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Dette dokument er en oversættelse af rapporten med titlen "Onze kijk op Europa: Meningen, ideeën en 
aanbevelingen", hvis udgave på nederlandsk blev offentliggjort den 14. januar 2022 på 
www.kijkopeuropa.nl. Denne oversættelse er en forenklet udgave, hvor det oprindelige layout 
(illustrationer og andre stilistiske elementer) er fjernet af hensyn til oversættelsen. 
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Vores forestilling om ... 

Resumé af rapporten: alle anbefalinger enkeltvis 

Vi har gennem borgerdialogen "Forestillinger om Europa" – Kijk op Europa – indsamlet nederlandske 
borgeres synspunkter og idéer om Europas fremtid. Det har ført til følgende anbefalinger til Den 
Europæiske Union om de sidste fire temaer (af i alt ni). 

Klimaforandringer og miljø 

1. Der skal sørges for en klar kurs i Europas tilgang til klimaforandringer 
2. Det skal sikres, at lande og virksomheder samarbejder bedre om målrettede løsninger 
3. Der skal indføres et fair og praktisk anvendeligt CO2-system 
4. Der skal kommunikeres klarere og mere positivt om klimaindsatsen 
 
Nederlandske borgere mener, at EU bør gå foran i bekæmpelsen af klimaforandringer. Medlemsstaterne 
bør selv kunne træffe egne valg, men de skal arbejde hen imod de samme mål. I stedet for at pege fingre 
ad hinanden bør EU-landene gøre mere for at udveksle viden og finde fælles løsninger. Et system med 
beskatning af CO2-udslip kan være effektivt, men det skal være fair, praktisk og klart. Nederlandske 
borgere mener generelt, at EU bør kommunikere klarere og mere positivt om temaet klima. 

Migration 

1. Det skal forhindres, at debatten om flygtninge bliver for unuanceret 
2. Det skal sikres, at flygtninge fordeles på en fair og praktisk måde 
3. Viden og erfaringer skal bruges til at hjælpe flygtningenes oprindelsesregioner 
 
Nederlandske borgere mener, at det er vigtigt at sondre mellem mennesker, der flygter fra usikre 
områder, og økonomiske flygtninge. Diskussionerne om migration og integration foregår i dag tit for 
unuanceret. For at sikre en fair fordeling af flygtninge i Europa skal EU fastlægge klare kriterier, der 
tilgodeser både medlemsstaterne og de mennesker, som er flygtet. Endelig foreslår nederlandske 
borgere, at EU ikke kun støtter flygtninges oprindelsesregioner økonomisk, men også stiller viden til 
rådighed. 

Sundhed 

1. Der skal anlægges en mere proaktiv tilgang over for en pandemi 
2. Der skal sørges for økonomisk overkommelige og pålidelige lægemidler for alle 
3. Landene skal navnlig selv tilrettelægge deres sundhedssystemer bedre og mere fair  
 
Nederlandske borgere mener, at landene i EU skal samarbejde mere i bekæmpelsen af en pandemi. I 
forbindelse med tilgangen til covid-19 er politikken undertiden forvirrende.  Selv om reglerne ikke 
behøver at være de samme overalt, bør de i det mindste være forenelige. Med hensyn til vacciner og 
lægemidler ønsker nederlandske borgere, at omkostningerne holdes så lave som muligt, samtidig med at 
der sikres pålidelig kvalitet og en ansvarlig produktion. Desuden mener vi, at det er vigtigt, at store 
virksomheder ikke misbruger deres magt, og at sundhedspleje primært forbliver et nationalt ansvar. 
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EU's rolle i verden 

1. EU's styrke skal navnlig bruges i forbindelse med vigtige internationale spørgsmål 
2. Der skal tilskyndes til samarbejde, ikke konflikt, både i og uden for Europa 
3. Der skal på en velovervejet måde tilbydes hjælp ved konflikter 
 
Nederlandske borgere mener, at det europæiske samarbejde primært skal rettes mod vigtige spørgsmål 
af fælles interesse. Dette skal også være fokus for EU's samarbejde med tredjelande. Ud over 
klimaforandringer og coronaviruspandemien omfatter disse spørgsmål også international sikkerhed og 
beskyttelse af den europæiske økonomi mod illoyal handel. Både i og uden for Europa foretrækker 
nederlandske borgere samarbejde frem for konflikter. Desuden bør der ved enhver konflikttilgang altid 
fortrinsvis vælges en løsning uden vold. 
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Indledning 

Mellem den 1. september og medio november havde alle nederlandske borgere gennem borgerdialogen 
"Forestillinger om Europa" – Kijk op Europa – mulighed for at dele deres synspunkter og idéer om Europas 
fremtid. Nederlandene fremlægger de anbefalinger, der kom ud af denne dialog, samt de indsamlede 
synspunkter og idéer for Den Europæiske Union (EU). Denne rapport behandler de sidste fire temaer (af i 
alt ni). De første fem temaer er allerede behandlet i en rapport, der blev offentliggjort den 3. december 
2021. 

