρνηση των Κάτω Χωρών, τα αποτελέσματα συνιστούν επίσης πολύτιμη συμβολή για τη διαμόρφωση 
της ευρωπαϊκής πολιτικής της χώρας. 
 
Η διαδικασία έως την άνοιξη του 2022 συνοψίζεται ως εξής: 
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Χρονοδιάγραμμα 

     Όραμα για την Ευρώπη 

1η 
Σεπ. 

12 Οκτ. 22/23 Οκτ. 15 
Νο
ε. 

3 Δεκ. 14 Ιαν.  21/22 Ιαν. Φεβ. 18/19 Φεβ. 11-12 Μαρ. 22/24 Απρ.   

Βρείτε ιδέες στο διαδίκτυο          

 Θεματικοί διάλογοι           

  Ενδιάμεσα 
αποτελέσμ
ατα 
(ενδιάμεση 
έκθεση) 

 Θέμα: 
Οικονομία 
και 
Δημοκρατία - 
Ενδιάμεση 
έκθεση 

Θέμα: 
Το κλίμα 
και η ΕΕ 
σε 
παγκόσμ
ιο 
επίπεδο 
- 
Ενδιάμε
ση 
έκθεση 

 Τελική 
έκθεση με 
τίτλο «Το 
όραμά μας 
για την 
Ευρώπη» 

     

  ↓    ↓  ↓ ↓ ↓   

  Συνεδριάσε
ις - 
Διασκέψεις 

   Συνεδριάσε
ις - 
Διασκέψεις  

 Συνεδριάσε
ις - 
Διασκέψεις  

(ενδεχ.) 
Συνεδριάσε
ις - 
Διασκέψεις  

Τελική 
εκδήλωση της 
Διάσκεψης 

→ Συστάσεις 
για τους 
προέδρους 
• Ευρωπαϊκ

ό 
Κοινοβούλ
ιο 

• Ευρωπαϊκ
ή 
Επιτροπή 

• Συμβούλι
ο 
υπουργών 

      ↑  ↑  ↑   

     Περισσότερες απόψεις και ιδέες για το μέλλον της Ευρώπης: 

Διάλογοι με 
τους πολίτες 

   Ομάδες ευρωπαίων 
πολιτών 

  Ευρωπαϊκή ψηφιακή πλατφόρμα (και για 
ολλανδούς πολίτες) 

Οδηγίες για τον αναγνώστη 

Η παρούσα έκθεση επικεντρώνεται σε τέσσερα θέματα: Για κάθε θέμα παρουσιάζονται τα ακόλουθα: 
• Συστάσεις που βασίζονται σε όλα τα μέρη του διαλόγου με τους πολίτες 
• Διαδικτυακές και δια ζώσης συζητήσεις και ιδέες: αποτύπωση απόψεων, ιδεών και συζητήσεων στους 

(διαδικτυακούς και δια ζώσης) θεματικούς διαλόγους 
 

Στο τέλος της παρούσας έκθεσης περιλαμβάνεται δήλωση ανάληψης ευθύνης για τη διεξαχθείσα 
έρευνα. 
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Κλιματική αλλαγή και περιβάλλον 

Συστάσεις - Το όραμά μας για την κλιματική αλλαγή και το περιβάλλον 
Το 71 % των ολλανδών πολιτών θεωρούν ότι η κλιματική αλλαγή και περιβάλλον αποτελούν 
σημαντικά θέματα και ότι η ΕΕ θα πρέπει να αναλάβει σχετική δράση. 

1. Να δοθεί σαφής κατεύθυνση για την ευρωπαϊκή προσέγγιση έναντι της κλιματικής αλλαγής 
Το 68% των ολλανδών πολιτών θεωρούν ότι η ΕΕ πρέπει να ηγείται της καταπολέμησης της κλιματικής 
αλλαγής. Η παγκόσμια υπερθέρμανση αποτελεί ένα πρόβλημα που καμία χώρα δεν μπορεί να επιλύσει 
από μόνη της. Παρότι οι ολλανδοί πολίτες δεν έχουν την ίδια άποψη για την κλιματική αλλαγή, 
θεωρούμε ότι η ΕΕ θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να διαμορφώσει ένα σαφές όραμα για το μέλλον. 
Παρά τη θέσπιση της Πράσινης Συμφωνίας, διαπιστώνουμε ότι συχνά οι απόψεις των κρατών μελών 
διίστανται. Οι χώρες πρέπει να μπορούν να προβαίνουν σε εξατομικευμένες επιλογές, αλλά ταυτόχρονα 
οφείλουν να συνεργάζονται μεταξύ τους προς επίτευξη των ιδίων στόχων. Θεωρούμε επίσης ότι έχουμε 
και εμείς ευθύνη ως πολίτες, πράγμα που συνεπάγεται την ανάλογη προσαρμογή των συμπεριφορών 
μας ως καταναλωτών. 
 
‘Οι Κάτω Χώρες επιθυμούν να απαλλαγούν από το φυσικό αέριο, ενώ στη Γερμανία 
προωθείται η εγκατάστασή του. Είναι κάτι που αδυνατώ να κατανοήσω.’ 

2. Να εξασφαλιστεί μεγαλύτερη συνεργασία μεταξύ χωρών και επιχειρήσεων για την εφαρμογή 
στοχευμένων λύσεων 
Οι ολλανδοί πολίτες έχουν την εντύπωση ότι οι χώρες αλληλοκατηγορούν η μια την άλλη σε ό,τι αφορά 
την κλιματική αλλαγή και το περιβάλλον. Εστιάζονται ως επί το πλείστον στις μεταξύ τους διαφορές, 
όπως για παράδειγμα μεταξύ πλούσιων και φτωχών κρατών στην ΕΕ. ή μεταξύ περισσότερο ή λιγότερο 
βιομηχανοποιημένων χωρών. Θα προτιμούσαμε να επιδιώκονται συνεργασίες. Παρεμφερείς εταιρείες 
σε διάφορες χώρες μπορούν για παράδειγμα να ανταλλάσσουν τεχνογνωσία και να συνεργάζονται για 
την επίτευξη λύσεων. Επίσης, με αυτό τον τρόπο, οι φτωχότερες χώρες μπορούν να συμμετέχουν 
περισσότερο σε τέτοιου είδους τη συνεργασία για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Μπορούν 
να βοηθούν στη διαμόρφωση καθώς και να επωφελούνται από την επίτευξη κοινών λύσεων. 
 
‘Η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής δεν πρέπει να οδηγεί σε ανταγωνισμό αλλά 
σε συνεργασία.’ 

3. Να θεσπιστεί ένα δίκαιο και πρακτικό σύστημα για τη μείωση των εκπομπών CO2 
Στο πλαίσιο της καταπολέμησης της κλιματικής αλλαγής, η ΕΕ έδωσε μεγάλη προσοχή στη μείωση των 
εκπομπών CO2. Οι ολλανδοί πολίτες θεωρούν ότι χρειάζεται ένα καλύτερο σύστημα, στο πλαίσιο του 
οποίου θα φορολογούνται με δίκαιο τρόπο τόσο οι παραγωγοί όσο και οι χρήστες. Διαφωνούν ως προς 
την παροχή της δυνατότητας στις χώρες με περισσότερους κατοίκους να εκπέμπουν μεγαλύτερες 
ποσότητες CO2. Ορισμένες χώρες διαθέτουν για παράδειγμα πολύ ρυπογόνες βιομηχανίες, Ενώ άλλες 
χώρες διαθέτουν απλώς πολλές δυνατότητες να παράγουν πράσινη ενέργεια. Αυτές οι διαφορές πρέπει 
να ληφθούν υπόψη, χωρίς ωστόσο να γίνουν τα πράγματα πιο περίπλοκα, καθώς όλοι πρέπει να 
κατανοούν πώς λειτουργεί το σύστημα. 
 
‘Οι βιομηχανικές χώρες κάνουν πολλές εξαγωγές. Πρέπει μόνον αυτές να 
φορολογούνται για τις εκπομπές CO2; Πιστεύω ότι και οι χρήστες πρέπει να 
καταβάλουν σχετικό τίμημα’ 
 

4. Να επιδιωχθεί σαφέστερη και πιο θετική ενημέρωση σχετικά με τις προκλήσεις της κλιματικής 
αλλαγής 
Οι ολλανδοί πολίτες ακούν και διαβάζουν πολλά σχετικά με την κλιματική αλλαγή. Ωστόσο, για μεγάλο 
αριθμό ανθρώπων αυτή η έννοια είναι αφηρημένη και σύνθετη. Συχνά εκλαμβάνεται ως κάτι που 
ισοδυναμεί με ένα ιδιαίτερα υψηλό κόστος, ενώ η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής συνεπάγεται 
επίσης πολλές ευκαιρίες, όπως, για παράδειγμα, με την προώθηση της τοπικής παραγωγής τροφίμων και 
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την ανάπτυξη νέας, βιώσιμης τεχνολογίας. Η ΕΕ μπορεί να προωθήσει καλύτερα και περισσότερο αυτή 
την αφήγηση. Πιστεύουμε επίσης ότι οι ηγέτες των κρατών μελών θα μπορούσαν να δώσουν το 
παράδειγμα, ταξιδεύοντας λιγότερο - π.χ. μεταξύ Βρυξελλών και Στρασβούργου - και πραγματοποιώντας 
διαδικτυακές συνόδους, προκειμένου να στηρίξουν τη βιωσιμότητα.  
 
‘Η βιωσιμότητα γίνεται συχνά αντιληπτή ως ένα τίμημα που πρέπει να καταβληθεί. 
Θα πρέπει να αντιμετωπίζεται ως μια ευκαιρία που μας δίνεται και όχι ως απειλή.’ 

Διαδικτυακές και δια ζώσης συζητήσεις και ιδέες 
‘Οι εκπομπές CO2 δεν πρέπει να εκλαμβάνονται ως δικαίωμα, αλλά ως μια ενοχλητική παρενέργεια.’ 
 
‘Έχω την αίσθηση ότι στην Ευρώπη πολλά λέγονται παρά γίνονται για την αντιμετώπιση της κλιματικής 
αλλαγής.’ 
 
‘Η λήψη αυστηρότερων μέτρων για την κλιματική αλλαγή θα μπορούσε να είναι προς όφελός μας 
μακροπρόθεσμα. Ως ήπειρος που προωθεί το εμπόριο θα πρέπει να δούμε τις ευκαιρίες που μας 
προσφέρονται στο πλαίσιο αυτό.’ 
 
‘Δεν μπορούμε να περιμένουμε τις άλλες ηπείρους. Δεν υπάρχει χρόνος για αυτό.’ 
 
ΙΔΕΑ: ‘Να ανταμειφθούν οικονομικά οι χώρες όταν αυξάνεται το φυσικό τους περιβάλλον και η 
βιοποικιλότητα.’ 
 
ΙΔΕΑ: ‘Να προωθηθεί ο φιλικός προς το περιβάλλον τουρισμός στις φτωχές περιφέρειες της ΕΕ.’ 
 

