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Nemzeti kormány 

Elképzeléseink Európa jövőjéről 
 
Vélemények, ötletek és ajánlások 
 
 
 
Témák 
• Éghajlatváltozás és környezetvédelem 
• Migráció 
• Egészségügy 
• Az EU a világban 
 
2022. január 14. 
 
Ez a dokumentum az „Onze kijk op Europa; meningen, ideeën en aanbevelingen” című, holland nyelvű 
jelentés fordítása, amelyet 2022. január 14-én tettek közzé a www.kijkeuropa.nl weboldalon. Ez a magyar 
nyelvű változat a holland dokumentumot egyszerűsített formában adja vissza: eltávolítottuk az eredeti 
szövegben megjelenített illusztrációkat és más formai elemeket. 
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Elképzeléseink... 
A jelentés összefoglalója: az ajánlások rövid áttekintése, témák szerinti sorrendben 

Az „Elképzeléseink Európa jövőjéről” témában folytatott civil párbeszéd keretében összegyűjtöttük a 
holland polgárok véleményeit és ötleteit Európa jövőjét illetően. Ezek alapján (az összesen kilenc közül) az 
utolsó négy témában a következő ajánlásokat fogalmaztuk meg az Európai Unió számára. 

Éghajlatváltozás és környezetvédelem 

1. Tegyük világossá az éghajlatváltozással kapcsolatos európai megközelítés irányvonalát! 
2. Biztosítsuk az országok és a vállalkozások célzott megoldásokra irányuló szorosabb 

együttműködését! 
3. Vezessünk be tisztességes és megvalósítható CO2-rendszert! 
4. Kommunikáljunk pontosabban és pozitívabban az éghajlatváltozással kapcsolatos kihívásokról! 
 
A hollandok szerint az Uniónak vezető szerepet kell játszania az éghajlatváltozás elleni küzdelemben. A 
tagállamoknak lehetőséget kell kapniuk saját döntéseik meghozatalára, ugyanakkor együtt kell működniük 
a közös célok megvalósítása érdekében. Az uniós országoknak az egymásra mutogatás helyett inkább 
fokozottan kellene törekedniük a tudáscserére és a közös megoldások azonosítására. A CO2-adórendszer 
hatékony ugyan, azonban méltányosnak, megvalósíthatónak és egyértelműnek is kell lennie. A holland 
lakosság általános véleménye, hogy az Uniónak egyértelműbben és pozitívabban kellene kommunikálnia 
az éghajlatváltozás kérdésében. 

Migráció 

1. A menekültekkel kapcsolatos vitában ne sikkadjanak el a részletek! 
2. Biztosítsuk a menekültek méltányos és észszerű elosztását! 
3. Tudásunkkal és tapasztalatunkkal segítsük a menekültek származási régióit! 
 
A hollandok szerint fontos különbséget tenni az instabil területekről menekülők, illetve a gazdasági 
menekültek között. A napjainkban folyó migrációs megbeszélések során gyakran elsikkadnak a részletek. 
Ahhoz, hogy a menekülteket méltányosan lehessen elosztani Európában, az Uniónak a tagállamok és a 
hazájukból elmenekülők szempontjából egyaránt igazságos, egyértelmű kritériumokat kellene elfogadnia. 
A hollandok végezetül azt javasolják, hogy EU a menekülteket befogadó régiók számára ne csak pénzügyi 
támogatást, hanem szakismeretet is biztosítson.  

Egészségügy 

1. Proaktívabban nézzünk szembe a világjárvánnyal! 
2. Biztosítsunk mindenkinek megfizethető és megbízható gyógyszereket! 
3. Az országoknak egyénileg fellépve kell méltányosabbá és hatékonyabbá tenniük az egészségügyi 

ellátórendszerüket.  
 
A hollandok álláspontja szerint az uniós országoknak szorosabban kellene együttműködniük a világjárvány 
elleni küzdelemben. A Covid19-világjárványra vonatkozó megközelítéssel kapcsolatos politika esetenként 
zavaros. A szabályoknak nem kell mindenütt azonosnak lenniük, azonban legalább az 
összeegyeztethetőségükre mégis törekednünk kell. Az oltásokat és a gyógyszereket illetően a holland 
lakosság a lehető legalacsonyabb szinten kívánja tartani a költségeket, ezzel párhuzamosan biztosítani 
akarja a megbízható minőségű és felelős gyártást is. Ezen túlmenően véleményünk szerint fontos, hogy a 
nagyvállalatok ne éljenek vissza a hatalmukkal; az egészségügynek elsődlegesen nemzeti hatáskörbe kell 
tartoznia. 
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Az EU szerepe a világban 

1. Aknázzuk ki az EU erejét, különösen a főbb nemzetközi kérdések tekintetében! 
2. A konfliktuskeltés helyett az együttműködést ösztönözzük Európán kívül és belül egyaránt! 
3. Alkalmazzunk átgondolt megközelítést, amikor segítséget kínálunk a konfliktusok rendezéséhez!  
 
A hollandok álláspontja az, hogy az európai együttműködést elsősorban a közös érdekű főbb kérdésekre 
kellene irányítani. Ezt kellene a középpontba állítani az EU és a harmadik ország közötti együttműködés 
során is. Az éghajlatváltozás és a Covid19-világjárvány mellett az említett kérdések közé tartozik a 
nemzetközi biztonság és az európai gazdaság tisztességtelen kereskedelem elleni védelme is. A hollandok 
Európán belül és kívül egyaránt az együttműködést választják a konfliktus helyett. Ezen túlmenően a 
konfliktusmegközelítéseket illetően mindig célszerű az erőszakmentes rendezésre törekedni. 
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Bevezetés 
Az „Elképzeléseink Európa jövőjéről” témában szeptember 1-je és november közepe között folytatott 
párbeszéd keretében minden holland polgár megoszthatta véleményét és ötleteit Európa jövőjével 
kapcsolatban. Hollandia szeretné a párbeszéd során elhangzott ajánlásokat, véleményeket és ötleteket az 
Európai Unió (EU) elé tárni. Ez a jelentés (az összesen kilenc téma közül) az utolsó négyre összpontosít. Az 
első öt témával már a 2021. december 3-án nyilvánosságra hozott jelentés foglalkozott. 

Az „Elképzeléseink Európa jövőjéről” párbeszédről 

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

Megkérdeztünk az iskolásoktól a felső középfokú szakképzésben részt vevőkön, az egyetemi hallgatókon 
és a mezőgazdasági termelőkön át a migránsokig sokakat, magát a minisztert is. 

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

A jelentésről 

Az elmúlt hónapokban összegyűjtött vélemények és ötletek alapján összeállítottuk a holland polgárok 
Európai Uniónak szóló ajánlásait. A hollandok egymással folytatott beszélgetései során érdekes viták 
alakultak ki, és újító jellegű ötletek hangzottak el. Ezek közül néhányat beemeltünk ebbe a jelentésbe. 
Jelentésünk tartalma így tulajdonképpen Hollandia hangja: ezek az elképzeléseink Európa jövőjéről. 
 
Ahogyan az európai országok és polgárok között véleménykülönbségek mutatkoznak, úgy természetesen 
itt, Hollandián belül sem értünk mindig mindenben egyet – de éppen ezek a különbségek a 
legértékesebbek, hiszen a demokrácia fontos vonását képezik. Az ajánlások az „Elképzeléseink Európa 
jövőjéről” párbeszéd résztvevői által megfogalmazott legjellemzőbb véleményeken és ötleteken 
alapulnak. Beszámolunk továbbá azokról az aggályokról, gondolatokról és érzésekről is, amelyek talán 
kevésbé élnek az emberek körében, ám a párbeszédek és az online kutatás során szembetűnőek voltak. 
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„Jó volt, hogy kifejezhettem a véleményemet olyan kérdésekben, amelyek fontosak a 
számomra, és hogy érezhettem, hogy számít a véleményem." 
Az egyik tematikus párbeszéd résztvevője 
 
Az Európa jövőjéről szóló konferencia részére kilenc témát határoztak meg. Az „Elképzeléseink Európa 
jövőjéről” holland polgári párbeszéd középpontjában ugyanezek a témák állnak. Októberben időközi 
jelentésben tettük közzé az első véleményeket és a kérdőíves felmérés alapján megfogalmazott további 
kérdéseket. December elején egy újabb jelentés is napvilágot látott, amelyben az első öt témával 
kapcsolatos vélemények, ötletek és ajánlások szerepeltek. Ez a jelentés a fennmaradó négy témával 
foglalkozik. 