Om "Forestillinger om Europa" 

Den Europæiske Union ønsker at vide, hvad indbyggerne mener om Europa. EU afholder derfor 
konferencen om Europas fremtid. Synspunkter og idéer fra indbyggere i hele EU vil derefter indgå i de 
fremtidige planer for Europa. Som led i denne konference afholder Nederlandene den nationale 
borgerdialog "Forestillinger om Europa". 
 
"Forestillinger om Europa" – Kijk op Europa – blev iværksat den 1. september med en onlineindsamling af 
synspunkter og idéer i form af en spørgeundersøgelse med deltagelse af et repræsentativt panel. For at 
uddybe de indledende resultater af panelundersøgelsen og formulere konkrete anbefalinger afholdt vi 
temabaserede dialoger online. Dialogerne var åbne for alle, der ønskede at deltage. Derefter rejste vi 
rundt i landet for at tale med unge og andre (vanskeligt tilgængelige) grupper. 

Fra skoleelever, erhvervsskoleelever og studerende til landbrugere, migranter og ministeren selv 

I oktober og november blev der gennemført i alt otte temabaserede dialoger online med gennemsnitligt 
30 deltagere på hvert møde. Desuden gennemførte vi én temabaseret dialog online og syv temabaserede 
dialoger fysisk med forskellige grupper af nederlandske borgere. Vi talte f.eks. med det tyrkiske 
lokalsamfund i Schiedam og var gæster hos frivillige fra stiftelsen Piëzo i Zoetermeer. Her var 
udenrigsminister Ben Knapen også til stede efter dialogen. Ministeren drøftede dialogen og holdningerne 
til Europas fremtid med deltagerne. Endelig holdt vi seks møder med forskellige grupper af unge. Vi 
besøgte f.eks. et gymnasium i Helmond, en erhvervsskole i Doetinchem og universitetet i Leiden. 
 
"Det handler om vores børns fremtid. Derfor synes jeg, at det er vigtigt at være med i 
det her." 
Deltager i en temabaseret dialog 

Om denne rapport 

På grundlag af de synspunkter og idéer, vi har samlet gennem de seneste måneder, er der blevet forelagt 
anbefalinger fra nederlandske borgere for Den Europæiske Union. Samtalerne mellem nederlandske 
borgere gav anledning til interessante diskussioner og innovative idéer og forslag. En række af disse idéer 
og forslag indgår i denne rapport. Indholdet i denne rapport afspejler således Nederlandenes stemme: 
vores forestilling om Europa. 
 
Ligesom der er forskelle mellem europæiske lande og borgere, er vi i Nederlandene naturligvis ikke altid 
enige med hinanden. Netop disse forskelle er værdifulde, for de er et vigtigt kendetegn ved et demokrati. 
Anbefalingerne tager udgangspunkt i de mest udbredte synspunkter og idéer, som deltagerne i 
"Forestillinger om Europa" har givet udtryk for. Vi beskriver også de bekymringer, tanker og følelser, som 
måske er mindre almindelige, men som vi fandt iøjnefaldende under dialogerne og i onlineundersøgelsen. 
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"Det var rart, at jeg kunne sige min mening om temaer, der er vigtige for mig, og føle, 
at jeg bliver hørt." 
Deltager i en temabaseret dialog 
 
Der er udpeget ni temaer til konferencen om Europas fremtid. Disse temaer er også centrale i den 
nederlandske borgerdialog "Forestillinger om Europa". I oktober offentliggjorde vi en foreløbig rapport 
med indledende resultater og opfølgende spørgsmål baseret på panelundersøgelsen. I starten af 
december blev der udarbejdet endnu en rapport om synspunkterne, idéerne og anbefalingerne 
vedrørende de første fem temaer. Den foreliggende rapport behandler de resterende fire temaer. 

Tidligere rapport – december 2021 

• Værdier og rettigheder, retsstatsprincippet, sikkerhed 
• En stærkere økonomi, social retfærdighed og beskæftigelse 
• Europæisk demokrati 
• Digital omstilling 
• Uddannelse, kultur, ungdom og idræt 

Foreliggende rapport – januar 2022 

• Klimaforandringer og miljø 
• Migration 
• Sundhed 
• EU i verden 

Hvad sker der nu? 