 
Σπουδαστές στη ΜΒΟ (δευτεροβάθμια επαγγελματική εκπαίδευση), Doetinchem: ‘Πρέπει να μπορεί 
κανείς να συνεχίσει να πραγματοποιεί ταξίδια μεγάλων αποστάσεων’ 
 
Υποβλήθηκε στους σπουδαστές του Graafschap College στο Doetinchem πρόταση να καταστούν τα 
ταξίδια εντός της ΕΕ ακριβότερα. Ορισμένοι σπουδαστές συμφώνησαν, καθώς τα ακριβότερα 
εισιτήρια ωθούν τους πολίτες να στρέφονται σε πιο βιώσιμες εναλλακτικές λύσεις. Ωστόσο, 
επισημάνθηκε ότι η ΕΕ θα πρέπει να εξασφαλίζει καλύτερες, φιλικές προς το κλίμα επιλογές, όπως 
καλύτερες σιδηροδρομικές συνδέσεις. Άλλοι συμμετέχοντες ανέφεραν ότι δεν υποστηρίζουν το 
ενδεχόμενο να ακριβύνουν περισσότερο τα αεροπορικά εισιτήρια. ‘Οι ευκατάστατοι ταξιδεύουν τώρα 
περισσότερο και είναι σε θέση να πληρώνουν το αντίτιμο πιο εύκολα’, υποστήριξε ένας σπουδαστής. 
‘Αυτοί θα συνεχίσουν να ταξιδεύουν και με υψηλότερες τιμές. Ωστόσο, οι απλοί πολίτες δεν θα 
μπορούν πλέον να πραγματοποιούν ταξίδια μεγάλων αποστάσεων.’ 
 

 
 
Γεωργοί που ασχολούνται με την αγροοικολογία: ‘Η ΕΕ μπορεί να βοηθήσει στη διάδοση γνώσεων για 
την επίτευξη βιώσιμων λύσεων’ 
 
Η BoerenNatuur είναι μια ένωση γεωργικών συνεταιρισμών. Ο θεματικός διάλογος περιλάμβανε 
συζήτηση σχετικά με την κλιματική αλλαγή και το περιβάλλον. Κατά την άποψη των συμμετεχόντων, η 
εφαρμογή της νομοθεσίας και των κανονισμών της ΕΕ από τις μεμονωμένες χώρες μπορεί να 
βελτιωθεί περαιτέρω. Όπως για παράδειγμα η νομοθεσία σχετικά με το άζωτο. ‘Στη νομοθεσία της ΕΕ 
αναφέρεται μόνον ότι οι φυσικές περιοχές ‘δεν πρέπει να επιβαρυνθούν περαιτέρω’. Ωστόσο, στη 
νότια Ευρώπη η απαίτηση αυτή δεν εφαρμόζεται με τον ίδιο τρόπο απ’ ό,τι στις Κάτω Χώρες.’ Οι 
περισσότεροι παρευρισκόμενοι συμφωνούν η Ευρώπη θα πρέπει να ηγηθεί στην καταπολέμηση της 
κλιματικής αλλαγής. Και ότι δεν θα πρέπει να μείνουμε στα λόγια, αλλά να γίνουν πράξεις. Και κατά 
την άποψη των γεωργών, θα πρέπει κυρίως να υποστηριχτεί η ανταλλαγή γνώσεων. ‘Στον γεωργικό 
τομέα, εργαζόμαστε για την εξεύρεση λύσεων για την επίτευξη καθαρότερης γεωργίας. Η ΕΕ θα 
πρέπει να βοηθήσει στη διάδοση των σχετικών γνώσεων όσο το δυνατό πιο γρήγορα.’ 
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Μετανάστευση 

(Μετανάστευση και πρόσφυγες) 
 
Τα σύνορα μεταξύ των χωρών της ΕΕ είναι ανοικτά. Για τον λόγο αυτό, οι χώρες εντός της ΕΕ 
συνεργάζονται, π.χ. για τη διαχείριση των εξωτερικών συνόρων και την καταπολέμηση της παράνομης 
διακίνησης μεταναστών. Η δίκαιη κατανομή των προσφύγων μεταξύ των χωρών της ΕΕ αποτελεί επίσης 
αντικείμενο συζήτησης. Ποια είναι η άποψη των Κάτω Χωρών; 

Συστάσεις - Το όραμά μας για τη μετανάστευση και τους πρόσφυγες 
Το 65 % των ολλανδών πολιτών θεωρούν ότι η μετανάστευση και οι πρόσφυγες αποτελούν σημαντικά 
ζητήματα και ότι η ΕΕ θα πρέπει να αναλάβει σχετική δράση. 

1. Να εστιαστεί η συζήτηση σχετικά με το προσφυγικό ζήτημα και στις πιο ευαίσθητες πτυχές του 
Το 70 % των ολλανδών πολιτών θεωρούν ότι τα εξωτερικά σύνορα της Ευρώπης χρειάζονται μεγαλύτερη 
προστασία. Και το 72% εξ αυτών εξακολουθεί να πιστεύει το ίδιο ακόμη και αν αυτό συνεπάγεται ότι 
μεγαλύτερος αριθμός προσφύγων θα επαναπατριστεί σε ανασφαλείς χώρες. Οι ολλανδοί πολίτες 
θεωρούν ότι θα πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη προσοχή στους λόγους για τους οποίους οι πρόσφυγες 
εγκαταλείπουν τις ανασφαλείς χώρες. Σε ορισμένες περιπτώσεις η αιτία είναι η κλιματική αλλαγή, ενώ 
σε άλλες ο πόλεμος. Οι υποκείμενες αιτίες δεν συζητούνται επαρκώς όταν εξετάζεται το προσφυγικό 
ζήτημα. Επίσης, ελάχιστα αναφέρεται η προστιθέμενη αξία που μπορούν να φέρουν οι πρόσφυγες σε 
μια χώρα. Τέλος, πιστεύουμε ότι η ΕΕ θα πρέπει να διαχωρίσει με πιο σαφή τρόπο τους πρόσφυγες από 
ανασφαλείς περιοχές που βρίσκονται στα σύνορά της από τους οικονομικούς πρόσφυγες. Συνοψίζοντας, 
πιστεύουμε ότι η συζήτηση για τη μετανάστευση και τους πρόσφυγες συχνά δεν εξετάζει τις υποκείμενες 
αιτίες και τις λεπτές αποχρώσεις. Οι ευρωπαίοι πολιτικοί οφείλουν να πράξουν κάτι περί αυτού, 
δίνοντας το σωστό παράδειγμα. 
 
‘Πρέπει να αντιμετωπίζουμε τους πρόσφυγες ως συνανθρώπους μας. Γιατί δύσκολα 
κανείς θα αφήσει έναν άνθρωπο σε ανάγκη να χαθεί.’ 

2. Να εξασφαλιστεί η δίκαιη και αποτελεσματική κατανομή των προσφύγων 
Μια ευρωπαϊκή υπηρεσία μετανάστευσης θα πρέπει να είναι σε θέση να εξασφαλίζει τη δίκαιη 
κατανομή των προσφύγων μεταξύ των χωρών της ΕΕ. Οι ολλανδοί πολίτες πιστεύουν ότι θα πρέπει να 
υπάρχουν σαφή κριτήρια για τον ορισμό της δίκαιης κατανομής. Για παράδειγμα, ένα καλό σύστημα 
κοινωνικής πρόνοιας μπορεί να καταστήσει μια χώρα ελκυστική για τους πρόσφυγες, αλλά υπάρχουν και 
άλλοι σημαντικοί παράγοντες τόσο για τους πρόσφυγες όσο και για την ενδιαφερόμενη χώρα. Στις Κάτω 
Χώρες, για παράδειγμα, υπάρχει έλλειψη στέγης. Και ορισμένες χώρες ή τομείς χρειάζονται 
περισσότερους εργαζόμενους μετανάστες. Θεωρούμε ότι είναι σημαντικό να ληφθεί αυτό υπόψη από 
την ΕΕ στο πλαίσιο της διαδικασίας κατανομής προσφύγων. Οι σαφείς συμφωνίες δεν παρέχουν μόνο 
σαφήνεια, αλλά συνεπάγονται επίσης και λιγότερες συζητήσεις. Αυτό σε τελική ανάλυση είναι καλό για 
όλους. 
 
‘Οι πρόσφυγες θα πρέπει να μπορούν να αξιοποιούν τα ταλέντα τους και στη χώρα 
υποδοχής τους.’ 

3. Να αξιοποιηθεί η γνώση και η εμπειρία προκειμένου να παρασχεθεί βοήθεια στις περιοχές υποδοχής 
μεταναστών 
Το 67 % των ολλανδών πολιτών πιστεύουν ότι η ΕΕ θα πρέπει να βοηθήσει περισσότερο τις ανασφαλείς 
περιοχές ώστε να αποτραπούν οι ροές προσφύγων. Αντιλαμβανόμαστε ότι οι πρόσφυγες δεν επιλέγουν 
να εγκαταλείψουν τις εστίες τους τόσο εύκολα. Για τον λόγο αυτό, πρέπει να αντιμετωπίσουμε τα αίτια, 
όπως η κλιματική αλλαγή ή οι συγκρούσεις, που καθιστούν τις περιοχές αυτές ανασφαλείς ή μη 
βιώσιμες. Η στήριξη της ΕΕ στις χώρες καταγωγής των προσφύγων δεν θα πρέπει να είναι μόνον 
οικονομική, αλλά και να έχει τη μορφή παροχής γνώσης. Για παράδειγμα, στις Κάτω Χώρες γνωρίζουμε 
πολλά γύρω από τη γεωργία. Μπορούμε να βοηθήσουμε άλλες χώρες να αντιμετωπίσουν καλύτερα την 
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ξηρασία και τη διάβρωση μέσω σύγχρονων γεωργικών τεχνικών. Και οι πρόσφυγες που κατέφυγαν στην 
Ευρώπη μπορούν να λάβουν εκπαίδευση σε μια ευρωπαϊκή χώρα και στη συνέχεια να βοηθήσουν οι 
ίδιοι τις χώρες καταγωγής τους.  

Διαδικτυακές και δια ζώσης συζητήσεις και ιδέες 
‘Η ΕΕ πρέπει να μεριμνήσει για ταχύτερες διαδικασίες ασύλου, ώστε να υπάρχει μεγαλύτερο περιθώριο 
για εκείνους που βρίσκονται πραγματικά σε ανάγκη.’ 
 
‘Γνωρίζω πολλούς νέους στο περιβάλλον μου που επιθυμούν να αγοράσουν σπίτι, αλλά δεν μπορούν να 
βρουν μια οικονομικά προσιτή στέγη. Την ίδια στιγμή, παρέχεται στέγη στους πρόσφυγες. Αυτό δύσκολα 
μπορώ να το καταλάβω.’ 
 
‘Η κλιματική αλλαγή θα συνεχίσει να αναγκάζει τους ανθρώπους να εγκαταλείπουν τις χώρες τους. Αυτό 
δεν μπορεί να σταματήσει, αλλά μπορεί ίσως να τύχει καλύτερης ρύθμισης.’ 
 
‘Κατοικώ στο Betuwe. Εκεί χρειαζόμαστε πολλούς μετανάστες εποχικούς εργαζόμενους για την 
αποκομιδή των μήλων και των αχλαδιών.’ 
 