A korábbi jelentés – 2021. december 

• Értékek és jogok, jogállamiság, biztonság 
• Erősebb gazdaság, társadalmi igazságosság és foglalkoztatás 
• Európai demokrácia 
• Digitális átállás 
• Oktatás, kultúra, ifjúság és sport 

Az aktuális jelentés – 2022. január 

• Éghajlatváltozás és környezetvédelem 
• Migráció 
• Egészségügy 
• Az EU a világban 

Hogyan tovább? 

Az Európa jövőjéről szóló konferencia összefogja az EU valamennyi lakosának ötleteit, véleményeit és 
ajánlásait. Az üléseken nemcsak az összes nemzeti polgári párbeszéd eredményeit vitatják majd meg, 
hanem a konferencia egyéb kezdeményezéseinek kimenetelét is. Ilyen kezdeményezés például az európai 
polgári vitacsoportok létrehozása, illetve a valamennyi uniós polgár, így a holland polgárok számára is 
hozzáférhető európai digitális platform elindítása is. 
 
„Remélem, hogy az EU vezetői figyelembe veszik a véleményemet és hogy 
segítségével jó döntéseket hoznak majd.” 
Az egyik tematikus párbeszéd résztvevője 
 
A konferencia 2022 tavaszán zárul majd le. Ekkor Hollandia elkészíti a polgári párbeszédről szóló 
zárójelentést, amelyben a jelenlegi és a korábbi jelentést összesítik majd, amely ajánlásokat tartalmaz 
mind a kilenc témával kapcsolatban. A konferencia ajánlásokat fogalmaz meg elnöksége, azaz az Európai 
Parlament, a Tanács, valamint az Európai Bizottság elnöke részére, akik elkötelezték magukat amellett, 
hogy megvizsgálják, milyen lépéseket tehetnek az ajánlások nyomán. Hollandia kormánya számára ezek az 
eredmények értékes hozzájárulást jelentenek az ország uniós szakpolitikájának alakításához is. 
 
A 2022 tavaszáig tartó folyamat a következőképpen foglalható össze: 
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Időrendi áttekintés 

     Elképzelések Európa jövőjéről 

Szept. 
1. 

Okt. 12. Okt. 22–23. Nov. 
15. 

Dec. 3.  Jan.14.  Jan. 21–22. Febr. Febr. 18–
19. 

Márc. 11–
12. 

Ápr. 22–24.   

Az ötletek online összegyűjtése          

 Tematikus párbeszédek           

  Időközi 
eredmények 
(időközi 
jelentés) 

 Időközi 
jelentés, 
téma: 
gazdaság és 
demokrácia 

Időközi 
jelentés, 
téma: 
éghajlat-
változás 
és „az EU 
a 
világban” 

 Zárójelentés: 
„Elképzelése-
ink Európa 
jövőjéről” 

     

  ↓    ↓  ↓ ↓ ↓   

  Konferencia 
– ülés 

   Konferencia 
– ülés  

 Konferencia 
– ülés  

(Esetleg) 
Konferencia 
– ülés  

Konferencia – 
zárórendezvény 

→ Ajánlások 
az elnököknek 
• Európai 

Parlament 
• Európai 

Bizottság 
• Tanács 

      ↑  ↑  ↑   

     További vélemények és ötletek Európa jövőjével kapcsolatban: 

Párbeszéd a 
polgárokkal 

   Európai polgári 
vitacsoportok 

  Európai digitális platform (a holland polgárok 
számára is) 

A jelentés felépítése 

Ez a jelentés négy témára összpontosít. Az egyes témáknál a következők szerepelnek: 
• A polgárokkal folytatott párbeszéd alapján megfogalmazott ajánlások 
• Online vagy személyes jelenlét mellett tartott viták és elhangzott ötletek: részletek a (fizikai vagy 

online formában lezajlott) tematikus párbeszédek során elhangzott véleményekből, ötletekből és 
vitákból 
 

A jelentést a felmérés indokainak és módszereinek ismertetése zárja. 
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Éghajlatváltozás és környezetvédelem 
Ajánlások – Véleményünk az éghajlatváltozásról és a környezetvédelemről 

A holland lakosság 71 %-a szerint az éghajlatváltozás és környezetvédelem fontos kérdést jelentenek, 
amellyel az EU-nak foglalkoznia kellene. 

1. Legyen egyértelmű az éghajlatváltozással kapcsolatos európai megközelítés irányvonala! 

A hollandok 68 %-a szerint az EU-nak vezető szerepet kellene vállalnia az éghajlatváltozás elleni 
küzdelemben. A globális felmelegedés olyan probléma, amelyet egyik ország sem tud önállóan megoldani. 
Bár a hollandok véleménye nem egységes a klímaügyben, abban egyetértünk, hogy az EU-nak minden 
esetre felkészülve, pontosabb jövőképet kell kialakítania. A zöld megállapodás ellenére megfigyelhető, 
hogy a tagállamok véleménye gyakran eltérő. Jóllehet az országoknak most is lehetőséget kell kapniuk 
saját döntéseik meghozatalára, a közös célok megvalósításához azonban össze kell fognunk. Emellett 
állampolgárokként felelősnek tartjuk magunkat is, és ez magában foglalja fogyasztói magatartásunk 
átformálását is.  
 
„Hollandia ki akarja szorítani a földgáz-használatot, Németország pedig éppen azt 
ösztönzi. Ezt én fel nem foghatom.” 
2. Biztosítsuk az országok és a vállalkozások célzott megoldásokra irányuló szorosabb együttműködését! 

A hollandok benyomása az, hogy az országok gyakran a bűnbakkeresésre összpontosítanak az 
éghajlatváltozás és a környezetvédelem ügyében. A figyelem homlokterében a különbségek állnak, 
például a szegény és a gazdag, illetve az iparosodottabb és a kevésbé iparosodott országok között. Mi 
pedig inkább azt szeretnénk, ha az országok a megállapodásokat keresnék. A különböző országokban 
működő hasonló vállalatok tudáscserét folytathatnának például és együtt dolgozhatnának ki 
megoldásokat. A szegényebb országok is jobban bekapcsolódhatnak ebbe az éghajlatváltozás elleni 
küzdelmet célzó együttműködésbe. Segíthetnek a tervezésben és a közös megoldások előnyeit is 
élvezhetik. 
 
„Az éghajlatváltozás elleni küzdelemnek nem a versenyről, hanem az 
együttműködésről kellene szólnia.” 
3. Vezessünk be tisztességes és megvalósítható CO2-rendszert! 

Az éghajlatváltozás elleni küzdelem során az EU nagy hangsúlyt fektet a szén-dioxid-kibocsátás 
csökkentésére. A hollandok szerint jobb rendszerre van szükségünk, amely méltányosan szankcionálja 
mind a gyártókat, mind a felhasználókat. Abban eltérnek a vélemények, hogy a nagyobb lakossággal 
rendelkező országoknak nagyobb mértékű szén-dioxid-kibocsátást kellene-e engedélyezni. Néhány 
országban például rendkívül szennyező iparágak működnek, máshol pedig egyszerűen több lehetőség van 
a zöld energia előállítására. E különbségeket a dolgok túlbonyolítása nélkül kell figyelembe venni, mivel 
mindenkinek meg kell értenie a rendszert.  
 
„Az ipari országok sokat exportálnak. Ez vajon azt jelenti, hogy csak velük kellene CO2-
adót fizettetni? Szerintem a fogyasztóktól is kellene hozzájárulást kérni.” 
 
4. Kommunikáljunk pontosabban és pozitívabban az éghajlatváltozással kapcsolatos kihívásokról! 

A holland polgárok sokat olvasnak és hallanak az éghajlatváltozásról. A fogalom azonban sokaknak még 
mindig elvont és összetett. Gyakran óriási összegeket felemésztő dolognak tűnik, jóllehet az 
éghajlatváltozás elleni küzdelem lehetőségeket is teremt, például a helyi élelmiszertermelés 
előmozdítására, valamint új, fenntartható technológiák létrehozására. Az EU mindezt jobban és 
gyakrabban hangoztathatná. Úgy véljük továbbá, hogy a tagállami vezetők maguk is jobb példát 
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mutathatnának. A például a Brüsszel és Strasbourg közötti utazások csökkentésével, valamint az online 
találkozók számának növelésével támogatni lehetne a fenntarthatóságot. 
 