På konferencen om Europas fremtid samles idéerne, synspunkterne og anbefalingerne fra alle EU's 
indbyggere. På møderne drøftes ikke kun resultaterne af alle de nationale borgerdialoger, men også 
resultaterne af andre initiativer fra konferencen. Der er f.eks. også EU-borgerpaneler, og alle EU-borgere 
(herunder nederlandske borgere) har adgang til en europæisk digital platform. 
 
"Jeg håber, at beslutningstagerne i EU tager hensyn til mine synspunkter, og at det 
hjælper dem med at træffe de rette valg." 
Deltager i en temabaseret dialog 
 
Konferencen slutter i foråret 2022. Derefter udarbejder Nederlandene en afsluttende rapport om 
borgerdialogen: en sammenfatning af den foreliggende rapport og den tidligere rapport, som indeholder 
anbefalingerne om alle ni temaer. Konferencen vil munde ud i anbefalinger til konferencens formandskab: 
formændene for Europa-Parlamentet, Rådet og Europa-Kommissionen. De har påtaget sig at undersøge, 
hvordan de kan følge op på anbefalingerne. For den nederlandske regering udgør resultaterne også et 
værdifuldt bidrag til udformningen af den nederlandske EU-politik. 
 
Processen indtil foråret 2022 kan sammenfattes som følger: 
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Tidslinje 

     Forestillinger om Europa 

1. 
sept. 

12. okt. 22.-23. okt. 15. 
nov
. 

3. dec. 14. jan.  21.-22. jan. feb. 18.-19. feb. 11.-12. mar. 22.-24. apr.   

Indsamling af idéer online          

 Temabaserede dialoger           

  Foreløbige 
resultater 
(foreløbig 
rapport) 

 Foreløbig 
rapport om 
temaerne 
økonomi og 
demokrati 

Foreløbi
g 
rapport 
om 
temaern
e klima 
og EU i 
verden 

 "Vores 
forestilling 
om 
Europa", 
afsluttende 
rapport 

     

  ↓    ↓  ↓ ↓ ↓   

  Møde i 
konference
n 

   Møde i 
konference
n  

 Møde i 
konference
n  

(eventuelt) 
Møde i 
konference
n  

Konferencens 
afsluttende 
arrangement 

→ Anbefalinger 
til 
formændene 
• Europa-

Parlament
et 

• Europa-
Kommissi
onen 

• Rådet 

      ↑  ↑  ↑   

     Flere synspunkter og idéer om Europas fremtid: 

Borgerdialoger    EU-borgerpaneler   Europæisk digital platform (også for 
nederlandske borgere) 

Rapportens opbygning 

Denne rapport fokuserer på fire temaer. For hvert tema beskriver vi følgende: 
• Anbefalinger baseret på alle spor i borgerdialogen 
• Diskussioner og idéer online og fysisk: indtryk af synspunkterne, idéerne og diskussionerne under de 

temabaserede dialoger (online og fysiske) 
 

Sidst i rapporten er der indsat en ansvarsfraskrivelse. 
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Klimaforandringer og miljø 

Anbefalinger – Vores syn på klimaforandringer og miljø 

71 % af de nederlandske borgere anser klimaforandringer og miljø for vigtige spørgsmål, og mener, at 
EU skal beskæftige sig med dem. 

1. Der skal fastlægges en klar kurs i den europæiske tilgang til klimaforandringer 

68 % af de nederlandske borgere mener, at EU bør gå foran i bekæmpelsen af klimaforandringer. Global 
opvarmning er et problem, som intet enkelt land kan løse på egen hånd. Selv om nederlandske borgere 
ikke alle har samme syn på klimaforandringerne, mener vi, at EU under alle omstændigheder skal udvikle 
en klarere fremtidsvision. Trods den grønne pagt er det bemærkelsesværdigt, at medlemsstaterne ofte 
har forskellige synspunkter. Landene bør selv kunne træffe egne valg, men de skal arbejde hen imod de 
samme mål. Desuden mener vi, at vi også selv har et ansvar som borgere, hvilket f.eks. omfatter tilpasning 
af vores adfærd som forbrugere. 
 
"Nederlandene vil gerne af med naturgas, men i Tyskland fremmes det netop. Det har 
jeg svært ved at forstå." 

2. Det skal sikres, at lande og virksomheder samarbejder bedre om målrettede løsninger 

Nederlandske borgere har indtryk af, at landene ofte peger fingre ad hinanden i forbindelse med 
klimaforandringer og miljø. Hovedfokus er på forskelle, f.eks. mellem fattige og rige lande i EU eller 
mellem lande med mere eller mindre industri. Vi foretrækker, at man tilstræber aftaler. Lignende 
virksomheder i forskellige lande kan f.eks. udveksle viden og finde løsninger i fællesskab. Fattigere lande 
kan også inddrages i højere grad i denne form for samarbejde om bekæmpelse af klimaforandringer. De 
kan hjælpe med at udtænke og også drage fordel af fælles løsninger. 
 