‘Οι ανασφαλείς περιοχές δεν είναι ανασφαλείς χωρίς λόγο: εκεί υπάρχουν συχνά διεφθαρμένες 
κυβερνήσεις. Πώς μπορούμε να γνωρίζουμε τι γίνεται με τη βοήθεια και τα χρήματα που τους 
παρέχουμε;’ 
 
ΙΔΕΑ: ‘Να εξετάσουμε επίσης τοπικές στρατηγικές, όπως η συμμετοχή πολιτών για την υποδοχή 
προσφύγων σε τοπικό επίπεδο και η χρηματοδότηση πρωτοβουλιών ενσωμάτωσης σε τοπικό επίπεδο.’ 
 
ΙΔΕΑ: ‘Να ξεκινήσουμε την κατασκευή κατοικιών μικρού εμβαδού σε πόλεις όπου μπορούν να ζήσουν 
πρόσφυγες. Με τον τρόπο αυτό, θα μειωθεί η πίεση στην αγορά κατοικιών και θα αυξηθεί η υποστήριξη 
ως προς την υποδοχή προσφύγων.’  
 

 
Εθελοντές που υπήρξαν και οι ίδιοι πρόσφυγες: ‘Στην Ευρώπη, οι άνθρωποι κρατούν αποστάσεις 
μεταξύ τους.’ 
 
Η Taal Doet Meer είναι μια εθελοντική οργάνωση που παρέχει αρωγή στους νεοφερμένους στην 
Ουτρέχτη που μιλούν ξένη γλώσσα, ώστε να μπορέσουν να ενσωματωθούν στην κοινότητα. Στον 
θεματικό διάλογο με αυτή την οργάνωση, δεν συζητήθηκε μόνο το μεταναστευτικό ζήτημα, αλλά 
κυρίως η ενσωμάτωση. Ορισμένοι συμμετέχοντες ήλθαν στις Κάτω Χώρες και οι ίδιοι ως πρόσφυγες, 
όπως μεταξύ άλλων και ένας Σύριος. ‘Μετά από επτά χρόνια, εξακολουθώ να μην αισθάνομαι 
Ολλανδός. Δεν έχω βρει ακόμη δουλειά, παρόλο που είμαι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου. Έχω 
διαπιστώσει ότι οι ευρωπαϊκές χώρες ασχολούνται κυρίως με τα δικά τους ζητήματα και δεν είναι 
πλήρως ανοικτές σε άλλες χώρες και πολιτισμούς.’ Ένας άλλος συμμετέχων παρατήρησε ότι οι 
Ευρωπαίοι συχνά κρατούν αποστάσεις ακόμη και μεταξύ τους. ‘Οι περισσότεροι είναι μόνοι τους και ο 
καθένας κάνει τα δικά του. Ενώ πιστεύω αντιθέτως ότι θα πρέπει να συζητούμε μεταξύ μας και να 
μαθαίνουμε ο ένας από τον άλλο.’ 
 

 
 
Νέοι του Εθνικού Συμβουλίου Νεολαίας (Jongeren Nationale Jeugdraad): ‘Μπορούμε να υποδεχτούμε 
πρόσφυγες μόνον εάν είμαστε σε θέση να τους παράσχουμε μέριμνα’ 
 
Στην Ουτρέχτη συνομίλησαν μεταξύ τους μέλη των διαφόρων ομάδων του Εθνικού Συμβουλίου 
Νεολαίας (NJR). Οι συμμετέχοντες (ηλικίας από 16 έως 23 ετών) εκτιμούν ότι θα πρέπει να 
λαμβάνονται υπόψη διάφορες πτυχές κατά την κατανομή προσφύγων ανά την Ευρώπη, όπως ο 
πληθυσμός μιας χώρας, η επιφάνεια του εδάφους, το σύστημα πρόνοιας και ο αριθμός των κέντρων 
υποδοχής προσφύγων. ‘Θα πρέπει να μπορούμε να υποδεχτούμε πρόσφυγες μόνον εάν είμαστε σε 
θέση να τους παράσχουμε μέριμνα’, δήλωσε ένας συμμετέχων. Οι νέοι πιστεύουν επίσης ότι θα 
πρέπει να επιβάλλονται κυρώσεις όταν μια χώρα δεν τηρεί τις συμφωνίες σχετικά με την υποδοχή 
προσφύγων. Θα πρέπει π.χ. να καταβάλλεται πρόστιμο. ‘Και οι ίδιοι οι πρόσφυγες θα πρέπει να έχουν 
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λόγο για τον τόπο που επιθυμούν να εγκατασταθούν’, είπε μια συμμετέχουσα. ‘Για παράδειγμα, εάν 
βρίσκονται μέλη της οικογένειάς τους σε μια χώρα, δεν θα πρέπει να στέλνονται σε άλλη χώρα.’ 
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Υγεία 

(Υγειονομική περίθαλψη) 
 
Παρότι η υγειονομική περίθαλψη αποτελεί αρμοδιότητα των μεμονωμένων κρατών, η ευρωπαϊκή 
πολιτική μπορεί να παράσχει σχετική στήριξη και να την ενισχύσει. Για παράδειγμα, κατά την 
αντιμετώπιση της κρίσης του κορωνοϊού ή άλλων (μελλοντικών) υγειονομικών κρίσεων. Ή για κοινή 
έρευνα με σκοπό την καταπολέμηση σοβαρών νόσων. Ποια είναι η άποψη των Κάτω Χωρών; 

Συστάσεις - Η άποψή μας για την υγειονομική περίθαλψη 
Το 64 % των ολλανδών πολιτών θεωρούν ότι η υγειονομική περίθαλψη αποτελεί σημαντικό ζήτημα 
και ότι η ΕΕ θα πρέπει να αναλάβει σχετική δράση. 

1. Να υπάρχει μεγαλύτερη πρόληψη για την αντιμετώπιση μιας πανδημίας 
Το 83 % των ολλανδών πολιτών θεωρούν ότι οι χώρες της ΕΕ θα πρέπει να συνεργάζονται περισσότερο 
ώστε να αποτραπεί η μετάδοση μολυσματικών ασθενειών ανά τον κόσμο. Γιατί ο ιός δεν σταματά στα 
σύνορα. Αυτό το διαπιστώσαμε κατά την πανδημία του κορωνοϊού. Η πολιτική στο εσωτερικό της ΕΕ 
είναι ενίοτε συγκεχυμένη, πράγμα που δεν βοηθά στη συμμόρφωση με τα μέτρα. Εκτιμούμε ότι τα μέτρα 
κατά της διάδοσης ενός ιού στην Ευρώπη θα πρέπει να τυγχάνουν καλύτερου συντονισμού, χωρίς να 
λαμβάνονται απαραίτητα τα ίδια μέτρα παντού. Θα πρέπει να υπάρχει περιθώριο επιλογής σε τοπικό 
επίπεδο. Γιατί όχι μόνο τα ποσοστά επιμολύνσεων μπορεί να διαφέρουν, αλλά και γιατί η Ευρώπη 
αποτελείται από διαφορετικούς πολιτισμούς. Ορισμένα μέτρα τυγχάνουν καλύτερης εφαρμογής σε μια 
χώρα από ό,τι σε κάποια άλλη. 
 
‘Κατοικώ στις Κάτω Χώρες στα σύνορα με τη Γερμανία. Οι διαφορετικές ρυθμίσεις 
για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού μεταξύ αυτών των δύο χωρών με έχουν 
αποσυντονίσει.’ 

2. Να παρέχονται οικονομικώς προσιτά και αξιόπιστα φάρμακα σε όλους 
Το 71 % των ολλανδών πολιτών εκτιμούν ότι η ΕΕ πρέπει να εξαρτάται λιγότερο από τρίτες χώρες σε ό,τι 
αφορά την ανάπτυξη, την παρασκευή και τη διανομή φαρμάκων. Ωστόσο, εάν τούτο έχει ως συνέπεια τη 
μεγαλύτερη αναμονή για την πρόσβαση σε φάρμακα, τότε οι απόψεις διίστανται. Οι ολλανδοί πολίτες 
θεωρούν ότι αυτό θα μπορούσε να δυσχεράνει την παρασκευή και τη διανομή φαρμάκων. Οι Κάτω 
Χώρες αντιμετωπίζουν αυξανόμενο κόστος περίθαλψης και πιστεύουμε ότι είναι σημαντικό να 
διατηρηθεί το κόστος αυτό χαμηλό για όσο γίνεται μεγαλύτερο διάστημα. Από την άλλη πλευρά, 
επιθυμούμε να μπορούμε να εμπιστευτούμε τα φάρμακα, ακόμη και αν προέρχονται από μακρινή χώρα. 
Δεν πρόκειται μόνο για ζητήματα ποιότητας, αλλά και για παραγωγή που θα βασίζεται στις αρχές της 
βιωσιμότητας και της δεοντολογίας. Πιστεύουμε εν γένει ότι θα πρέπει να εξασφαλίζεται καθολική 
πρόσβαση στα σημαντικά φάρμακα, ακόμη και στις φτωχότερες χώρες.  
 
‘Το κόστος της περίθαλψης είναι πλέον εκτός ελέγχου. Τα νέα φάρμακα πρέπει να 
δοκιμάζονται και να αγοράζονται σε όσο το δυνατό πιο χαμηλή τιμή’ 

3. Τα κράτη πρέπει να μεριμνούν για καλύτερη και δικαιότερη υγειονομική περίθαλψη 
Οι ολλανδοί πολίτες εκφράζουν ανησυχία για την υγειονομική περίθαλψη και ο προβληματισμός τους 
αυτός υπερβαίνει τον αντίκτυπο της πανδημίας του COVID-19. Για παράδειγμα, αντιμετωπίζουμε 
διαρθρωτικά προβλήματα όσον αφορά τη χωρητικότητα των νοσοκομείων. Ορισμένοι ολλανδοί πολίτες 
δεν έχουν θετική άποψη ως προς τις επιπτώσεις των δυνάμεων της αγοράς στην υγειονομική 
περίθαλψη. Αντιλαμβανόμαστε ότι οι επενδύσεις των φαρμακευτικών εταιρειών πρέπει να τους 
αποφέρουν κέρδη και ότι οι ασφαλιστικές εταιρείες επιδιώκουν να έχουν φθηνή περίθαλψη, αλλά οι 
μεγάλες επιχειρήσεις δεν θα πρέπει να καταχρώνται την ισχύ τους. Η ΕΕ θα πρέπει να κάνει κάτι για αυτό 
με τη θέσπιση κανόνων. Επιπλέον, πιστεύουμε ότι η υγειονομική περίθαλψη αποτελεί πρωτίστως εθνική 
υπόθεση. Οι χώρες γνωρίζουν οι ίδιες καλύτερα ποια είναι τα προβλήματα και οι προτεραιότητες σε 
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τοπικό επίπεδο. Θεωρούμε ωστόσο ότι είναι σημαντικό οι ευρωπαϊκές χώρες να μαθαίνουν η μια από 
την άλλη με σκοπό τη βελτίωση της υγειονομικής τους περίθαλψης.  