„A fenntarthatóságot még mindig túlságosan csak költségként fogják fel; pedig 
fenyegetés helyett lehetőséget kellene benne látni.” 

Online vagy személyes jelenlét mellett tartott viták és elhangzott ötletek 

„Nem jognak, hanem problémás mellékhatásnak kellene látnunk a szén-dioxid-kibocsátásokat.” 
 
„Az a benyomásom, hogy az éghajlatváltozás tekintetében sok a beszéd és kevés a tett Európában.” 
 
„Hosszú távon mindannyian jobban járnánk szigorúbb éghajlat-politikai szabályokkal; kereskedő 
kontinensként az itteni lehetőségeket kellene feltárnunk.” 
 
„Nem várhatunk más földrészekre – nincs rá idő.” 
 
ÖTLET: „Jutalmazzuk pénzzel azokat az országokat, ahol virágzik a természetes környezet és érvényesül a 
biológiai sokféleség!” 
 
ÖTLET: „Mozdítsuk elő a környezetbarát turizmust az EU szegényebb régióiban!” 
 

 
Felső középszintű szakképzésben tanuló diákok Doetinchem városából: „A távolsági utazásokra 
továbbra is mindenkinek lehetőséget kell kapnia.” 
 
A Doetinchemben működő Graafschap College hallgatóinak felvetették, hogy az Unión belüli repülést 
drágábbá kellene tenni. Néhány diák egyetértett ezzel, mivel a drágább jegyek arra ösztönöznék az 
utazókat, hogy fenntarthatóbb alternatívákat találjanak. Hangsúlyozták azonban, hogy az Uniónak 
biztosítania kellene a jobb és éghajlatbarát opciókat, például a jobb vasúti összeköttetéseket. Más 
résztvevők kijelentették, hogy nem támogatják a drágább repülőjegyeket. „A gazdagok repülnek a 
legtöbbet manapság, hiszen könnyen kifizetik a jegyet” – jegyezte meg valaki. „Ők a magasabb árak 
mellett is megengedhetik majd maguknak a repülést, de az utca emberének nem lesz majd lehetősége 
egzotikus országokban nyaralni.” 
 

 
 
Természeti szempontból inkluzív gazdálkodást folytató mezőgazdasági termelők: „Az EU segíthet a 
fenntartható megoldásokra vonatkozó ismeretek terjesztésében” 
 
A BoerenNatuur mezőgazdasági szövetségeket összefogó egyesület. A tematikus párbeszéd keretében 
sor került egy az éghajlatváltozással és környezetvédelemmel foglalkozó megbeszélésre is. A résztvevők 
úgy vélték, hogy az uniós jogszabályoknak és szabályozásoknak az egyedi tagállamok általi 
végrehajtásán van mit javítani, többek között a nitrogénre vonatkozó jogszabályok tekintetében. „Az 
uniós jogszabályok csak azt mondják ki, hogy a természeti területek helyzete »nem romolhat«, azonban 
ezt a követelményt meglehetősen eltérően értelmezik Dél-Európában, illetve Hollandiában.” A legtöbb 
résztvevő egyetért azzal, hogy Európának vezető szerepet kellene vállalnia az éghajlatváltozás elleni 
küzdelemben. A mezőgazdasági termelők szerint nem elég erről csak beszélni; a szavakat 
eredményeknek kell követniük, mindenekelőtt a tudásmegosztás révén. „A mezőgazdasági ágazatban 
annak feltárására törekszünk, hogy miként lehet megvalósítani a tiszta mezőgazdasági termelést. Az 
EU-nak elő kellene segítenie a releváns ismeretek gyors terjesztését.” 
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Migráció 

(Migráció és menekültek) 
 
Az uniós országok közötti határok nyitva állnak. Így az országok együttműködnek az Unióban többek 
között a külső határok igazgatása és a migránscsempészés elleni küzdelem terén. A menekülteknek az 
uniós országok közötti méltányos elosztásáról jelenleg folynak a megbeszélések. Hogyan látják mindezt a 
hollandok? 

Ajánlások – Véleményünk a migrációról és a menekültekről 

A hollandok 65%-a úgy véli, hogy a migráció és menekültek kérdése fontos ügy, amellyel az EU-nak 
foglalkoznia kellene. 

1. A menekültekkel kapcsolatos vitában ne sikkadjanak el a részletek! 

A hollandok 70 %-a úgy véli, hogy fokozni kell Európa külső határainak védelmét. Az említettek 72 %-a 
pedig még akkor is így gondolkodna, ha ezáltal több menekültet kellene nem biztonságos országokba 
visszaküldeni. A hollandok szerint több figyelmet kellene fordítani azokra az okokra, amelyek miatt a nem 
biztonságos országokból sokan elmenekülnek. Egyes esetekben az éghajlatváltozás a kiváltó ok, máskor 
pedig a háború. Gyakran ezekről a mögöttes okokról csak korlátozott mértékben esik szó a menekültügyi 
megbeszéléseken. Emellett ritkán említik meg azt, hogy a menekültek milyen hozzáadott értéket 
jelentenek egy adott országnak. Végezetül nézetünk szerint az Uniónak nagyobb különbséget kellene 
tennie az instabil régiókból a határhoz érkező, illetve a gazdasági menekültek között. Mindent egybevetve 
úgy látjuk, hogy a migrációs és menekültügyi vita során gyakran nem derül fény a mögöttes okokra és 
elsikkadnak a részletek. Az európai politikusoknak képesnek kellene lenniük arra, hogy jó példát mutatva 
tegyenek valamit az ügy érdekében. 
 
„A menekültekben embertársakat kellene látnunk. Hiszen nem sokan néznénk 
tétlenül, hogy meghaljanak a szükséget szenvedő társaink.” 

2. Biztosítsuk a menekültek méltányos és észszerű elosztását! 

Az európai bevándorlási szolgálatnak képesnek kellene lennie arra, hogy biztosítsa a menekültek 
méltányos elosztását az európai országok között. A hollandok szerint azonban egyértelmű kritériumokat 
kellene megállapítani a „méltányos” fogalmának meghatározására. Például a menekültek szemében 
vonzóak lehetnek a jól működő szociális és jóléti rendszerrel rendelkező országok, azonban vannak más, a 
menekültek és az érintett országok számára egyaránt fontos tényezők is. Hollandiában például lakáshiány 
van. Továbbá néhány országban, illetve ágazatban voltaképpen szükség van migráns munkavállalókra. Úgy 
véljük, hogy fontos, hogy az EU figyelembe vegye mindezt a menekültek elosztásakor. A világos 
megállapodások nemcsak egyértelműséget eredményeznek, hanem kevesebb vitát is. Végső soron ez 
minden érintettnek kedvez. 
 
„A menekültek számára lehetővé kell tenni, hogy tehetségüket érvényesítsék a 
célországban is.” 

3. Tudásunkkal és tapasztalatunkkal segítsük a menekültek származási régióit! 

A hollandok 67 %-a szerint az Uniónak jobban kellene segítenie az instabil régiókat, hogy ezzel elejét 
vegye a menekültáradat megindulásának. Belátjuk, hogy a menekültek nem jókedvükben döntenek úgy, 
hogy elhagyják hazájukat. Ezért kell az olyan kiváltó okokkal foglalkoznunk, mint az éghajlatváltozás vagy a 
konfliktusok, amelyek miatt a régiók instabillá vagy élhetetlenné válnak. Az EU ismeretek formájában is 
támogathatná a származási régiókat, nem csak pénzügyi segítséggel. Például mi hollandok sokat tudunk a 



Elképzelések Európa jövőjéről  10 

mezőgazdaságról. Tudunk segíteni más országoknak, hogy korszerű mezőgazdasági módszerekkel jobban 
tudják kezelni az aszályokat és az eróziót. Ezen túlmenően az Európába érkező menekültek valamelyik 
európai országban képzést kaphatnának, majd hazájukban ők maguk is segítséget nyújthatnának.  

Online vagy személyes jelenlét mellett tartott viták és elhangzott ötletek 

„Az EU-nak gyorsabb menekültügyi eljárásokról kellene rendelkeznie. Így több esélyük lenne azoknak, akik 
erre igazából rászorulnak.¨ 
 
„Sok olyan fiatal van a környezetemben, akik szívesen vásárolnának otthont maguknak, de nem találnak 
megfizethető lehetőséget. A menekültek ugyanakkor lakást kapnak. Szerintem ez durva.” 
 