"Indsatsen i forbindelse med klimaforandringer skal ikke handle om konkurrence, men 
om samarbejde." 

3. Der skal indføres et fair og praktisk anvendeligt CO2-system 

I bekæmpelsen af klimaforandringer lægger EU stor vægt på at reducere CO2-emissioner. Nederlandske 
borgere mener, at vi har brug for et bedre system, der straffer både producenter og brugere retfærdigt. 
De er uenige om, hvorvidt lande med større befolkning bør have ret til at udlede mere CO2. Nogle lande 
har f.eks. meget forurenende industrier, mens andre kun har et stort potentiale til at producere grøn 
energi.  Disse forskelle skal tages i betragtning, men uden at gøre tingene for komplicerede, da alle skal 
kunne forstå systemet.  
 
"Industrilandene eksporterer meget. Betyder det, at de skal være de eneste, der 
betaler CO2-afgift? Jeg mener, at brugerne også skal bidrage." 
 

4. Der skal kommunikeres klarere og mere positivt om klimaindsatsen 

Nederlandske borgere hører og læser meget om klimaforandringer. Men for mange mennesker er det 
stadig et abstrakt og komplekst emne. Det ses ofte som noget, der koster mange penge, selv om 
bekæmpelse af klimaforandringer også giver muligheder for f.eks. at fremme lokal fødevareproduktion og 
udvikle ny bæredygtig teknologi. Den historie kan EU fortælle oftere og bedre. Vi mener også, at 
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medlemsstaternes ledere selv kan foregå med et bedre eksempel. Færre rejser – f.eks. mellem Bruxelles 
og Strasbourg – og flere onlinemøder kan være måder til at støtte bæredygtighed. 
 
"Bæredygtighed opfattes stadig for meget som en udgiftspost. Det skal ikke som en 
trussel, men som en mulighed." 

Diskussioner og idéer online og fysisk 

"Vi må ikke se CO2-emissioner som en rettighed, men som en bekymrende bivirkning." 
 
"Jeg har indtryk af, at der i Europa bliver sagt mere, end der bliver gjort med hensyn til klimaforandringer." 
 
"Strengere klimaregler kan gavne os i længden. Som handelskontinent må vi forsøge at se de muligheder, 
det fører med sig." 
 
"Vi kan ikke vente på andre kontinenter – det er der ikke tid til." 
 
IDÉ: "Lande skal belønnes økonomisk, hvis de dokumenterer, at deres naturlige miljø og biodiversitet 
forbedres." 
 
IDÉ: "Miljøvenlig turisme skal fremmes i EU's fattige regioner." 
 

 
Erhvervsskoleelever i Doetinchem: "Alle skal fortsat have mulighed for at rejse til fjerne rejsemål" 
 
Det blev foreslået studerende på Graafschap College i Doetinchem, at det bør blive dyrere at flyve 
inden for EU. Nogle studerende var enige, fordi dyrere billetter tilskynder folk til at lede efter mere 
bæredygtige alternativer. Det blev dog understreget, at EU skal sikre, at der findes bedre klimavenlige 
valgmuligheder, f.eks. bedre togforbindelser. Andre deltagere sagde, at de ikke støtter dyrere 
flybilletter. "De rige flyver mest nu og kan sagtens betale, hvad det koster," var der en, der sagde. "Det 
vil de også fortsætte med at gøre, hvis priserne stiger, men så har almindelige mennesker ikke længere 
råd til at rejse til fjerne rejsemål."  
 

 
 
Naturinklusive landbrugere: "EU kan bidrage til at udbrede viden om bæredygtige løsninger" 
 
BoerenNatuur er en sammenslutning af landbrugsfællesskaber. Den temabaserede dialog omfattede 
en drøftelse om klimaforandringer og miljø. Deltagerne mente, at de enkelte landes gennemførelse af 
EU's lovgivning og bestemmelser kunne forbedres, f.eks. kvælstoflovgivningen. "I EU-lovgivningen står 
der kun, at naturområder ikke må "forringes", men dette krav håndteres meget anderledes i Sydeuropa 
end i Nederlandene." De fleste deltagere var enige om, at Europa skal gå foran i bekæmpelsen af 
klimaforandringer. Og det er ikke nok med ord, men skal føre til resultater. Især gennem udveksling af 
viden, mener landbrugerne. "I landbrugssektoren arbejder vi på at udvikle løsninger, der kan føre til et 
renere landbrug. EU bør bidrage til en hurtig udbredelse af den relevante viden." 
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Migration 

(Migration og flygtninge) 
 
EU-landenes indbyrdes grænser er åbne. Derfor samarbejdes der i EU, f.eks. om at forvalte de ydre 
grænser og bekæmpe smugling af migranter. Man drøfter også en retfærdig fordeling af flygtninge 
mellem de enkelte EU-lande. Hvad mener Nederlandene om dette? 