Διαδικτυακές και δια ζώσης συζητήσεις και ιδέες 
‘Θα πρέπει να είμαστε λίγο πιο προσεκτικοί σε ό,τι αφορά τη διαθεσιμότητα των φαρμάκων στην 
Ευρώπη. Αυτή τη στιγμή δίνουμε πάρα πολλά.’ 
 
‘Είναι καλό που η Γερμανία δέχτηκε να περιθάλψει ασθενείς με κορωνοϊό από τις Κάτω Χώρες. Θα ήθελα 
να υπάρχει μεγαλύτερη αλληλεγγύη τέτοιου είδους στην Ευρώπη.’ 
 
‘Όπου και αν κατοικεί κανείς στην ΕΕ και ανεξάρτητα από το αν είναι πλούσιος ή φτωχός, όλοι έχουν 
δικαίωμα σε καλή υγειονομική περίθαλψη’ 
 
‘Όταν αγοράζουμε φάρμακα δεν θα πρέπει να κοιτάμε μόνο την τιμή, αλλά και το αν τηρούνται οι αρχές 
δεοντολογίας. Αυτό σημαίνει για παράδειγμα να μην επιτρέπεται η παιδική εργασία.’ 
 
ΙΔΕΑ: ‘Να βελτιωθεί η υγεία των Ευρωπαίων λαμβάνοντας μέριμνα ώστε να μην υποβάλλονται σε 
υπερβολικό άγχος. Για παράδειγμα, μειώνοντας τις εβδομαδιαίες ώρες εργασίας.’ 
 
ΙΔΕΑ: ‘Να χρησιμοποιηθούν τα παιχνίδια σοβαρού σκοπού ή η ενισχυμένη πραγματικότητα ώστε να 
βοηθηθούν οι νέοι να κάνουν πιο υγιείς επιλογές.’ 
 

 
Κάτοικοι Ουτρέχτης μαροκινής καταγωγής: ‘Η υγεία μπορεί να έχει ένα κόστος’ 
 
Η ένωση Marokkaans Dialoog του Overvecht (MDO) προωθεί τη συμμετοχή της μαροκινής κοινότητας 
στη γειτονιά του Overvecht της Ουτρέχτης. Ενθαρρύνει τον διάλογο στη γειτονιά του Overvecht 
προκειμένου να αμβλυνθούν ορισμένα μειονεκτήματα. Οι συμμετέχοντες στον θεματικό διάλογο για 
το «Όραμα για την Ευρώπη» πιστεύουν ότι η ευρωπαϊκή συνεργασία έχει πολυάριθμα οφέλη. 
Ωστόσο, ορισμένοι συμμετέχοντες θεωρούν ότι μερικές φορές οι Κάτω Χώρες εξαρτώνται πολύ από 
άλλες χώρες. Ως παράδειγμα, ανέφεραν την κρίση του κορωνοϊού. Οι συμμετέχοντες πιστεύουν ότι οι 
χρονοβόρες αποφάσεις στην Ευρώπη οδήγησαν στην καθυστερημένη έναρξη των εμβολιασμών στις 
Κάτω Χώρες. ‘Ίσως να υπήρχε μεγαλύτερο κόστος, εάν οι Κάτω Χώρες αποφάσιζαν μόνες τους, είπε 
ένας συμμετέχων. ‘Αλλά εδώ πρόκειται για την υγεία, και η υγεία έχει ένα κόστος.’ 
 

 
 
Μαθητές στο Helmond: ‘Είναι καλύτερο να φέρεται κανείς έξυπνα και να αντιγράφει ο ένας τον άλλο 
παρά να έχουμε όλοι την ίδια προσέγγιση’ 
 
Στο Dr. Knippenbergcollege που βρίσκεται στο Helmond, μαθητές ηλικίας 15 και 16 ετών συζήτησαν 
την ευρωπαϊκή προσέγγιση της κρίσης του κορωνοϊού. Μερικοί μαθητές εκτιμούν ότι τα κράτη μέλη 
της ΕΕ θα πρέπει να είχαν από κοινού αποφασίσει το πρόγραμμα εμβολιασμών. Οι περισσότεροι 
συμμετέχοντες θεωρούν ότι κάθε μεμονωμένη χώρα έχει καλύτερη εικόνα προκειμένου να 
προσδιορίσει τι είναι αναγκαίο και τι μπορεί να εφαρμοστεί και συνεπώς βρίσκεται σε καλύτερη θέση 
να αποφασίσει τι είναι καλύτερο για τον πληθυσμό. Για παράδειγμα, γνωρίζουν ποιοι κλάδοι πρέπει 
να εμβολιαστούν πρώτα και ποιοι μπορούν να περιμένουν. ‘Φυσικά είναι καλό που γίνονται σχετικές 
συζητήσεις διεθνώς’, είπε μια μαθήτρια. ‘Όταν διαφορετικές χώρες έχουν τις δικές τους διαφορετικές 
προσεγγίσεις, μπορούν να κοιτούν γύρω τους και να μαθαίνουν η μια από την άλλη.’ 
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Ο ρόλος της ΕΕ σε παγκόσμιο επίπεδο 
Υφίστανται μεγάλες προκλήσεις σε παγκόσμιο επίπεδο. Η ΕΕ είναι πεπεισμένη ότι ζητήματα όπως η 
κλιματική αλλαγή και η πανδημία μπορούν να αντιμετωπιστούν μόνο μέσω μιας παγκόσμιας 
συνεργασίας. Η ΕΕ επιδιώκει να ακουστεί ξεκάθαρα η φωνή της στην παγκόσμια σκηνή, δίπλα στις ΗΠΑ 
και την Κίνα, για παράδειγμα. Ποια είναι η άποψη των Κάτω Χωρών; 

Συστάσεις - Το όραμά μας για τον ρόλο της ΕΕ σε παγκόσμιο επίπεδο 
Το 56 % των ολλανδών πολιτών θεωρούν ότι ο ρόλος της ΕΕ σε παγκόσμιο επίπεδο αποτελεί 
σημαντικό ζήτημα και ότι η ΕΕ θα πρέπει να αναλάβει σχετική δράση. 

1. Να αξιοποιηθεί η ισχύς της ΕΕ ιδίως έναντι των μεγάλων διεθνών θεμάτων 

Η δημιουργία της ΕΕ αποτελεί έναν από τους λόγους για τους οποίους οι Ευρωπαίοι ζουν ειρηνικά εδώ 
και περισσότερα από 75 έτη. Για πολλούς ολλανδούς πολίτες αυτό είναι το μεγαλύτερο επίτευγμα της 
ΕΕ. Πέραν αυτού, οι ολλανδοί πολίτες θεωρούν ότι η ισχύς της ΕΕ ερείδεται στην κοινή αντιμετώπιση 
μεγάλων, διεθνών προκλήσεων. Όπως για παράδειγμα, η κλιματική αλλαγή, η πανδημία και το 
προσφυγικό ζήτημα. Τα κράτη μέλη μπορούν επίσης να έχουν μεγαλύτερο αντίκτυπο έναντι τρίτων 
χωρών συνάπτοντας διεθνείς συμφωνίες συλλογικά ως ΕΕ. Πιστεύουμε ότι οι Κάτω Χώρες είναι αρκετά 
μικρή χώρα ώστε να μπορεί να κάνει τη διαφορά από μόνη της. Από την άλλη πλευρά, οι ολλανδοί 
πολίτες επιθυμούν η χώρα τους να είναι σε θέση να έχει τις δικές της επιλογές, με βάση τον πολιτισμό 
και τα συμφέροντά της. Ως εκ τούτου, η ευρωπαϊκή συνεργασία θα πρέπει να εξασφαλίζει πρωτίστως 
μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και αντίκτυπο. 
 
‘Είναι πιο εύκολο να συνάπτουμε διεθνείς συμφωνίες συνεργασίας ως ΕΕ παρά ως 
μεμονωμένες χώρες.’ 

2. Να ενθαρρυνθεί η συνεργασία και όχι οι συγκρούσεις τόσο εντός όσο και εκτός Ευρώπης 

Το 66 % των ολλανδών πολιτών θεωρεί η ΕΕ θα πρέπει να αποτελεί ισχυρότερο συνασπισμό χωρών 
έναντι άλλων διεθνών ισχυρών μπλοκ. Πιστεύουμε ότι υπάρχει όλο και μικρότερη παγκόσμια ισορροπία. 
Χώρες όπως η Κίνα και η Ρωσία αποκτούν ολοένα και μεγαλύτερη ισχύ σε διαφόρους τομείς. Αυτό είναι 
κάτι που μας ανησυχεί. Συνεπώς, η ΕΕ πρέπει να δώσει προσοχή, για παράδειγμα, στη διεθνή ασφάλεια 
και την προστασία της ευρωπαϊκής οικονομίας από τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές. Πιστεύουμε ότι τα 
κράτη μέλη πρέπει να συμφωνούμε σε μια ενιαία προσέγγιση πιο συχνά και πιο γρήγορα. Με τον τρόπο 
αυτό, μπορούμε να ακουγόμαστε περισσότερο. Το ότι από κοινού ως ευρωπαϊκές χώρες είμαστε 
ισχυρότεροι, δεν συνεπάγεται ότι πρέπει να εμπλεκόμαστε συχνότερα σε διαμάχες. Επιθυμούμε 
πρωτίστως να έχουμε καλή συνεργασία με άλλες χώρες εκτός της Ευρώπης, όπου αυτό είναι δυνατό. 
 
‘Εάν περιορίσουμε τις εσωτερικές μας διαφορές και διαφωνίες, θα ενισχυθούν η 
προβολή και ο αντίκτυπος της ΕΕ στην παγκόσμια σκηνή.’ 

3. Να παρασχεθεί βοήθεια έναντι των συγκρούσεων με καλά μελετημένο τρόπο 

Καθώς ο ρόλος της ΕΕ σε παγκόσμιο επίπεδο αυξάνεται, το 50 % των ολλανδών πολιτών θεωρεί ότι η 
προσέγγιση έναντι των συγκρούσεων αποτελεί ένα σημαντικό θέμα. Δυσκολευόμαστε να 
προσδιορίσουμε τον καλύτερο τρόπο αντιμετώπισης αυτών των συγκρούσεων. Με βάση τις 
παρελθούσες εμπειρίες έχει διαπιστωθεί ότι οι στρατιωτικές επεμβάσεις δεν έχουν σε κάθε περίπτωση 
καλό τέλος. Μπορούν να προκαλέσουν απροσδόκητα υψηλό κόστος και επιπλέον μεταναστευτικές ροές. 
Οι χώρες θα πρέπει να μπορούν να αποφασίσουν οι ίδιες εάν επιθυμούν να συμμετάσχουν σε πόλεμο, 
λόγω των επιπτώσεων σε τοπικό επίπεδο. Εν γένει, είμαστε υπέρ μιας μεγαλύτερης συνεργασίας μεταξύ 
των ευρωπαϊκών στρατών: πιστεύουμε ότι είναι σημαντικό για την Ευρώπη να έχει καλή άμυνα. 
Προτιμούμε ωστόσο σε κάθε περίπτωση να επιλύουμε συγκρούσεις χωρίς να καταφεύγουμε στη βία. 
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‘Κατά την εκκένωση του Αφγανιστάν, κάθε χώρα ανέπτυξε το δικό της σχέδιο. 
Μήπως θα μπορούσαμε να είχαμε πράξει καλύτερα;’ 

Διαδικτυακές και δια ζώσης συζητήσεις και ιδέες 
‘Η ΕΕ πρέπει πρώτα να βάλει σε τάξη τα του οίκου της, προτού αρχίσει να απευθύνει οδηγίες σε άλλους.’ 
 