„Az éghajlatváltozás miatt az emberek továbbra is menekülni kényszerülnek majd a hazájukból. Nem lehet 
ezt megállítani, de talán jobban kellene szabályozni.” 
 
„Betuwében lakom. Nálunk voltaképpen sok migráns munkavállalóra van szükség a körte- és az 
almaszezonban.” 
 
„Az instabil régiók nem véletlenül nem biztonságosak; az ottani kormányok sokszor korruptak. Honnan 
tudjuk, mi történik a segélyeinkkel és a pénzünkkel?” 
 
ÖTLET: „Gondoljunk még a helyi stratégiákra is, például a polgárok részvételére a menekültek helyszíni 
fogadásában, és a helyi integrációs kezdeményezésekben.” 
 
ÖTLET: „Építsünk a nagyvárosokban „apróházakat”, ahol a menekültek eleinte lakhatnának. Így 
megszabadíthatnánk az ingatlanpiacot a nyomástól és jobban támogathatnánk az emberek befogadását.” 
 

 
Önkéntesek, akik valaha maguk is menekültek voltak: „Az emberek távolságtartók Európában.” 
 
A Taal Doet Meer olyan önkéntes szövetség, amely segít a frissen Utrechtbe érkezőknek és idegen 
nyelvet beszélőknek beilleszkedni a közösségbe. A szövetséggel folytatott tematikai párbeszéd során 
nem pusztán a migrációról, hanem különösen az integrációról volt szó. Néhány résztvevő maga is 
menekültként érkezett Hollandiába, egyikük például Szíriából. „Hét év múltán sem érzem magam 
hollandnak. Még mindig nincs állásom, bár mesterfokozatú diplomám van. Észrevettem, hogy az 
európai országok leginkább a saját problémáikkal foglalkoznak, és nem nyitottak más országokra és 
kultúrákra.” Egy másik résztvevő kijelentette, hogy az európaiak gyakran egymástól is távolságot 
tartanak. „A legtöbben egyedül vannak; mindenki a maga dolgával van elfoglalva. Ugyanakkor 
szerintem beszélgetnünk kellene és tanulnunk egymástól.” 
 

 
 
A Nationale Jeugdraad (Országos ifjúsági Tanács) fiataljai: „Csak akkor fogadjunk be embereket, ha 
megfelelően tudunk róluk gondoskodni.” 
 
Utrechtben a Nationale Jeugdraad (NJR) különböző munkacsoportjainak tagjai megbeszélést tartottak. 
A (16 és 23 év közötti) résztvevők véleménye szerint a menekültek Európa-szerte történő elosztása 
során figyelembe kellene venni bizonyos olyan szempontokat, mint az országok területe, jóléte és a 
befogadó állomások száma. „Csak akkor szabadna beengedni a menekülteket valamelyik országba, ha 
ott megfelelően tudnak gondoskodni róluk” – nyilatkozta az egyik résztvevő. A fiatalok úgy gondolják 
továbbá, hogy ha valamelyik ország nem tesz eleget a menekültek befogadásáról szóló 
megállapodásoknak, akkor a következményeket is vállalnia kellene. Például pénzbírsággal kellene 
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sújtani őket. „Maguknak a menekülteknek is beleszólást kellene adni abba, hogy hová kerüljenek” – 
jegyezte meg egy résztvevő. „Például ha már élnek valahol családtagjaik, akkor nem lenne szabad 
máshová küldeni őket.” 
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Egészségügy 

(Egészségügyi ellátás) 
 
Az európai szakpolitika támogathatja és megerősítheti az egészségügyi ellátást, jóllehet azt jobbára az 
egyes országok működtetik. Ez igaz például a koronavírus-válság vagy más (jövőbeli) egészségügyi 
válságok kezelésére is. Vagy éppen a súlyos betegségekkel kapcsolatos közös kutatásokra is. Hogyan látják 
mindezt a hollandok? 

Ajánlások – Elképzelésünk az egészségügyi ellátásról 

A hollandok 64%-a úgy véli, hogy az egészségügy fontos kérdés, és az EU-nak foglalkoznia kellene vele. 

1. Legyen erősebb a világjárvány leküzdését célzó intézkedések irányítása! 

A hollandok 83 %-a szerint az uniós országoknak szorosabban együtt kellene működniük annak 
megakadályozása érdekében, hogy a fertőző betegségek elterjedjenek a világban. Hiszen a vírusok nem 
állnak meg a határoknál. Ennek lehetünk tanúi most a koronavírus-világjárvány alatt is. Az uniós 
szakpolitika néha zavaros. Ez pedig nem kedvez a szabálybetartásnak. Szerintünk jobban kellene 
koordinálni a vírusok Európa-szerte történő elterjedésének megakadályozását célzó intézkedéseket, 
anélkül, hogy azonos szabályokat erőltetnénk. Helyet kell adni a helyi szintű döntéseknek. Nemcsak azért, 
mert a fertőzöttségi szintek eltérőek lehetnek, hanem mert Európában különböző kultúrák élnek egymás 
mellett. Egyes intézkedések jobban működnek az egyik országban, mint máshol. 
 
„Hollandiában élek a német határ mellett. Az őrületbe kerget, hogy a két ország 
Covid-szabályai eltérnek egymástól.” 

2. Biztosítsunk mindenkinek megfizethető és megbízható gyógyszereket! 

A hollandok 71 %-a szerint az Uniónak el kellene érnie, hogy kevésbé függjünk az EU-n kívüli országoktól a 
gyógyszerfejlesztés, -gyártás és -ellátás tekintetében. Ha azonban ez azt jelentené, hogy tovább kellene 
várni a gyógyszerekre, akkor a vélemények már megoszlanak. A holland lakosság szerint mindez 
bonyolulttá tenné a gyógyszergyártást és -elosztást. Egyfelől Hollandiában meredeken emelkednek az 
egészségügyi ellátás költségei, és ezeket szerintünk fontos a lehető legtovább alacsonyan tartani. Másfelől 
pedig el akarjuk érni, hogy megbízhassunk a gyógyszerekben akkor is, ha messziről érkeznek. Nemcsak a 
minőségről van szó, hanem a fenntartható és etikus gyártásról is. Általánosságban úgy véljük, hogy a 
fontos gyógyszereket általánosan elérhetővé kell tenni többek között a szegényebb országokban is. 
 
„Az egészségügyi ellátás szinte megfizethetetlen manapság. Így meg kellene 
próbálnunk az új gyógyszereket a lehető legolcsóbban beszerezni.” 

3. Az országoknak egyénileg fellépve kell méltányosabbá és hatékonyabbá tenniük az egészségügyi 
ellátórendszerüket. 

A hollandok aggódnak az egészségügy egésze, és nem csak a Covid19-világjárvány hatása miatt. Például a 
kórházakban problémákkal nézünk szembe a strukturális kapacitás terén. A holland lakosság egy része 
nem nézi jó szemmel a piac egészségügyre gyakorolt hatását. Tisztában vagyunk azzal, hogy a 
gyógyszeripari vállalatok törekednek a befektetésük megtérülésére, és hogy az egészségbiztosító 
társaságok olcsón akarnak ellátást beszerezni, a nagyvállalatoknak ugyanakkor mégsem lenne szabad 
hatalmukkal visszaélni. Az Uniónak szabályozással kellene valamit elérnie e területen. Más szempontból 
elsődlegesen tagállami ügynek tarjuk az egészségügyi ellátást. Végül is maguk az országok tudják 
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legjobban, hogy melyek a helyi problémák és prioritások. Mindazonáltal álláspontunk az, hogy fontos, 
hogy az európai országok tanuljanak egymástól, hogy javíthassák saját egészségügyi ellátásukat. 

Online vagy személyes jelenlét mellett tartott viták és elhangzott ötletek 

„Ami a gyógyszerek európai rendelkezésre állását illeti, egy kicsit óvatosabbnak kellene lennünk. Jelenleg 
túl sokat adunk ki a kezünkből.” 
 
„Jó, hogy Németország átvett Hollandiától Covid19-betegeket. Szívesen látnék több példát az ilyen jellegű 
szolidaritásra Európa-szerte.” 
 
„Lakjon bárhol az Unióban, legyen szegény vagy gazdag, mindenkinek joga van a megfelelő egészségügyi 
ellátáshoz.” 
 