Anbefalinger – Vores syn på migration og flygtninge 

65 % af de nederlandske borgere mener, at migration og flygtninge er af stor betydning, og at EU skal 
beskæftige sig med disse spørgsmål. 

1. Det skal forhindres, at debatten om flygtninge bliver for unuanceret 

70 % af de nederlandske borgere mener, at Europas ydre grænser skal beskyttes bedre. Og det mener 
72 % af dem også, selv om det betyder, at flere flygtninge bliver sendt tilbage til usikre lande. 
Nederlandske borgere mener, at man bør være mere opmærksom på grundene til, at folk flygter fra et 
usikkert land. I nogle tilfælde skyldes det klimaforandringer, i andre tilfælde er det på grund af krig. De 
underliggende årsager diskuteres tit kun i begrænset omfang i flygtningedebatten. Og den merværdi, som 
flygtninge kan tilføre et land, nævnes sædvanligvis kun sjældent. Endelig mener vi, at EU skal sondre 
bedre mellem mennesker fra usikre regioner, der står ved grænsen, og økonomiske flygtninge. Kort sagt 
mener vi, at de underliggende årsager ofte ignoreres i debatten om migration og flygtninge, og at der tit 
mangler nuancer. De europæiske politikere bør kunne gøre noget ved dette ved at foregå med et godt 
eksempel. 
 
"Vi skal se flygtninge som medmennesker. Fordi kun et fåtal ville lade nogen, der er i 
nød, i stikken." 

2. Det skal sikres, at flygtninge fordeles på en fair og praktisk måde 

En europæisk immigrationsmyndighed bør kunne sikre, at flygtningene fordeles retfærdigt mellem EU-
landene. Nederlandske borgere mener dog, at der bør være klare kriterier for at afgøre, hvad der er 
retfærdigt. Et godt social- og velfærdssystem kan f.eks. bevirke, at et land er attraktivt for flygtninge, men 
også andre faktorer er af betydning for både flygtningene og det pågældende land. I Nederlandene f.eks. 
har vi boligmangel. Og nogle lande eller sektorer har faktisk brug for flere vandrende arbejdstagere. Vi 
mener, at det er vigtigt, at EU tager højde for dette ved fordelingen af flygtninge. Klare aftaler giver ikke 
kun klarhed, men betyder også mindre diskussion. I sidste ende er det godt for alle parter. 
 
"Flygtninge skal også kunne gøre brug af deres talenter i bestemmelseslandet." 

3. Viden og erfaringer skal bruges til at hjælpe flygtninges oprindelsesregioner 

67 % af de nederlandske borgere mener, at EU bør yde mere hjælp til usikre regioner for at forebygge 
flygtningestrømme. Vi er godt klar over, at flygtninge ikke bare sådan lige beslutter at forlade deres 
hjemland. Derfor skal vi tage fat på de årsager, f.eks. klimaforandringer eller konflikter, som gør 
regionerne usikre eller ubeboelige. Støtten fra EU til flygtningenes oprindelsesregioner kan være i form af 
viden og ikke kun finansiel bistand. I Nederlandene har vi f.eks. stor viden om landbrug. Vi kan hjælpe  
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andre lande med at håndtere tørke og erosion bedre gennem moderne landbrugsmetoder. Og 
mennesker, der er flygtet til Europa, kan tage en uddannelse i et europæisk land og derefter selv yde 
hjælp i deres oprindelsesland.  

Diskussioner og idéer online og fysisk 

"EU bør indføre hurtigere asylprocedurer. Så bliver der mere plads til dem, der virkelig har brug for det." 
 
"Jeg kender mange unge i min omegn, der gerne vil købe et hus, men ikke kan finde noget, der er til at 
betale. Og i mellemtiden får flygtninge bolig. Det er svært at forstå." 
 
"Klimaforandringer vil også fremover tvinge folk til at flygte fra deres lande. Det kan man ikke stoppe, men 
måske kan man regulere det bedre." 
 
"Jeg bor i Betuwe. Vi har brug for rigtig mange vandrende arbejdstagere i pære- og æblesæsonen." 
 
"Usikre regioner er ikke usikre uden grund. De pågældende regeringer er tit korrupte. Hvordan ved vi, hvad 
der sker med vores hjælp og penge?" 
 