‘Αγοράζοντας μαζικά κινεζικά προϊόντα, εμείς οι Ευρωπαίοι δίνουμε στην Κίνα μεγάλη χείρα βοήθειας.’ 
 
‘Οι ΗΠΑ εξακολουθούν να είναι πολύ σημαντικές για την άμυνα της Ευρώπης.’ 
 
‘Το να είμαστε μέλη της ΕΕ, σημαίνει επίσης ότι έχουμε θέση στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. 
Μπορούμε συνεπώς να έχουμε λόγο στη λήψη σημαντικών αποφάσεων.’ 
 
‘Η ΕΕ πρέπει να σταματήσει να θεωρεί ότι συνιστά μεμονωμένη οντότητα, δηλ. κάτι που δεν είναι. 
Αποτελεί μια συνεργατική ένωση ευρωπαϊκών κρατών μελών και θα πρέπει να συμπεριφέρεται 
ανάλογα.’ 
 
ΙΔΕΑ: ‘Ομοίως με τη διοργάνωση τακτικών διεθνών συνόδων για το κλίμα, θα πρέπει επίσης να 
διοργανώνονται διασκέψεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα.’ 
 
ΙΔΕΑ: ‘Να καταστεί ο ευρωπαϊκός στρατός πιο αποτελεσματικός, για παράδειγμα με την κοινή προμήθεια 
εξοπλισμών.’ 
 

 
Μαροκινοολλανδές γυναίκες: ‘Εμπρός για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων του ανθρώπου’ 
 
H Femmes for Freedom είναι μια ολλανδική ένωση κατά των αναγκαστικών γάμων, της σεξουαλικής 
καταπίεσης και της οικονομικής κατάχρησης γυναικών και κοριτσιών με καταγωγή από το Μαρόκο. Η 
ένωση οργάνωσε μια συνάντηση με ομάδα μαροκινοολλανδών γυναικών. Οι συμμετέχουσες θεωρούν 
ότι, επί του παρόντος, η ΕΕ εξαρτάται κατά πολύ από τη Ρωσία και την Κίνα. ‘Μπορεί κανείς να πει ότι 
η ΕΕ δεν τολμά να κάνει τίποτε γιατί φοβάται τις κυρώσεις’, είπε μια συμμετέχουσα. Ως παράδειγμα 
αναφέρουν την παρασκευή φαρμάκων, τα οποία δεν είναι καθόλου φθηνά. ‘Εάν υπάρξει διαμάχη, η 
Κίνα απλά θα κλείσει την κάνουλα και δεν θα μας παρέχει τίποτε’, παρατηρεί μια άλλη συμμετέχουσα. 
Αναφέρθηκε επίσης το ζήτημα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. ‘Ισχυριζόμαστε ότι τα ανθρώπινα 
δικαιώματα είναι πολύ σημαντικά, αλλά κλείνουμε τα μάτια στο πώς συμπεριφέρεται η Κίνα στους 
Ουιγούρους’, πρόσθεσε κάποια άλλη. 
 

 
 
Μαθητές από το τεχνικό λύκειο Alkmaar: ‘Όχι σε κοινό στρατό’ 
 
Κατά τη διάρκεια του θεματικού τους διαλόγου, μαθητές από το τεχνικό λύκειο Jan Arentsz του 
Alkmaar εξέτασαν τα υπέρ και τα κατά της σύστασης κοινού ευρωπαϊκού στρατού. Οι συμμετέχοντες 
κατέστησαν σαφές ότι δεν ήταν υπέρ. ‘Εάν μια χώρα της ΕΕ αντιμετωπίσει πρόβλημα με μια τρίτη 
χώρα, αυτομάτως θα πρέπει να εμπλακούμε σε πόλεμο. Πιστεύω ότι οι ίδιες οι χώρες θα πρέπει να 
μπορούν να αποφασίσουν ένα τέτοιο ενδεχόμενο’, είπε ένας συμμετέχων. Συζητήθηκε επίσης το 
ενδεχόμενο ενός τρίτου παγκόσμιου πολέμου. Κατά την άποψη των μαθητών, το ενδεχόμενο αυτό 
είναι μάλλον απίθανο, αλλά σε περίπτωση που αυτό συμβεί, πιστεύουν ότι θα μπορούσε να βρεθεί 
σύντομα λύση. ‘Οι επιμέρους στρατοί θα μπορούσαν επίσης να συνεργαστούν. Σε ό,τι με αφορά, δεν 
χρειάζεται να δημιουργηθεί ευρωπαϊκός στρατός.’ 
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Δήλωση ανάληψης ευθύνης 

Το «Όραμα για την Ευρώπη» αποτελείται από διαφορετικές, αλληλένδετες μορφές διαλόγου που 
συγκεντρώνουν τις απόψεις και τις ιδέες ολλανδών πολιτών για το μέλλον της Ευρώπης και την ΕΕ. Το 
παρόν κεφάλαιο παρέχει στοιχεία για τον τρόπο με τον οποίο οι συνεκτικές μορφές διαλόγου 
συμμορφώνονται με τις κατευθυντήριες γραμμές που εφαρμόζονται στις εθνικές ομάδες πολιτών στο 
πλαίσιο της Διάσκεψης για το μέλλον της Ευρώπης. 

Σχεδιασμός συνεκτικών μορφών διαλόγου 

Χρησιμοποιήθηκαν οι ακόλουθες μορφές διαλόγου: 
1. Έρευνα ομάδας 

Διαδικτυακή έρευνα σε αντιπροσωπευτικό δείγμα του ολλανδικού πληθυσμού. 
2. Διαδικτυακοί και διεξοδικοί θεματικοί διάλογοι 

Διάλογοι στους οποίους τα αποτελέσματα της πρώτης ενδιάμεσης έκθεσης ‘Το όραμά μας για την 
Ευρώπη: Πρώτες διαπιστώσεις και συμπληρωματικές ερωτήσεις (8 Οκτωβρίου 2021)’ αποτελούν 
αντικείμενο διεξοδικότερης ανάλυσης στο πλαίσιο ομάδας ολλανδών πολιτών. 

3. Διάλογοι με ειδικές ομάδες 
Συναντήσεις με ολλανδούς πολίτες που συνήθως δεν λαμβάνουν μέρος σε (διαδικτυακές) έρευνες και 
ομάδες. 

4. Διάλογοι με νέους 
Συναντήσεις που επικεντρώνονται σε ευρωπαϊκά θέματα τα οποία έχουν μεγαλύτερο ενδιαφέρον για 
τους νέους. 

5. Διαδικτυακή ανοικτή έρευνα: Ερωτηματολόγιο και ‘Στροφή στο μέλλον’ 
Το ερωτηματολόγιο της έρευνας ομάδας μπορούσε επίσης να συμπληρωθεί από όλους τους 
ολλανδούς πολίτες, καθώς και από τους διαμένοντες στο εξωτερικό. Η συμμετοχή υπήρξε ανοικτή 
από την 1η Σεπτεμβρίου 2021 έως τις 14 Νοεμβρίου 2021. Επιπλέον, κατά το ίδιο διάστημα, κάθε 
ολλανδός πολίτης ήταν σε θέση να συμμετέχει μέσω του ‘Στροφή στο μέλλον’, ήτοι ένα διαδικτυακό 
εργαλείο με 20 διαπιστώσεις. 
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1. Έρευνα ομάδας 
Ο διάλογος με τους ολλανδούς πολίτες ‘Όραμα για την Ευρώπη’ εγκαινιάστηκε την 1η Σεπτεμβρίου 2021 
με έρευνα ομάδας. Στην παρούσα δήλωση ανάληψης ευθύνης, περιγράφονται εν συντομία ο σχεδιασμός 
και η υλοποίηση αυτής της έρευνας ομάδας. 

Στόχοι και πληθυσμός στόχος 
Το ‘Όραμα για την Ευρώπη’ δρομολογήθηκε βάσει ενός διαδικτυακού ερωτηματολόγιου που ερεύνησε 
τα αισθήματα των ολλανδών πολιτών σχετικά με το μέλλον της Ευρώπης.  Το ερωτηματολόγιο 
υποβλήθηκε σε αντιπροσωπευτική ομάδα και ήταν προσβάσιμο σε όλους τους ολλανδούς πολίτες 
(καθώς και στους διαμένοντες στο εξωτερικό). Επιπλέον, κάθε πολίτης ήταν σε θέση να συμμετάσχει 
μέσω του ‘Στροφή στο μέλλον’, ήτοι ένα διαδικτυακό εργαλείο με 20 διαπιστώσεις. Τα αποτελέσματα της 
έρευνας ομάδας τροφοδότησαν τους διαφόρους θεματικούς διαλόγους στο πλαίσιο της 
παρακολούθησης του διαλόγου πολιτών για το ‘Όραμα για την Ευρώπη’.  
 
Ο πληθυσμός στόχος για την έρευνα ομάδας αποτελείτο από όλους τους ολλανδούς πολίτες ηλικίας άνω 
των 18 ετών και εγγεγραμμένους στα δημοτικά μητρώα της βάσης δεδομένων πληθυσμού (έως την 
ημερομηνία της επιτόπιας έρευνας). Σύμφωνα με το Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), την 1η 
Ιανουαρίου 2021 η ομάδα στόχος αριθμούσε 14.190.874 πολίτες. Το κατώτατο όριο συμμετοχής στην 
έρευνα ομάδας ήταν τα 18 έτη. Αυτή ήταν η πληθυσμιακή ομάδα που είχε προσδιοριστεί για την έρευνα 
ομάδας. 

Επιτόπια έρευνα 
Για να σχηματιστεί στατιστική εικόνα των Ολλανδών, διενεργήθηκε έρευνα σε εθνικό επίπεδο με τη 
συμμετοχή άνω των 100 000 μελών (πιστοποίηση ISO, Research Keurmerk group, Dutch Market Research 
Association). Τα μέλη αυτά εγγράφηκαν για την έρευνα ομάδας και παρέχουν τακτικά τις γνώμες τους 
σχετικά με σειρά θεμάτων. Πέραν της ικανοποίησης προσωπικών κινήτρων για την παροχή σχετικής 
συμβολής, τα μέλη λαμβάνουν και αποζημίωση για τη συμπλήρωση των ερωτηματολογίων. Διάφορες 
επιστημονικές σπουδές διαπίστωσαν ότι οι ερωτηθέντες που λαμβάνουν οικονομική αποζημίωση για 
τους σκοπούς της συμπλήρωσης ερωτηματολογίων έρευνας δεν παρέχουν διαφορετικές απαντήσεις σε 
σχέση με εκείνους που δεν λαμβάνουν σχετική αποζημίωση (πηγή: Does use of survey incentives degrade 
data quality? Cole, J. S., Sarraf, S. A., Wang, X., 2015). 
 