„A gyógyszervásárláskor ne csak az árat nézd, hanem az etikai szempontokat is. Ez például a 
gyermekmunkára is vonatkozik.” 
 
ÖTLET: „Javítsuk az európaiak egészségét a stressz csökkentésével! Például legyen rövidebb a heti 
munkaidő!” 
 
ÖTLET: „Komoly játékokkal és a kibővített valóság alkalmazásával segítsük a fiatalok egészségesebb 
választásait!” 
 

 
Marokkói hátterű utrechtiek: „Az egészségnek ára van” 
 
A Marokkaans Dialoog Overvecht (MDO) szövetség támogatja a marokkói közösség részvételét Utrecht 
Overvecht nevű kerületében. Ösztönzi a párbeszédet a kerületben, hogy enyhítse a marokkóiak 
hátrányait. Az „Elképzelések Európa jövőjéről” tematikus párbeszédének résztvevői szerint az európai 
együttműködésnek számos előnye van. Egyes résztvevők ugyanakkor úgy látják, hogy Hollandia 
esetenként túlságosan függ más országoktól. A Covid19-világjárványt hozták fel példának. A résztvevők 
szerint az Európában folyó hosszadalmas tanácskozások következtében Hollandia túl későn kezdte meg 
az oltást. „Talán drágább lenne, ha Hollandia több szuverén döntést akarna hozni” – nyilatkozta az 
egyik résztvevő. „Azonban az egészségről van szó, aminek ára van.” 
 

 
 
Helmondi iskolások: „Jobb az intelligencia és a másoktól tanulás, mint a mindenkire kötelező azonos 
megközelítés.” 
 
A helmondi Dr. Knippenbergcollege 15 és 16 éves tanulói megvitatták, hogy Európa miként kezeli a 
világjárványt. Néhány tanuló szerint az uniós tagállamoknak együttesen kellett volna oltási programot 
összeállítani. A legtöbb résztvevő szerint minden egyes ország jobban tisztában van azzal, hogy a 
területén mire van szükség és mi működik, így jobban képes megítélni, hogy lakossága számára mi a 
legelőnyösebb. Például tudják, hogy mely ágazatok tagjait kell először beoltani, és mely ágazatok 
várhatnak. „Magától értetődik, hogy jó megbeszélni mindezt nemzetközi szinten” – jelentette ki az 
egyik tanuló. „Ha a különböző országok megközelítése eltér egymástól, akkor figyelhetik egymást és 
tanulhatnak egymástól.” 
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Az EU szerepe a világban 

Hatalmas kihívások állnak a világ előtt. Az EU-nak meggyőződése, hogy az olyan kérdések, mint például az 
éghajlatváltozás és a világjárvány, csak globális együttműködés révén kezelhetők. Az EU ezenfelül a 
nemzetközi színtéren is egyértelműen képviselni kívánja az álláspontját, többek között az Egyesült Államok 
és Kína mellett. Hogyan látják mindezt a hollandok? 

Ajánlások – Elképzelésünk az EU-nak a világban betöltött szerepéről 

A hollandok 56%-a fontos kérdésnek tartja az EU-nak a világban betöltött szerepét, amellyel az EU-nak 
foglalkoznia kell. 

1. Aknázzuk ki az EU erejét, különösen a főbb nemzetközi kérdések tekintetében! 

Az EU létrehozása az egyik oka annak, hogy az európaiak több mint 75 éve békében élnek; sok holland ezt 
tartja az EU legnagyobb eredményének. A hollandok emellett úgy vélik, hogy az EU erőssége az olyan nagy 
nemzetközi kihívások közös kezelésében rejlik, mint például az éghajlatváltozás, a világjárvány és a 
menekültügyi válság. A tagállamok továbbá hatásosabban léphetnek fel az EU-n kívüli országokkal 
szemben, ha az EU tagjaiként közösen kötnek nemzetközi megállapodásokat. Úgy véljük, hogy Hollandia 
túl kicsi ahhoz, hogy e kérdéseket illetően egyedül eredményeket tudjunk elérni. A hollandok ugyanakkor 
azt is szeretnék, hogy az országunk a jövőben is meghozhassa a saját döntéseit, a kultúránknak és az 
érdekeinknek megfelelően. Az európai együttműködésnek ezért elsősorban az eredményesség és a 
hatékonyság biztosítására kellene összpontosítania. 
 
„Az EU tagjaiként könnyebb nemzetközi együttműködési megállapodásokat kötni, 
mint különálló országokként.” 

2. A konfliktuskeltés helyett az együttműködést ösztönözzük Európán kívül és belül egyaránt! 

A hollandok 66%-a szerint az EU-nak erősebb blokkba tömörülve kellene fellépnie más nemzetközi hatalmi 
csoportokkal szemben. Úgy látjuk, hogy a világban egyre kevésbé tapasztalható egyensúly. Különböző 
területeken egyre több hatalomra tesznek szert olyan országok, mint például Kína és Oroszország, ami 
nagyon aggaszt minket. Az EU-nak foglalkoznia kellene ezért olyan kérdésekkel, mint például a nemzetközi 
biztonság és az európai gazdaságnak a tisztességtelen kereskedelemmel szembeni védelme. Fontosnak 
tartjuk, hogy a tagállamok gyakrabban és gyorsabban el tudjanak fogadni egységes megközelítést, így 
ugyanis világosabban hangot adhatnánk a véleményünknek. Az a tény, hogy európai országokként együtt 
erősebbek vagyunk, nem jelenti azt, hogy gyakrabban szeretnénk konfliktusokba bonyolódni. 
Mindenekelőtt az Európán kívüli országokkal is szeretnénk jó együttműködést kialakítani, amennyiben 
lehetséges. 
 
„Ha csökkentjük a közöttünk meglévő belső különbségeket és konfliktusokat, a 
globális színtéren nagyobb lesz az EU láthatósága és befolyása.” 

3. Alkalmazzunk átgondolt megközelítést, amikor segítséget kínálunk a konfliktusok rendezéséhez!  

Az EU egyre fontosabb szerepet tölt be a világban, ezért a hollandok 50%-a szerint fontos kérdést jelent a 
világban zajló konfliktusokkal kapcsolatban kialakított megközelítés. Véleményünk szerint nehéz 
eldönteni, hogy mi a konfliktusok kezelésének a legjobb módja. A múltbeli tapasztalatok alapján a katonai 
beavatkozás végeredménye nem mindig a tervek szerint alakul. Emellett váratlanul magas költségekkel is 
járhat és további menekülthullámokat eredményezhet. Lehetővé kellene tenni, hogy az országok – a helyi 
hatásra tekintettel – maguk dönthessenek arról, hogy részt szeretnének-e venni a háborúkban. 
Általánosságban véve jó dolognak tartjuk az európai hadseregek közötti intenzívebb együttműködést: 
szerintünk fontos, hogy Európa megfelelően gondoskodni tudjon a saját védelméről. Mindig előnyben 
részesítjük azonban a az erőszakmentes konfliktusrendezést. 
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„Az Afganisztánból való evakuálás során minden ország saját tervvel állt elő. Nem 
lehetett volna ezt jobban csinálni?” 

Online vagy személyes jelenlét mellett tartott viták és elhangzott ötletek 

„Mielőtt megmondja másoknak, hogy mit tegyenek, az EU-nak először is a saját háza táján kellene rendet 
tennie.” 
 
„Azzal, hogy nagy mennyiségben vásárolunk kínai termékeket, mi, európaiak hozzuk Kínát előnyös 
helyzetbe.” 
 
„Az USA még mindig rendkívül fontos szerepet tölt be Európa védelmében.” 
 
„Az EU tagjának lenni azt jelenti, hogy neked is helyed van a tárgyalóasztalnál. Így tehát te is részt vehetsz 
a fontos döntések meghozatalában.” 
 
„Az EU-nak fel kell hagynia azzal, hogy különálló egységként tekint magára, mert nem az. Az EU az európai 
tagállamok együttműködésen alapuló szövetsége, és eszerint is kellene viselkednie.” 
 
ÖTLET: „A rendszeres nemzetközi éghajlatváltozási csúcstalálkozók mintájára rendszeresen tartani kellene 
emberi jogi konferenciákat is.” 
 
ÖTLET: „Hatékonyabbá kellene tenni az európai hadseregeket például a felszerelések közös beszerzése 
révén.” 
 