IDÉ: "Man skal også overveje lokale strategier såsom borgerdeltagelse ved den lokale modtagelse af 
flygtninge og finansiering af lokale integrationsinitiativer." 
 
IDÉ: "Man kan i byer bygge "tiny houses", hvor flygtninge kan bo til at begynde med. Det vil lette presset 
på boligmarkedet og øge opbakningen til at tage imod mennesker." 
 

 
Frivillige, der selv var flygtninge: "Folk holder afstand i Europa." 
 
Taal Doet Meer er en frivillig forening, der hjælper folk, der er nye i Utrecht og taler et fremmedsprog, 
med at deltage i samfundslivet. I de temabaserede drøftelser med denne forening var det ikke kun 
migration, men især integration, der blev diskuteret. Nogle deltagere var selv kommet til Nederlandene 
som flygtninge, bl.a. en person fra Syrien. "Efter syv år føler jeg mig stadig ikke nederlandsk. Jeg har 
stadig ikke fundet arbejde, selv om jeg har en kandidatgrad. Jeg har bemærket, at de europæiske lande 
primært er optaget af sig selv og ikke er helt åbne over for andre lande og kulturer." En anden deltager 
sagde, at europæere tit også holder afstand indbyrdes. "De fleste mennesker er alene, og alle kører 
deres eget løb. Jeg mener tværtimod, at vi skal tale sammen og kan lære af hinanden." 
 

 
 
Unge fra Nationale Jeugdraad (det nationale ungdomsråd): "Man skal kun modtage folk, hvis man kan 
sørge godt for dem" 
 
I Utrecht talte medlemmerne af forskellige arbejdsgrupper i Nationale Jeugdraad (NJR) med hinanden. 
Deltagerne (mellem 16 og 23 år) mener, at der skal tages hensyn til forskellige aspekter ved fordelingen 
af flygtninge i Europa, f.eks. et lands befolkningstal, størrelse, velfærd og antallet af modtagecentre. 
"Man bør kun lade flygtninge komme til landet, hvis man kan sørge godt for dem," sagde en af 
deltagerne. De unge mener også, at det skal have konsekvenser, hvis et land ikke lever op til aftaler om 
modtagelse af flygtninge. De bør f.eks. pålægges at betale en bøde. "Og flygtninge skal også selv være 
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med til at bestemme, hvor de sendes hen," sagde en deltager. "Hvis de f.eks. har familie et sted, kan 
man ikke bare sende dem et andet sted hen." 
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Sundhed 

(Sundhedspleje) 
 
Selv om sundhedspleje hovedsagelig er et anliggende for de enkelte lande, kan EU's politik støtte og 
styrke sundhedsplejen. F.eks. i forbindelse med håndteringen af coronaviruskrisen eller andre (fremtidige) 
sundhedskriser. Eller gennem fælles forskning i alvorlige sygdomme. Hvad mener Nederlandene om 
dette? 

Anbefalinger – Vores syn på sundhedspleje 

64 % af de nederlandske borgere mener, at sundhedspleje er et vigtigt emne, og at EU skal beskæftige 
sig med det. 

1. Der skal anlægges en mere proaktiv tilgang over for en pandemi 

83 % af de nederlandske borgere mener, at EU-landene bør samarbejde mere for at forhindre, at 
smitsomme sygdomme spredes over hele verden. Fordi virus ikke stopper ved grænserne. Det har vi set 
nu under coronaviruspandemien. Politikken i EU kan undertiden være forvirrende. Det er ikke godt for 
overholdelsen af reglerne. Vi mener, at tiltagene til at forhindre virusspredning i Europa bør koordineres 
bedre, men uden at reglerne nødvendigvis skal være de samme overalt. Der bør være plads til at træffe 
valg på lokalt plan. Ikke kun fordi smittetallene kan variere, men også fordi Europa består af forskellige 
kulturer. Nogle tiltag fungerer bedre i ét land end i et andet. 
 
"Jeg bor i Nederlandene tæt på den tyske grænse. De forskellige covid-19-regler i de 
to lande driver mig til vanvid." 

2. Der skal sørges for økonomisk overkommelige og pålidelige lægemidler for alle 

71 % af de nederlandske borgere mener, at EU bør gøre os mindre afhængige af lande uden for EU for så 
vidt angår udvikling, produktion og levering af lægemidler. Men hvis det betyder, at folk skal vente i 
længere tid på lægemidler som følge heraf, er meningerne delte. Nederlandske borgere mener, at dette 
vil gøre produktionen og distributionen af lægemidler kompliceret. På den ene side kan Nederlandene se 
frem til kraftigt stigende plejeomkostninger, og vi mener, at det er vigtigt at holde udgifterne nede så 
længe som muligt. På den anden side vil vi gerne kunne stole på lægemidler, selv om de kommer langvejs 
fra. Det handler ikke kun om kvalitet, men også om bæredygtig og etisk produktion. Generelt mener vi, at 
vigtige lægemidler bør være tilgængelige overalt, også i fattigere lande. 
 