Η επιτόπια έρευνα άρχισε στις 11 Αυγούστου 2021 και ολοκληρώθηκε στις 19 Σεπτεμβρίου 2021. 
Χρησιμοποιήθηκε μια ενιαία μέθοδος συλλογής δεδομένων: η διαδικτυακή έρευνα. Στα μέλη της ομάδας 
έρευνας απεστάλη ηλεκτρονικό μήνυμα με εξατομικευμένο σύνδεσμο για τη διαδικτυακή συμπλήρωση 
ερωτηματολογίου. Έπειτα από δύο εβδομάδες, απεστάλη στους συμμετέχοντες στην ομάδα ηλεκτρονικό 
μήνυμα υπενθύμισης. Οι προσκλήσεις συμμετοχής απεστάλησαν κατά παρτίδες και βάσει 
στρωματοποιημένης δειγματοληψίας (με σκοπό την ισότιμη κατανομή στις υποκατηγορίες πληθυσμού) 
έως ότου ληφθεί ο απαιτούμενος αριθμός ερωτηθέντων. 

Δειγματοληψία και κατανομή 
Με βάση την κατευθυντήρια αρχή για τον σχεδιασμό της μελέτης, έπρεπε να συμμετάσχουν τουλάχιστον 
3 600 ερωτηθέντες προκειμένου να επιτευχθεί ικανοποιητικό επίπεδο στατιστικής αξιοπιστίας. Στο 
πλαίσιο αυτού του αριθμού, εξασφαλίστηκε επίσης ικανοποιητική κατανομή μεταξύ των διαφόρων 
χαρακτηριστικών ως προς το υπόβαθρο του πληθυσμού. Δεν υφίσταται μόνον μια κατηγορία Ολλανδών. 
Για τον λόγο αυτό, εξασφαλίστηκε προκαταβολικά ότι το δείγμα ήταν αντιπροσωπευτικό ως προς τα 
επιμέρους χαρακτηριστικά του. Οι Κάτω Χώρες είναι μια σχετικά μικρή χώρα, αλλά μπορεί να υφίστανται 
διαφορετικές απόψεις ανά περιοχή. Η στάση ενός ατόμου και η σημασία που αποδίδει σε ένα θέμα 
μπορεί (μεταξύ άλλων) να καθορίζονται από το που ζει. Για παράδειγμα, οι κάτοικοι αγροτικών περιοχών 
μπορεί να έχουν διαφορετική γνώμη σχετικά με την ασφάλεια απ’ ό,τι οι κάτοικοι πόλεων. Επιπλέον, οι 
μελέτες που διενήργησε το Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) κατέδειξαν ότι οι πολίτες που έχουν λάβει 
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ανώτερη μόρφωση υποστηρίζουν εν γένει συχνότερα την ΕΕ απ’ ό,τι οι λιγότερο μορφωμένοι και ότι οι 
νέοι υποστηρίζουν συχνότερα την ΕΕ απ’ ό,τι οι πιο ηλικιωμένοι (πηγή: Wat willen Nederlanders van de 
Europese Unie? Sociaal en Cultureel Planbureau, Den Haag 2019). 
 
Στο πλαίσιο αυτό, καθορίστηκαν εκ των προτέρων ποσοστώσεις με βάση τα ακόλουθα τρία 
χαρακτηριστικά, ώστε να εξασφαλιστεί μια αντιπροσωπευτική δειγματοληπτική κατανομή: (1) περιοχές 
COROP (κατανομή για στατιστικούς σκοπούς), (2) ηλικία και (3) επίπεδο εκπαίδευσης. Επίσης, το δείγμα 
αποτυπώνει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά ως προς το υπόβαθρο: φύλο, καταγωγή, κύρια απασχόληση 
και πολιτική προτίμηση. 
 
Οι περιοχές COROP διαμορφώθηκαν σύμφωνα με τη βασική αρχή (πληθυσμιακά κέντρα που παρέχουν 
υπηρεσίες ή που εκτελούν περιφερειακά καθήκοντα), με βάση τις καθημερινές μετακινήσεις των 
κατοίκων. Κατά τόπους, η βασική αρχή παραμερίστηκε προς όφελος των περιφερειακών ορίων. Έπειτα 
από μια επαναχάραξη των δημοτικών ορίων που διαπερνούσαν τα όρια των COROP, οι αντίστοιχες 
περιοχές επαναπροσδιορίστηκαν (πηγή: CBS). Στο πλαίσιο των περιοχών COROP, εξασφαλίστηκε 
ικανοποιητική κατανομή ως προς τις ακόλουθες ηλικιακές κατηγορίες: 18 - 34 ετών, 35 - 54 ετών, 55 - 75 
ετών και άνω των 75. 
 
Τέλος, εξασφαλίστηκε αντιπροσωπευτική κατανομή ανά επίπεδο εκπαίδευσης. Η δειγματοληπτική 
κατανομή των ερωτηθέντων συνάδει με την εθνική κατανομή του αποκτηθέντος επιπέδου εκπαίδευσης, 
το οποίο αναλύεται ως εξής: 
 
 
Αποκτηθέν επίπεδο εκπαίδευσης  

Χαμηλό: πρωτοβάθμια, επαγγελματική δευτεροβάθμια (VMBO), γενική 
δευτεροβάθμια (HAVO) προ-πανεπιστημιακή εκπαίδευση (VWO) (έτη: 1-3), (MBO) 
(πρώτο έτος) 

32,1% 

Μεσαίο: γενική δευτεροβάθμια (HAVO) προ-πανεπιστημιακή εκπαίδευση (VWO) 
(έτη: 4-6), δευτεροβάθμια επαγγελματική εκπαίδευση (MBO) (έτη: 2-4) 

44,6% 

Υψηλό: ανώτερη ή ανώτατη πανεπιστημιακή εκπαίδευση (HBO/WO) 22,9% 

Άγνωστο  0,4% 

Απαντήσεις 
Συνολικά, στην έρευνα ομάδας συμμετείχαν 4 086 ερωτηθέντες. Επιτεύχθηκε ο στόχος των 3 600 πλήρως 
συμπληρωθέντων ερωτηματολογίων. 
 
Απαντήσεις ανά περιοχή COROP και ανά 
ηλικιακή ομάδα 

18-34 έτη 35-54 έτη 55-75 έτη άνω των 75 
ετών 

Noord-Drenthe 11 14 17 5 

Zuidoost-Drenthe 10 12 14 4 

Zuidoost-Drenthe 7 10 11 3 

Flevoland 29 33 28 6 

Noord-Friesland 20 22 25 8 

Zuidoost-Friesland 12 13 14 3 

Zuidwest-Friesland 8 11 11 4 
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Απαντήσεις ανά περιοχή COROP και ανά 
ηλικιακή ομάδα 

18-34 έτη 35-54 έτη 55-75 έτη άνω των 75 
ετών 

Achterhoek 22 27 34 11 

Arnhem/Nijmegen 52 53 55 15 

Veluwe 44 48 51 17 

Zuidwest-Gelderland 16 18 20 5 

Delfzijl και περίχωρα 2 4 5 1 

Oost-Groningen 7 10 12 3 

Overig Groningen 36 26 28 8 

Midden-Limburg 13 17 21 7 

Noord-Limburg 17 20 23 7 

Zuid-Limburg 38 40 52 17 

Midden-Noord-Brabant 34 35 35 11 

Noordoost-Noord-Brabant 41 43 51 14 

West-Noord-Brabant 40 47 49 15 

Zuidoost-Noord-Brabant 55 56 58 18 

Περιφέρεια Haarlem 13 18 18 7 

Alkmaar και περίχωρα 14 19 19 6 

Groot-Amsterdam 116 104 88 23 

Het Gooi και Vechtstreek 13 21 19 7 

IJmond 12 14 15 4 

Kop van Noord-Holland 22 27 30 9 

Zaanstreek 11 13 12 3 

Noord-Overijssel 25 28 25 8 

Twente 41 44 46 14 

Zuidwest-Overijssel 10 11 12 3 

Utrecht 96 100 89 27 

Overig Zeeland 16 21 23 8 

Zeeuws-Vlaanderen 6 8 9 3 
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Απαντήσεις ανά περιοχή COROP και ανά 
ηλικιακή ομάδα 

18-34 έτη 35-54 έτη 55-75 έτη άνω των 75 
ετών 

Περιφέρεια Leiden και Bollenstreek 30 31 31 10 

Περιφέρεια ‘s-Gravenhage 63 70 57 18 

Delft και Westland 19 15 15 4 

Groot-Rijnmond 103 107 99 31 

Oost-Zuid-Holland 22 24 25 8 

Zuidoost-Zuid-Holland 24 26 26 9 

 
Απαντήσεις σχετικά με το επίπεδο εκπαίδευσης   

Χαμηλό 1382 34% 

Μεσαίο 1747 43% 

Υψηλό 915 22% 

Άγνωστο  42 1% 

Αξιοπιστία και αντιπροσωπευτικότητα 
Με συνολικό αριθμό 4 086 ερωτηθέντων, μπορούν να γίνουν διαπιστώσεις για τον πληθυσμό με 
ποσοστό αξιοπιστίας 95 % και περιθώριο σφάλματος της τάξης του 1,53 %. Ο βαθμός αξιοπιστίας και το 
περιθώριο σφάλματος των πορισμάτων εξαρτώνται από το μέγεθος του δείγματος. Όσο μεγαλύτερο 
είναι το δείγμα, τόσο πιο αξιόπιστο ή/και με μεγαλύτερη ακρίβεια μπορούν να γενικευτούν τα 
αποτελέσματα έναντι του συνολικού πληθυσμού. 
 
Το επίπεδο αξιοπιστίας καθορίζεται στο 1 (100 %) μείον το επίπεδο της στατιστικής σημασίας. Είναι 
σύνηθες να δεχόμαστε ένα επίπεδο σημασίας της τάξης του 5 %, πράγμα που συνεπάγεται ένα επίπεδο 
αξιοπιστίας της τάξης του 95 %. Αυτό σημαίνει ότι εάν η έρευνα επαναληφθεί με τον ίδιο τρόπο και υπό 
τις ίδιες συνθήκες, τα αποτελέσματα θα αποτυπώσουν την ίδια εικόνα στο 95 % των περιπτώσεων. 
Ο βαθμός ακρίβειας (εκφραζόμενος ως περιθώριο σφάλματος) προσδιορίζει το εύρος των τιμών στις 
οποίες βρίσκεται η πραγματική τιμή έναντι του πληθυσμού. Με άλλα λόγια, αυτή είναι η δυνητική 
απόκλιση των αποτελεσμάτων του δείγματος που θα διαθέταμε εάν συμμετείχε στην έρευνα το σύνολο 
του πληθυσμού. Περιθώριο σφάλματος της τάξης του 1,53 % σημαίνει ότι η πραγματική τιμή στον 
συνολικό πληθυσμό μπορεί να ανέρχεται σε ποσοστό υψηλότερο ή χαμηλότερο κατά 1,53 % από την 
τιμή του δείγματος. Στην πράξη, αυτό σημαίνει ότι εάν το αποτέλεσμα της έρευνας διαπιστώσει ότι το 50 
% των ερωτηθέντων κρίνει ένα θέμα ως σημαντικό, το πραγματικό ποσοστό μπορεί να ανέρχεται σε 
ποσοστό έως 1,53 % (δηλ. μεταξύ 48,47 % και 51,53 %).  Στη (στατιστική) ποσοτική έρευνα, είναι κοινό 
και γενικά αποδεκτό ένα περιθώριο σφάλματος σε ποσοστό έως 5 %. 
 