 
Marokkói származású holland nők: „Álljunk ki az emberi jogokért!” 
 
A Femmes for Freedom egy holland alapítvány, amely kettős kulturális háttérből kampányol a 
kényszerházasság, valamint a lányok és nők szexuális elnyomása és pénzügyi kihasználása ellen. Sor 
került egy ezzel az alapítvánnyal közösen szervezett találkozóra egy csoport marokkói származású 
holland nővel. A résztvevők véleménye szerint az EU jelenleg túlságosan függ Oroszországtól és Kínától. 
„Látszik, hogy az EU egyszerűen nem mer tenni semmit, mert fél a következményektől” – mondta az 
egyik résztvevő. Páldaként a gyógyszergyártást említették, ami adott esetben messze van az olcsótól. 
„Konfliktus esetén Kína egyszerűen elzárhatja a csapot, nekünk pedig nem marad semmi” – jelentette 
ki egy másik résztvevő. Az emberi jogok kérdése is felmerült. „Úgy teszünk, mintha nagyon fontosnak 
tartanánk, de szemet hunyunk afölött, amit Kína az ujgurokkal tesz” – mondta egy harmadik résztvevő. 
 

 
 
Az alkmaari STEM középiskola („technasium”) tanulói: „Nem kell közös hadsereg” 
 
A tematikus párbeszéd során az alkmaari Jan Arentsz STEM középiskola tanulói megvitatták a közös 
európai hadsereg előnyeit és hátrányait. A résztvevők egyértelműen kijelentették, hogy nem 
támogatják ezt az ötletet. „Ha valamelyik uniós országnak problémája adódna egy EU-n kívüli országgal, 
akkor automatikusan háborúba kellene lépnünk. Szerintem erről minden országnak magának kellene 
tudnia dönteni” – mondta az egyik résztvevő. Megbeszélést folytattak arról is, hogy mekkora az esélye 
a harmadik világháború kitörésének. A tanulók úgy vélték, hogy nem túl valószínű, hogy erre sor fog 
kerülni, de ha mégis úgy alakulna, akkor szerintük még mindig lehetne gyors megoldást találni. „A 
hadseregek is jól együtt tudnak működni. Ami engem illet, nincs szükség európai hadseregre.” 
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A felmérés indokainak és módszereinek ismertetése 

Az „Elképzelések Európa jövőjéről” felmérést különböző, egymáshoz kapcsolódó párbeszédformák 
alkotják, amelyek segítségével összegyűjtöttük a holland polgárok Európa jövőjével és az EU-val 
kapcsolatos véleményét és ötleteit. Ebben a fejezetben azt ismertetjük, hogy e párbeszédformák 
használatával miként tettünk eleget a nemzeti polgári vitacsoportokra – az Európa jövőjéről szóló 
konferencia keretében – alkalmazandó iránymutatásoknak. 

Az egymáshoz kapcsolódó párbeszédformák kialakítása 

A következő párbeszédformákat alkalmaztuk: 
1. Kérdőíves felmérés 

A holland lakosság reprezentatív keresztmetszetét adó csoport online felmérése 
2. Mélyreható tematikus online párbeszédek 

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

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

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

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

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

A felmérés célja és a célcsoport 

Az „Elképzeléseink Európa jövőjéről” felmérés egy online kérdőívvel vette kezdetét azzal kapcsolatban, 
hogy miként vélekednek a hollandok Európa jövőjéről. A kérdőívet elsőként egy reprezentatív csoport 
tölthette ki, majd azt minden holland állampolgár, így a külföldön élők számára is elérhetővé tették. 
Emellett ugyanebben az időszakban mindenki igénybe vehette a „Kattints a jövőre” („Swipen naar de 
toekomst”) elnevezésű online eszközt is, melynek keretében 20 állítással kapcsolatban lehetett véleményt 
nyilvánítani. A kérdőíves felmérés eredményei hozzájárultak az „Elképzeléseink Európa jövőjéről” polgári 
párbeszéd következő elemét jelentő különféle tematikus párbeszédek megtervezéséhez. 
 
A kérdőíves felmérés célcsoportját a terepmunka kezdetén a népesség-nyilvántartásban szereplő 18 éves 
vagy annál idősebb holland állampolgárok jelentették. A Holland Statisztikai Hivatal (CBS) adatai alapján 
ebbe a célcsoportba 2021. január 1-jén 14 190 874 fő tartozott. A 18 éves alsó korhatár a választásra 
jogosultak korhatárának felel meg. A kérdőíves felmérésben a lakosság ezen csoportja vehetett részt. 

Terepmunka 

Ahhoz, hogy statisztikai értelemben vett képet alkothassunk a „hollandokról”, egy 100 000 főből álló, az 
ország valamennyi részét lefedő csoportot vettünk igénybe (ISO-szabvány szerint, Research Keurmerk 
group, Piackutató Intézetek Holland Szövetsége). E csoport tagjai azzal a céllal jelentkeztek a kérdőíves 
felmérésében való részvételre, hogy annak keretében rendszeresen közöljék véleményüket különböző 
témák széles spektrumával kapcsolatban. A felmérés elősegítésére irányuló személyes motivációjukon túl 
e személyek a kérdőívek kitöltéséért pénzügyi ellentételezésben is részesülnek. Tudományos tanulmányok 
bizonyították, hogy a kérdőívek kitöltéséért pénzügyi ellentételezésben részesülő válaszadók véleménye 
nem különbözik szignifikánsan azok véleményétől, akik nem részesültek ilyen ellentételezésben (forrás: 
 Does use of survey incentives degrade data quality? [Rontják-e az adatminőséget a felmérések során 
használt ösztönzők?] Cole, J. S., Sarraf, S. A., Wang, X., 2015). 
 
A terepmunka 2021. augusztus 11-én kezdődött és 2021. szeptember 19-én zárult le. Az adatgyűjtéshez 
egyedüli módszerként az internetes kutatást alkalmazták. A reprezentatív csoport tagjai e-mailben 
személyre szabott linket kaptak az online kérdőívhez, majd két hét múlva ugyancsak e-mailben egy 
emlékeztetőt. A részvételre vonatkozó meghívások kiküldésére csoportokban, rétegzés alkalmazása 
mellett került sor (a részsokaságok kiegyenlített eloszlásának kellő figyelembevételével) mindaddig, míg 
megfelelő számú válaszadó állt rendelkezésre. 

Mintavétel és eloszlás 

A felmérés koncepciója azon a feltevésen alapult, hogy a megfelelő statisztikai megbízhatósághoz legalább 
3600 válaszadóra van szükség. Ez a szám ugyanakkor a lakosságra vonatkozó különféle háttérmutatók 
megfelelő eloszlását is lehetővé teszi. A holland emberek nem egy kaptafára készültek. Ezért a megfelelő 
összetételű mintavétel érdekében kezdettől fogva figyelembe kellett venni egy sor jellemzőt. Hollandia 
viszonylag kis ország, az emberek véleménye azonban régiónkénti eltérést mutathat. Az emberek egy 
adott témával kapcsolatos beállítottsága, vagy az, hogy e témának mekkora jelentőséget tulajdonítanak, 
adott esetben attól (is) függ, hogy hol élnek. A biztonság kérdéséhez például másként viszonyulnak a 
vidéki területen élők, mint a városban lakó emberek. A Holland Társadalomkutató Intézet (SCP) által 
készített tanulmányokból emellett azt is megtudhattuk, hogy a magasabb iskolai végzettséggel rendelkező 
emberek, illetve a fiatalok körében nagyobb a támogatottsága az EU-nak, mint az alacsonyabb 



Elképzelések Európa jövőjéről  18 

végzettséggel rendelkezők, illetve az idősek körében (forrás: „Wat willen Nederlanders van de Europese 
Unie?” [Mit várnak a hollandok az Európai Uniótól?] (Holland Társadalomkutató Intézet, Hága, 2019.) 
 
Ezért – a minta reprezentatív megoszlásának biztosítása érdekében – eleve kvótákat határoztunk meg az 
alábbi három jellemző alapján: 1. régió (a COROP-régiókat figyelembe véve), 2. életkor és 3. iskolázottsági 
szint. Ezenfelül a minta összeállításánál a következő háttérmutatókat vettük figyelembe: nem, származás, 
elsődleges mindennapi tevékenység és a politikai irányultság. 
 