"Plejeudgifterne er næsten uoverkommelige i dag. Vi skal derfor bestræbe os på at 
indkøbe nye lægemidler så billigt som muligt." 

3. Landene skal navnlig selv tilrettelægge deres sundhedssystemer bedre og mere fair 

Nederlandske borgere er bekymrede over sundhedsplejen, og disse bekymringer rækker ud over 
konsekvenserne af covid-19-pandemien. F.eks. står vi over for strukturelle kapacitetsproblemer på 
hospitalerne. Nogle nederlandske borgere ser ikke positivt på markedets indvirkning på sundhedsplejen. 
Vi forstår, at medicinalfirmaer skal tjene deres investeringer hjem, og at sygeforsikringsselskaberne gerne 
vil købe plejeydelser billigt, men store virksomheder bør ikke misbruge deres magt. Dette bør EU bør gøre 
noget ved gennem regulering. Ellers betragter vi primært sundhedspleje som et nationalt anliggende. I 
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sidste ende ved landene bedst selv, hvad de lokale problemer og prioriteter er. Vi mener dog, at det er 
vigtigt, at de europæiske lande lærer af hinanden for at forbedre sundhedsplejen. 

Diskussioner og idéer online og fysisk 

"Vi bør være lidt mere forsigtige med hensyn til tilgængeligheden af lægemidler i Europa. Vi forærer for 
meget væk i øjeblikket." 
 
"Det er godt, at Tyskland har taget covid-19-patienter fra Nederlandene. Jeg vil gerne se mere af den slags 
solidaritet i Europa." 
 
"Uanset hvor man bor i EU, og uanset om man er rig eller fattig, har alle ret til god sundhedspleje." 
 
"Når der indkøbes lægemidler, skal man ikke kun se på prisen, men også på etik. Det betyder f.eks. intet 
børnearbejde." 
 
IDÉ: "Europæernes sundhed skal forbedres ved at sikre, at de udsættes for mindre stress. Den ugentlige 
arbejdstid kan f.eks. reduceres." 
 
IDÉ: "Seriøse spil eller udvidet virkelighed kan bruges til at hjælpe unge med at træffe sundere valg." 
 

 
Borgere fra Utrecht med marokkansk baggrund: "Sundhed koster" 
 
Foreningen Marokkaans Dialoog Overvecht (MDO) fremmer det marokkanske samfunds deltagelse i 
Overvecht-kvarteret i Utrecht. Det sker ved at tilskynde til dialog i kvarteret og på denne måde afbøde 
ugunstige forhold. Deltagerne i den temabaserede dialog med henblik på "Forestillinger om Europa" 
(Kijk op Europa) mener, at det europæiske samarbejde har mange fordele. Nogle deltagere mener dog, 
at Nederlandene undertiden er for afhængigt af andre lande. Covid-19-pandemien blev anført som 
eksempel. Deltagerne mener, at de langvarige drøftelser i Europa har betydet, at Nederlandene kom 
for sent i gang med vaccinationer. "Måske ville det være dyrere, hvis Nederlandene skulle træffe flere 
beslutninger på egen hånd," sagde en deltager. "Men det handler om sundhed, og sundhed koster." 
 

 
 
Skoleelever i Helmond: "Det er bedre at overtage de gode ting fra hinanden, end at alle følger samme 
tilgang" 
 
På Dr. Knippenbergschool i Helmond drøftede 15- og 16-årige skoleelever, hvordan Europa har 
håndteret pandemien. Nogle elever mener, at EU's medlemsstater burde have fastlagt 
vaccinationsprogrammet i fællesskab. De fleste deltagere mener, at landene selv har et bedre billede 
af, hvad der er nødvendigt, og hvad der fungerer, og derfor er bedre i stand til at afgøre, hvad der er 
bedst for befolkningen. De ved f.eks., hvilke sektorer der skal vaccineres først, og hvilke sektorer der 
kan vente. "Selvfølgelig er det en god idé at diskutere det her internationalt," sagde en af eleverne. 
"Når forskellige lande har deres egne forskellige tilgange, kan de betragte og lære af hinanden." 
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EU's rolle i verden 

Verden står over for enorme udfordringer. EU er overbevist om, at spørgsmål som klimaforandringer og 
pandemier kun kan løses ved globalt samarbejde. Og EU ønsker, at dets stemme bliver hørt tydeligt på 
den internationale scene, f.eks. sammen med USA og Kina. Hvad mener Nederlandene om dette? 