Πέραν της αξιοπιστίας, έχει επίσης σημασία και η αντιπροσωπευτικότητα του δείγματος. Δεδομένου ότι 
οι προσκλήσεις συμμετοχής στην έρευνα απεστάλησαν κατά παρτίδες και βάσει στρωματοποιημένης 
δειγματοληψίας, τα αποτελέσματα είναι αντιπροσωπευτικά ως προς τις περιοχές COROP και τις 
ηλικιακές ομάδες ανά περιοχή COROP. Οι απαντήσεις λαμβάνουν επίσης υπόψη την εθνική κατανομή 
του αποκτηθέντος επιπέδου εκπαίδευσης. 
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Άλλα χαρακτηριστικά ως προς το υπόβαθρο 

Στο πλαίσιο της έρευνας ομάδας, τέθηκαν στους ερωτηθέντες ορισμένες άλλες ερωτήσεις γενικού 
υποβάθρου. Οι ερωτήσεις αυτές αφορούσαν το φύλο, τις απόψεις τους για την ΕΕ, την καταγωγή, την 
κύρια απασχόλησή τους και ποιο κόμμα θα ψήφιζαν εάν γίνονταν εκλογές τώρα. 
 
Το 49 % των ερωτηθέντων ήταν άρρενες, το 50 % θήλεις, ενώ το 1 % προτίμησε να μην απαντήσει στη 
συγκεκριμένη ερώτηση. 
 
Το 51 % των ερωτηθέντων πιστεύουν ότι είναι καλό που οι Κάτω Χώρες είναι μέλος της ΕΕ, το 13 % 
πιστεύουν ότι δεν είναι καλό και το 36 % είναι ουδέτεροι ή δεν έχουν άποψη. 
 
Το 95 % των ερωτηθέντων γεννήθηκαν στις Κάτω Χώρες. Για το 89 % των ερωτηθέντων και οι δύο γονείς 
γεννήθηκαν στις Κάτω Χώρες. Για το 5 % των ερωτηθέντων και οι δύο γονείς γεννήθηκαν στο εξωτερικό. 

Τρέχουσα πολιτική προτίμηση των ερωτηθέντων 

Κόμμα % 

VVD 14% 

PVV 13% 

SP 8% 

D66 6% 

CDA 6% 

PvdA 6% 

Partij voor de Dieren 4% 

GroenLinks 4% 

ChristenUnie 3% 

JA21 3% 

BoerBurgerBeweging 2% 

Forum voor Democratie 2% 

SGP 2% 

Volt 2% 

DENK 1% 

Groep Van Haga 1% 

BIJ1 1% 

Fractie Den Haan 0% 
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Κόμμα % 

Λοιπά 2% 

Λευκό 3% 

Δεν απαντώ 13% 

Δεν θα ψηφίσω 5% 

Με τι ασχολείστε το μεγαλύτερο μέρος της καθημερινότητάς σας; 

Δραστηριότητα % 

Μαθητής/Σπουδαστής 6% 

Εργαζόμενος με μερική απασχόληση 16% 

Εργαζόμενος πλήρους απασχόλησης 31% 

Αυτοαπασχολούμενος 3% 

Οικιακά 5% 

Σε αναζήτηση εργασίας 2% 

Εθελοντής 2% 

Ανίκανος για εργασία 6% 

Συνταξιούχος 27% 

Λοιπά 1% 

Δεν απαντώ 1% 

Ερωτηματολόγιο 
Το υπουργείο Εξωτερικών ανέθεσε σε ανεξάρτητο εξωτερικό οργανισμό την εκπόνηση του 
ερωτηματολογίου και της παρούσας έκθεσης. Το ερωτηματολόγιο περιλάμβανε επιμέρους ενότητες και 
σχετικές βασικές ερωτήσεις, που αντιστοιχούσαν στους θεματικούς τομείς που καθορίστηκαν από τη 
Διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης: 
• Σημαντικά θέματα και ο ρόλος της Ευρώπης 
• Κλιματική αλλαγή και περιβάλλον 
• Υγεία 
• Οικονομία και θέσεις εργασίας 
• Ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε παγκόσμιο επίπεδο 
• Ασφάλεια και κράτος δικαίου 
• Ο διαδικτυακός κόσμος 
• Ευρωπαϊκή δημοκρατία 
• Μετανάστευση και πρόσφυγες 
• Παιδεία/Πολιτισμός/Νεολαία/Αθλητισμός 
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Κατά την εκπόνηση του ερωτηματολογίου, δόθηκε ιδιαίτερη προσοχή στην ποιότητα, την αξιοπιστία και 
την εγκυρότητα της διατύπωσης των ερωτήσεων. Στόχος ήταν να εξασφαλιστεί η ουδέτερη, 
απροκατάληπτη διατύπωση των ερωτήσεων, των δηλώσεων και των επιλογών. Επίσης, οι ερωτήσεις 
επανεξετάστηκαν ώστε να εξασφαλιστεί ότι συντάχθηκαν σε κατανοητή γλώσσα (επίπεδο γλώσσας Β1). 
 
Το ερωτηματολόγιο υποβλήθηκε σε ποιοτικό έλεγχο σε ένα δοκιμαστικό διαπροσωπικό πλαίσιο με 
ερωτηθέντες που ανήκαν στην ομάδα στόχο, ώστε να διαπιστωθεί πώς οι διάφορες κατηγορίες 
ερωτηθέντων αντιλαμβανόντουσαν τις ερωτήσεις. Η διατύπωση αναπροσαρμόστηκε όπου κρίθηκε ότι η 
ερώτηση ήταν πολύπλοκη. 

Μέθοδοι ανάλυσης 

Στην παρούσα έρευνα χρησιμοποιήθηκαν δύο μέθοδοι ανάλυσης: 

Μονομεταβλητή ανάλυση 

Στη μονομεταβλητή ανάλυση, χρησιμοποιούνται περιγραφικές στατιστικές για να περιγραφούν οι 
μεταβλητές μιας έρευνας. Στην παρούσα έρευνα χρησιμοποιήθηκαν συχνότητες και μέσοι όροι. 

Διμεταβλητή ανάλυση 

Η διμεταβλητή ανάλυση αναφέρεται στη σχέση μεταξύ δύο μεταβλητών, στην περίπτωση αυτή η σχέση 
μεταξύ της σημασίας των διαφόρων θεμάτων και το αν θα πρέπει η ΕΕ να ασχοληθεί με αυτά, αφενός, 
και, αφετέρου, τα χαρακτηριστικά ως προς το υπόβαθρο. Χρησιμοποιήθηκε τεστ στατιστικής 
σημαντικότητας για να καθοριστεί εάν διαφορετικές ηλικιακές ομάδες αποδίδουν διαφορετική αξία σε 
ένα συγκεκριμένο θέμα και εάν σκέφτονται διαφορετικά σχετικά με το αν θα πρέπει η ΕΕ να ασχοληθεί 
με αυτό. 

Υποβολή εκθέσεων και πληρότητα 

Η παρούσα έκθεση αναλύει τα αποτελέσματα όλων των ερωτήσεων που τέθηκαν στους ερωτηθέντες της 
έρευνας ομάδας. Σε ό,τι αφορά ορισμένες ερωτήσεις, οι ερωτηθέντες ήταν σε θέση να δώσουν ‘ανοικτές’ 
απαντήσεις (σε αντιδιαστολή με τις απαντήσεις πολλαπλών επιλογών). Αυτές οι ανοικτές απαντήσεις 
κατηγοριοποιήθηκαν και ενσωματώθηκαν στην έκθεση. Οι ιδέες που διατύπωσαν οι ερωτηθέντες σε 
πεδία για ελεύθερα σχόλια χρησιμοποιήθηκαν ως συνεισφορά στους διάφορους θεματικούς διαλόγους 
στο πλαίσιο της παρακολούθησης του διαλόγου πολιτών ‘Όραμα για την Ευρώπη’. 
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2. Διαδικτυακοί θεματικοί διεξοδικοί διάλογοι 
Τα βασικά θέματα της Διάσκεψης για το μέλλον της Ευρώπης συζητήθηκαν πιο διεξοδικά στο πλαίσιο 
οκτώ διαδικτυακών θεματικών διαλόγων. Στόχος αυτών των διαλόγων ήταν να ερευνηθεί τι σκέφτονται 
οι πολίτες και για ποιο λόγο και ποια είναι τα αισθήματα που νιώθουν. Τι τους απασχολεί και ποιες 
ευκαιρίες πιστεύουν ότι υπάρχουν; Κατά τους διαλόγους, οι συμμετέχοντες είχαν επίσης την ευκαιρία να 
συμβάλουν με προτάσεις και ιδέες σχετικά με τα συγκεκριμένα θέματα. Επίσης, ήταν σε θέση να θέσουν 
ζητήματα που δεν έχει προβλέψει η Διάσκεψη, αλλά τα οποία ήταν σημαντικά για αυτούς.  
 
Οι θεματικοί διάλογοι πραγματοποιήθηκαν στις 12 και 14 Οκτωβρίου καθώς και στις 9 και 11 Νοεμβρίου. 
Τον Οκτώβριο, έγιναν τέσσερις διαδικτυακοί θεματικοί διάλογοι για ζητήματα σχετικά με την Οικονομία 
και τη Δημοκρατία. Τον Νοέμβριο, έγιναν τέσσερις διαδικτυακοί θεματικοί διάλογοι για ζητήματα 
σχετικά με το κλίμα και την ΕΕ σε παγκόσμιο επίπεδο. Σε κάθε διάλογο συμμετείχαν κατά μέσο όρο 29 
πολίτες (231 συνολικά). Οι συμμετέχοντες επιλέγησαν από τα μέλη της ομάδας (βλ. Σημείο 1) και μέσω 
των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. 
 

3. Διάλογοι με ειδικές ομάδες 
Γνωρίζουμε ότι ορισμένες ομάδες ολλανδών πολιτών δεν συνηθίζουν να λαμβάνουν μέρος σε 
(διαδικτυακές) έρευνες και πάνελ. Για να αποτυπωθεί μια αντιπροσωπευτική εικόνα της ‘φωνής των 
Κάτω Χωρών’, ήταν σημαντικό να μπορέσουν να διατυπώσουν και αυτοί τις ιδέες και τις απόψεις τους. 
Για τον λόγο αυτό, διοργανώθηκαν επίσης ορισμένοι δια ζώσης διάλογοι σχετικά με το ‘Όραμα για την 
Ευρώπη’. Οι απόψεις και οι ιδέες που συγκεντρώθηκαν μέσω αυτών των διαλόγων χρησιμοποιήθηκαν 
ως μέρος των συστάσεων. 