A COROP-régiókat az ún. „csomópont elv” mentén (szolgáltatásokat nyújtó, illetve regionális funkciókat 
ellátó lakossági központok) és az ingázók áramlása alapján határozták meg. A meghatározás során egyes 
esetekben eltértek az említett elvtől annak érdekében, hogy a régiók határai egybeessenek a tartományi 
határokkal. Olyan esetekben, amikor a településhatárok módosítása következtében azok keresztezték a 
COROP-régiók határait, a régiók határait kiigazították (forrás: CBS). A COROP-régiókon belül a következő 
kategóriák alkalmazásával biztosítottuk az életkor szerinti megfelelő eloszlást: 18–34; 35–54; 55–75 és 75 
év felett. 
 
Végezetül pedig az iskolázottsági szint tekintetében is biztosítottuk a minta repreztentatív megoszlását. A 
mintában a válaszadók legmagasabb iskolai végzettség szerinti eloszlása megfelel a vonatkozó nemzeti 
aránynak, amely a következő: 
 
 
Legmagasabb iskolai végzettség  

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

32,1% 

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

44,6% 

Felsőfokú: felsőfokú szakmai vagy egyetemi képzés 22,9% 

Ismeretlen  0,4% 

Válaszok 

A kérdőíves felmérésben összesen 4086 válaszadó vett részt. A 3600 teljesen kitöltött kérdőívre 
vonatkozó célérték teljesült. 
 
Válaszok száma COROP-régiónként és 
korcsoportonként 

18–34 
évesek 

35–54 
évesek 

55–75 
évesek 

75+ évesek 

Észak-Drenthe 11 14 17 5 

Délkelet-Drenthe 10 12 14 4 

Délnyugat-Drenthe 7 10 11 3 

Flevoland 29 33 28 6 

Észak-Friesland 20 22 25 8 

Délkelet-Friesland 12 13 14 3 

Délnyugat-Friesland 8 11 11 4 
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Válaszok száma COROP-régiónként és 
korcsoportonként 

18–34 
évesek 

35–54 
évesek 

55–75 
évesek 

75+ évesek 

Achterhoek 22 27 34 11 

Arnhem/Nijmegen 52 53 55 15 

Veluwe 44 48 51 17 

Délnyugat-Gelderland 16 18 20 5 

Delfzijl és környéke 2 4 5 1 

Kelet-Groningen 7 10 12 3 

Groningen többi része 36 26 28 8 

Limburg középső része 13 17 21 7 

Észak-Limburg 17 20 23 7 

Dél-Limburg 38 40 52 17 

Észak-Brabant középső része 34 35 35 11 

Észak-Brabant északkeleti része 41 43 51 14 

Észak-Brabant nyugati része 40 47 49 15 

Észak-Brabant délkeleti része 55 56 58 18 

Haarlem és környéke 13 18 18 7 

Alkmaar és környéke 14 19 19 6 

Amszterdam és környéke 116 104 88 23 

Het Gooi és Vechtstreek 13 21 19 7 

IJmond 12 14 15 4 

Észak-Holland felső része 22 27 30 9 

Zaanstreek 11 13 12 3 

Észak-Overijssel 25 28 25 8 

Twente 41 44 46 14 

Délnyugat-Overijssel 10 11 12 3 

Utrecht 96 100 89 27 

Zeeland többi része 16 21 23 8 

Tengermenti Flandria 6 8 9 3 
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Válaszok száma COROP-régiónként és 
korcsoportonként 

18–34 
évesek 

35–54 
évesek 

55–75 
évesek 

75+ évesek 

Leiden és Bollenstreek környéke 30 31 31 10 

Hága és környéke 63 70 57 18 

Delft és Westland 19 15 15 4 

Rijnmond és környéke 103 107 99 31 

Dél-Holland keleti része 22 24 25 8 

Dél-Holland délkeleti része 24 26 26 9 

 

Válaszok iskolázottsági szintek szerint   

Alapfokú 1382 34% 

Középfokú 1747 43% 

Felsőfokú 915 22% 

Ismeretlen  42 1% 

Megbízhatóság és reprezentativitás 

A válaszadók száma (4086) lehetővé teszi, hogy 95%-os megbízhatóságú kijelentéseket tegyünk az 
alapsokaságról,1,53%-os hibahatár mellett. Az eredmények megbízhatósága és a hibahatár a minta 
nagyságától függ. Minél nagyobb a minta, az eredmények annál megbízhatóbban és/vagy pontosabban 
extrapolálhatók a teljes lakosságra. 
 
A megbízhatósági szint meghatározása: 1 (100%) mínusz a szignifikanciaszint. A szignifikanciaszint 
általában 5%-ban kerül meghatározásra, a megbízhatósági szint ezért 95%-os. Ez azt jelenti, hogy 
amennyiben a felmérést a mostanival megegyező módon és körülmények között megismételnénk, az 
eredmények az esetek 95%-ban megegyeznének a mostani eredményekkel. 
A pontossági szint (amelyet a hibahatár formájában fejezünk ki) határozza meg azt az értéktartományt, 
amelyen belül az alapsokaságra vonatkozó tényleges érték mozog. Ez a szint más szavakkal azt jelenti, 
hogy a minta alapján kapott eredmények valószínűsíthetően mennyire térnek el az abban az esetben 
kapott eredményektől, ha a teljes lakosság részt vett volna a felmérésben. Az 1,53%-os hibahatár tehát 
annyit jelent, hogy a teljes lakosság válaszai alapján kapott tényleges értékek a vett minta válaszain 
alapuló értékeknél legfeljebb 1,53%-kal lennének magasabbak vagy alacsonyabbak. A gyakorlatban tehát, 
amennyiben egy felmérés során a minta alapján kapott eredmény azt mutatja, hogy egy meghatározott 
témát a válaszadók 50%-a fontosnak ítél, a tényleges érték ennél az 50%-nál 1,53%-kal alacsonyabb vagy 
magasabb lehet (vagyis 48,47% és 51,53% között mozoghat). A hibahatár legfeljebb 5%-os értéke a 
(statisztikai) kvantitatív kutatásban megszokott és általánosan elfogadott. 
 
A minta megbízhatósága mellett annak reprezentativitása is fontos. Mivel a részvételre vonatkozó 
meghívók kiküldésére csoportokban, rétegzés alkalmazása mellett került sor, az eredmények a COROP-
régiók és az egyes COROP-régiókon belüli korcsoportok tekintetében is reprezentatívak. A legmagasabb 
iskolai végzettség nemzeti eloszlásának figyelembevétele révén a válaszok az iskolai végzettség 
szempontjából is reprezentatívnak tekinthetők. 
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További háttérmutatók 
A kérdőíves felmérés résztvevőinek néhány további, a hátterükre vonatkozó kérdésre is válaszolniuk 
kellett. Ezek a válaszadók társadalmi nemére, az EU-val kapcsolatos véleményükre, származásukra, 
elsődleges mindennapi tevékenységükre, illetve arra vonatkoztak, hogy a kérdőív kitöltésének 
időpontjában melyik pártra szavaztak volna. 
 
A válaszadók között 49% volt a férfiak, 50% a nők aránya, 1% pedig nem kívánt válaszolni az erre 
vonatkozó kérdésre. 
 
A válaszadók 51%-a kedvezően, 13%-a negatívan, 36%-uk pedig semlegesen viszonyult Hollandia EU-
tagságához, illetve nem volt ezzel kapcsolatos véleménye. 
 
A válaszadók 95%-a Hollandiában született. A válaszadók 89%-ának mindkét szülője Hollandiában 
született. A válaszadók 5%-ának mindkét szülője külföldön született. 

A válaszadók politikai irányultsága jelenleg 

Párt % 

VVD 14% 

PVV 13% 

SP 8% 

D66 6% 

CDA 6% 

Munkáspárt (PvdA) 6% 

Állatok Pártja 4% 

Baloldali Zöldek (GroenLinks) 4% 

Keresztény Unió 3% 

JA21 3% 

Gazda–Civil Mozgalom (BoerBurgerBeweging) 2% 

Fórum a Demokráciáért 2% 

Református Politikai Párt (SGP) 2% 

Volt 2% 

DENK (GONDOLKOZZ!) 1% 

Van Haga Csoport 1% 

BIJ1 1% 

Den Haan párt 0% 
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Párt % 

Egyéb 2% 

Kitöltetlen szavazólap 3% 

Nem nyilatkozott 13% 

Nem kívánt szavazni 5% 

Jelenleg mi a jelenti az Ön mindennapi tevékenységét? 

Foglalkozás % 

Tanuló/diák 6% 

Részmunkaidős alkalmazott 16% 

Teljes munkaidős alkalmazott 31% 

Önfoglalkoztató 3% 

Háztartásbeli 5% 

Álláskereső 2% 

Önkéntes 2% 

Munkavégzésre alkalmatlan 6% 

Nyugdíjas 27% 

Egyéb 1% 

Nem nyilatkozott 1% 

Kérdőív 

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

Elemzési módszerek 

A kérdőív eredményeinek elemzéséhez a következő két módszert alkalmaztuk: 

Egytényezős varianciaanalízis 

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

Kéttényezős varianciaanalízis 

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

Jelentés és teljesség 

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

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

3. Párbeszédek meghatározott csoportokkal 

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

Célcsoportok 

Nem lehet egyértelműen meghatározni, hogy mely célcsoportok számítanak nehezen elérhetőnek. A 
kutatások és tapasztalatok azt mutatják, hogy a nem nyugati háttérrel rendelkező holland emberek 
lényegesen kisebb valószínűséggel vesznek részt önként felmérésekben és vitákban. Mivel nagy csoportot 
alkotnak (a hollandok 14%-át1), kiválasztottuk őket az „Elképzelések Európa jövőjéről” párbeszédben való 
részvételre. Ugyanilyen megfontolások vezettek minket az írni-olvasni tudás terén hiányossággal küzdő 
emberekkel kapcsolatban is. Ezek az emberek is jelentős csoportot alkotnak (2,5 millió holland2), amely 
részben átfedésben van a migránsok csoportjával (39%). Végül pedig párbeszédet szerettünk volna 
folytatni egy olyan csoporttal is, amely ritkán jelenik meg a felmérésekben és vitákban, kritikusan 
viszonyul Európához, szakmai okokból azonban mégis sok ponton kapcsolódik hozzá. Választásunk a 
mezőgazdasági termelők csoportjára esett. 
 
A felsorolt csoportokkal olyan szervezeteken, például migránsszervezeteken, érdekcsoportokon és 
szakmai szervezeteken keresztül vettük fel a kapcsolatot, amelyeknek e csoportok tagjai. Mivel a 
párbeszédek számát nyolcra korlátoztuk, nem tudtunk mindenki számára lehetőséget biztosítani. A 
résztvevők kiválasztása így némileg önkényes volt. A kiválasztás során különösen azt néztük, hogy mely 
szervezetek nyitottak a részvételre és tagjaik mozgósítására, valamint azt, hogy teljesülnek-e a gyakorlati 
feltételek, azaz a kiválasztottak rendelkezésre tudnak-e állni egy bizonyos helyen és időpontban. 
 
A következő szervezetek tagjaival folytatunk helyben szervezett párbeszédet: 
• Stichting Hakder, alevi közösség, Schiedam 
• Stichting Asha, hindu közösség, Utrecht (párbeszéd két alkalommal) 
• Piëzo, civil társadalmi szervezet, Zoetermeer 
• Taal doet Meer, az írni-olvasni tudás terjesztéséért küzdő szervezet, Utrecht 
• BoerenNatuur, mezőgazdasági szövetkezetek egyesülete 
• Marokkanen Dialoog Overvecht (Overvechti Marokkói Párbeszéd), marokkói közösség, Utrecht 
• Femmes for Freedom, migráns hátterű nők érdekcsoportja, Hága 
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Összesen 110 ember vett részt ezeken a párbeszédeken. 
 

4. Párbeszéd fiatalokkal 
A fiatalok az Európa jövőjéről szóló konferencia kiemelt célcsoportját jelentik. Annak érdekében, hogy 
ösztönözzük őket az „Elképzelések Európa jövőjéről” párbeszédben való aktív részvételre, és hogy e 
csoport meglátásai és ötletei kiemelt figyelmet kaphassanak, hat személyes párbeszédet szerveztünk 
kifejezetten a fiatalok számára. 
 
A beszélgetéseket a következő intézményekben tartottuk: 
• Studievereniging Geschiedenis, történészhallgatók szervezete, Leideni Egyetem 
• Dr. Knippenbergcollege, középiskola, Helmond 
• Coalitie-Y, szociális és gazdasági tanács (SER), ifjúsági szervezet 
• Graafschap College, felső középfokú szakképzést nyújtó intézmény, Doetinchem 
• CSG Jan Arentsz, STEM középiskola („technasium”), Alkmaar 
• Országos Ifjúsági Tanács (a párbeszédre egy külső helyszínen került sor) 
 
Összesen 110 fiatal vett részt ezeken a párbeszédeken. 

Alkalmazott vitatechnikák 

A tematikus online párbeszédek, a meghatározott csoportokkal folytatott párbeszédek, valamint a 
fiatalokkal folytatott párbeszédek során az úgynevezett „szókratészi módszert” alkalmaztuk. Hollandiában 
már évek óta használják ezt a módszert a „párbeszéd napján”, amikor az emberek Hollandia-szerte az őket 
érintő kérdésekről kezdeményeznek beszélgetést egymással. A „szókratészi módszer” alkalmazásakor a 
moderátor a következő elvekhez tartja magát: 
 
• Hagyj szóhoz jutni mindenkit, hogy elmondhassa a történetét! 
• Válaszként ne egy ellentörténettel állj elő! 
• Kezeld tisztelettel a beszélgetőpartneredet! 
• Beszélj a saját nevedben („úgy gondolom”, ahelyett, hogy „azt mondják”)! 
• Közhelyes válaszok esetén kérdezz rá a részletekre! 
• Ne alkoss egyből ítéletet, ismerd meg inkább alaposabban a véleményeket! 
• Adj teret a csendnek, ha az emberek gondolkoznának egy kicsit a válaszukon! 
 
Az e módszer szerint folytatott párbeszédek a következő mintát követik: divergencia (szétágazás) – 
konvergencia (közeledés) – divergencia (szétágazás). A kiindulópont a szétágazás szakasza (amikor teret 
adunk az egyéni érzéseknek és meglátásoknak), ezt követi a közeledés szakasza (a lehetséges irányok 
megvitatása), majd végül ismét a szétágazás szakasza következik (pl. egyéni ajánlások összegyűjtése). Az 
elmélet és a gyakorlat azt mutatja, hogy az ilyen mintát követő párbeszédek zökkenőmentesen zajlanak. 
 
A párbeszédeket valamennyi esetben hivatásos moderátorok irányították. 
 

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

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

Összesen 1967-en töltötték ki a kérdőívet és 6968-an válaszoltak az online eszköz valamennyi kérdésére. A 
kérdőívet és az online eszközt is bárki kitölthette, mivel a részvétel nem volt előfeltételekhez vagy 
kiválasztási feltételekhez kötve. A kérdőívben ki lehetett hagyni bizonyos kérdéseket (nem voltak kötelező 
kérdések), hogy ezáltal is maximalizálni lehessen a leadott válaszok számát. A résztvevők jóval gyakrabban 
választották a „Nem szeretnék válaszolni” lehetőséget, mint a reprezentatív kérdőíves felmérés során. 
A nyílt kérdőív és az online eszköz kitöltőinek háttérmutatói számos tekintetben különböztek a 
reprezentatív kérdőíves felmérés válaszadóinak háttérmutatóitól. A nyílt kérdőíves felmérésből és az 
online eszközből nyert eredmények ezért – a kérdőíves felmérés eredményeitől eltérően – nem 
tekinthetők reprezentatívnak. A nyílt online felmérés eredményeit a kérdőíves felmérés kiegészítéseként 
vettük figyelembe. Általuk benyomást szerezhettünk a hollandiai közhangulatról. A szabadon kitölthető 
szövegmezőkben megadott javítási javaslatokat az „Online vagy személyes jelenlét mellett tartott viták és 
elhangzott ötletek” altéma alatt tüntettük fel. Az online eszközt arra használtuk fel, hogy képet alkossunk 
a Hollandiában uralkodó közhangulatról. Az eredményeket az ajánlások kidolgozása során vettük 
figyelembe. A reprezentativitásra vonatkozó követelmények miatt a nyílt online felmérés eredményeire 
jelentésünkben csak korlátozott mértékben támaszkodtunk. 
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Közzétette a holland külügyminisztérium. 
www.kijkopeuropa.nl 
 

http://www.kijkopeuropa.nl/
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