Ομάδες στόχοι 
Δεν υπάρχει σαφής ορισμός των ομάδων στόχων που δεν είναι εύκολο να προσεγγιστούν. Από την 
έρευνα και την εμπειρία έχει διαπιστωθεί ότι οι ολλανδοί πολίτες από μη δυτικοευρωπαϊκή 
καταγωγή είναι λιγότερο πιθανό να συμμετέχουν εκουσίως σε έρευνες και συζητήσεις. Καθώς 
συγκροτούν μια μεγάλη ομάδα (το 14 % των ολλανδών πολιτών) επιλέγησαν για να συμμετάσχουν στο 
διάλογο ‘Όραμα για την Ευρώπη’. Χρησιμοποιήθηκαν οι ίδιες αναλογίες όπως για την ομάδα χαμηλού 
μορφωτικού επιπέδου. Πρόκειται επίσης για μια μεγάλη ομάδα (2,5 εκατ. ολλανδών πολιτών), που 
αλληλεπικαλύπτεται εν μέρει με την ομάδα των μεταναστών (39 %). Τέλος, διεξήχθη διάλογος με μια 
ομάδα που σπανίως εμφανίζεται στις έρευνες και τις συζητήσεις και η οποία ασκεί κριτική στην 
Ευρώπη, ενώ έχει πολλές επαγγελματικές συναλλαγές με αυτή. Επιλέγησαν για να συμμετάσχουν 
επιχειρήσεις του γεωργικού τομέα. 
 
Οι ανωτέρω ομάδες προσεγγίστηκαν μέσω των οργανώσεών τους, όπως ενώσεις μεταναστών, ομάδες 
συμφερόντων και επαγγελματικές ενώσεις. Δεδομένου ότι ο αριθμός των διαλόγων περιορίστηκε σε 
οκτώ, δεν ήταν δυνατό να καλυφθούν όλες. Αυτό κατέστησε την επιλογή των συμμετεχόντων ως ένα 
βαθμό τυχαία. Κατά την επιλογή των συμμετεχόντων, αναζητήσαμε κυρίως ενθουσιώδεις για συμμετοχή 
πολίτες και οι οποίοι συμβάλουν στην κινητοποίηση των απλών πολιτών καθώς και με βάση πρακτικές 
ρυθμίσεις, όπως η διαθεσιμότητα ως προς τις ημερομηνίες και τους χώρους των συνεδριάσεων. 
 
Διενεργήθηκαν επιτόπου διάλογοι με μέλη των ακόλουθων οργανώσεων: 
• Stichting Hakder, Alevitische gemeenschap (κοινότητα Αλεβιτών), Schiedam 
• Stichting Asha, Hindoestaanse gemeenschap (κοινότητα Ινδουιστών), Utrecht (2 διάλογοι) 
• Piëzo, sociaal-maatschappelijke organisatie (οργάνωση της κοινωνίας των πολιτών), Zoetermeer 
• Taal doet Meer, organisatie die zich richt op laaggeletterden (κοινότητα για τον γραμματισμό), Utrecht 
• BoerenNatuur, vereniging van agrarische collectieven (ένωση γεωργικών συνεταιρισμών) 
• Marokkanen Dialoog Overvecht, Marokkaanse gemeenschap (κοινότητα Μαροκινών), Utrecht 
• Femmes for Freedom, belangenorganisatie voor vrouwen met een migratieachtergrond (ομάδα 

συμφερόντων για γυναίκες με μεταναστευτικό υπόβαθρο), Den Haag 
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Σε αυτούς τους διαλόγους συμμετείχαν συνολικά 110 πολίτες. 
 

4. Διάλογοι με νέους 

Οι νέοι αποτελούν ομάδα στόχο προτεραιότητας της Διάσκεψης για το μέλλον της Ευρώπης. Για να 
ενθαρρυνθεί ενεργά η συμμετοχή των νέων στον διάλογο πολιτών ‘Όραμα για την Ευρώπη’ και 
προκειμένου να δοθεί μεγαλύτερη βαρύτητα στις απόψεις και τις ιδέες τους, διοργανώθηκαν έξι δια 
ζώσης διάλογοι ειδικά για νέους. 
 
Πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις στα ακόλουθα ιδρύματα: 
• Studievereniging Geschiedenis (Ένωση φοιτητών ιστορικών σπουδών), Universiteit Leiden 
• Dr. Knippenbergcollege, middelbaar onderwijs (δευτεροβάθμια εκπαίδευση), Helmond 
• Coalitie-Y, jongerenplatform (πλατφόρμα νέων) SER (Sociaal-Economische Raad - 

Κοινωνικοοικονομικό Συμβούλιο) 
• Graafschap College, mbo, Doetinchem 
• CSG Jan Arentsz, technasium middelbaar onderwijs (επαγγελματική δευτεροβάθμια εκπαίδευση), 

Alkmaar 
• Nationale Jeugdraad (Εθνικό Συμβούλιο Νεολαίας) (η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε εξωτερικό 

χώρο) 
 
Στους διαλόγους συμμετείχαν συνολικά 110 νέοι. 

Τεχνικές συζήτησης που χρησιμοποιήθηκαν 
Η διαλεκτική μέθοδος του Σωκράτη χρησιμοποιήθηκε για τους διαδικτυακούς θεματικούς διαλόγους, 
τους διαλόγους με ειδικές ομάδες και τους διαλόγους με νέους. Η μέθοδος αυτή χρησιμοποιήθηκε επί 
σειρά ετών στις Κάτω Χώρες για την ‘Ημέρα διαλόγου’ όπου οι πολίτες σε όλη τη χώρα συζητούν μεταξύ 
τους για ζητήματα που τους αφορούν. Σύμφωνα με τη διαλεκτική μέθοδο του Σωκράτη, ο συντονιστής 
εφαρμόζει τις ακόλουθες αρχές: 
 
• Αφήστε τον καθένα/την καθεμία να πει την αφήγησή του/της 
• Μην πείτε αμέσως μια αντίθετη αφήγηση 
• Φερθείτε στον άλλο με σεβασμό 
• Μιλήστε για σας (‘εγώ πιστεύω ότι’ αντί του ‘τι λένε οι άλλοι’) 
• Ζητείστε περαιτέρω επεξήγηση εάν γίνονται πολλές γενικεύσεις 
• Μην ασκείτε κριτική αλλά ερευνήστε πιο αναλυτικά 
• Μείνετε σιωπηλοί εάν κάποιοι χρειάζονται χρόνο για να σκεφτούν  
 
Οι διάλογοι ακολουθούν το εξής σχήμα: απόκλιση - σύγκλιση - απόκλιση. Ως αφετηρία, καταγράφονται 
πρώτα οι αποκλίνουσες απόψεις (παρέχεται ένα περιθώριο για προσωπικά αισθήματα και απόψεις) 
προτού σημειωθεί σύγκλιση απόψεων (συζήτηση πιθανών κατευθύνσεων) και τέλος εκ νέου απόκλιση 
απόψεων (π.χ. συγκέντρωση συστάσεων από μεμονωμένα άτομα). Από τη θεωρία και την πράξη έχει 
διαπιστωθεί ότι με το σχήμα αυτό εξασφαλίζεται ένας απρόσκοπτος διάλογος. 
 
Όλοι οι διάλογοι διεξήχθηκαν με τη βοήθεια επαγγελματιών διαμεσολαβητών. 
 

5. Διαδικτυακή ανοικτή έρευνα: Ερωτηματολόγιο και ‘Στροφή στο 
μέλλον’ 
Το ερωτηματολόγιο της έρευνας ομάδας μπορούσε επίσης να συμπληρωθεί από όλους τους ολλανδούς 
πολίτες, καθώς και από τους διαμένοντες στο εξωτερικό. Η συμμετοχή υπήρξε ανοικτή από την 1η 
Σεπτεμβρίου 2021 έως τις 14 Νοεμβρίου 2021. Επιπλέον, κατά το ίδιο διάστημα, κάθε ολλανδός πολίτης 
ήταν σε θέση να συμμετέχει μέσω του ‘Στροφή στο μέλλον’, ήτοι ένα διαδικτυακό εργαλείο με 20 
διαπιστώσεις. 
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Απαντήσεις και υλοποίηση 

Συνολικά, συμπλήρωσαν το ερωτηματολόγιο 1 967 ερωτηθέντες και 6 968 έλαβαν μέρος στο εργαλείο 
‘Στροφή στο μέλλον’. Το ερωτηματολόγιο ‘Στροφή στο μέλλον’ ήταν ανοικτό σε όλους: δεν υπήρχαν 
προϋποθέσεις ή κριτήρια επιλογής για συμμετοχή. Οι ερωτήσεις μπορούσαν να αφεθούν κενές (δεν 
υπήρχαν υποχρεωτικές ερωτήσεις) ώστε να μεγιστοποιηθούν τα αποτελέσματα των απαντήσεων. Οι 
συμμετέχοντες απάντησαν ‘Δεν απαντώ’ πολύ πιο συχνά απ’ ό,τι στην έρευνα της αντιπροσωπευτικής 
ομάδας. 
Το υπόβαθρο των συμμετεχόντων στο ανοικτό ερωτηματολόγιο και στο εργαλείο ‘Στροφή στο μέλλον’ 
ήταν διαφορετικό από εκείνο των συμμετεχόντων στην έρευνα της αντιπροσωπευτικής ομάδας. Τα 
αποτελέσματα του ανοικτού ερωτηματολογίου και του εργαλείου ‘Στροφή στο μέλλον’ δεν είναι 
αντιπροσωπευτικά, σε αντίθεση με την έρευνα ομάδας. Τα αποτελέσματα της διαδικτυακής ανοικτής 
έρευνας χρησιμοποιήθηκαν για να τροφοδοτήσουν την έρευνα ομάδας. Παρέχεται μια εικόνα των 
επικρατέστερων αισθημάτων και ιδεών στις Κάτω Χώρες. Οι προτάσεις βελτίωσης που παρέχονται στα 
πεδία ελεύθερου κειμένου χρησιμοποιήθηκαν στο επιμέρους θέμα ‘Διαδικτυακές και δια ζώσης 
συζητήσεις και ιδέες’. Το εργαλείο ‘Στροφή στο μέλλον’ χρησιμοποιήθηκε για να δοθεί μια εικόνα των 
επικρατέστερων αισθημάτων και ιδεών στις Κάτω Χώρες. Τα αποτελέσματα ελήφθησαν υπόψη κατά την 
εκπόνηση των συστάσεων. Δεδομένου ότι η αντιπροσωπευτικότητα αποτελεί προϋπόθεση, η παρούσα 
έκθεση λαμβάνει μόνο μερικώς υπόψη τα αποτελέσματα της διαδικτυακής ανοικτής έρευνας. 
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Δημοσίευση του υπουργείου Εξωτερικών 
www.kijkopeuropa.nl 
 
 

http://www.kijkopeuropa.nl/
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