Anbefalinger – Vores syn på EU's rolle i verden 

56 % af de nederlandske borgere mener, at EU's rolle i verden er et vigtigt emne, og at EU skal 
beskæftige sig med det. 

1. EU's styrke skal navnlig bruges i forbindelse med vigtige internationale spørgsmål 

Oprettelsen af EU er en af årsagerne til, at europæerne har levet i fred i mere end 75 år. Det betragter 
mange nederlandske borgere som EU's største bedrift. Derudover mener nederlandske borgere, at EU's 
styrke ligger i at tackle store internationale udfordringer sammen. F.eks. klimaforandringer, pandemien og 
flygtningekrisen. Medlemsstaterne kan også have større indflydelse over for lande uden for EU ved at 
indgå internationale aftaler i fællesskab som EU. Vi mener, at Nederlandene er for lille til at gøre en 
forskel i disse spørgsmål på egen hånd. Samtidig ønsker nederlandske borgere, at vores land fortsat skal 
kunne træffe sine egne beslutninger i overensstemmelse med vores kultur og vores egne interesser. 
Samarbejdet i Europa bør derfor primært handle om at sikre effektivitet og gennemslagskraft. 
 
"Det er lettere at indgå internationale samarbejdsaftaler som EU end som et enkelt 
land." 

2. Der skal tilskyndes til samarbejde, ikke konflikt, både i og uden for Europa 

66 % af de nederlandske borgere mener, at EU skal danne en stærkere blok over for andre internationale 
magtblokke. Vi mener, at der er mindre og mindre balance i verden. Lande som Kina og Rusland får mere 
og mere magt på forskellige områder. Det er vi meget bekymrede over. EU bør derfor behandle spørgsmål 
som international sikkerhed og beskyttelse af den europæiske økonomi mod illoyal handel. Vi mener, at 
det i den forbindelse er vigtigt, at medlemsstaterne oftere og hurtigere når til enighed om en fælles 
tilgang. Så kan vi lade vores stemme blive hørt mere tydeligt. At vi som europæiske lande er stærkere 
sammen, betyder ikke, at vi oftere søger konflikt. Vi ønsker frem for alt også at arbejde godt sammen med 
lande uden for Europa, når vi kan. 
 
"Hvis vi mindsker de interne forskelle og konflikter, vil EU få større synlighed og 
gennemslagskraft på den internationale scene." 

3. Der skal på en velovervejet måde tilbydes hjælp ved konflikter 

Med EU's voksende rolle i verden mener 50 % af de nederlandske borgere, at tilgangen til konflikter i 
verden er et vigtigt spørgsmål. Det er ikke nemt at sige, hvad der er den bedste måde til at håndtere 
konflikter. Tidligere erfaringer har vist, at militær intervention ikke altid ender godt. Det kan føre til 
uventet høje omkostninger og ekstra flygtningestrømme. Landene bør i betragtning af de lokale 
konsekvenser selv kunne bestemme, om de ønsker at deltage i en krig. Vi ser generelt et større 
samarbejde mellem de europæiske hære som en god ting: Vi mener, at det er vigtigt, at Europa kan 
forsvare sig på passende vis. Men vi foretrækker altid at løse konflikter uden at ty til vold. 
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"Under evakueringen fra Afghanistan fastlagde hvert land sin egen plan. Kunne man 
virkelig ikke have gjort det bedre?" 

Diskussioner og idéer online og fysisk 

"EU bør først bringe orden i sine egne sager, før det fortæller andre, hvad de skal gøre." 
 
"Ved at købe kinesiske produkter i store mængder giver vi europæere Kina et forspring." 
 
"USA er stadig meget vigtigt for det europæiske forsvar." 
 
"At være medlem af EU betyder, at man også sidder med ved forhandlingsbordet. Så kan man få 
indflydelse på vigtige beslutninger." 
 
"EU må holde op med at se sig selv som en separat enhed, for det er det ikke. Det er en 
samarbejdsorganisation af europæiske medlemsstater og bør handle i overensstemmelse hermed." 
 
IDÉ: "Ligesom de regelmæssige internationale klimatopmøder bør der være en regelmæssig konference 
om menneskerettigheder." 
 
IDÉ: "De europæiske hære kan gøres mere effektive ved f.eks. at indkøbe materiel sammen." 
 

 
Marokkansk-nederlandske kvinder: "Værn om menneskerettighederne" 
 
Femmes for Freedom er en nederlandsk organisation, der arbejder på at bekæmpe tvangsægteskaber, 
seksuel undertrykkelse og økonomisk misbrug af piger og kvinder med bikulturel baggrund. Sammen 
med organisationen blev der holdt et møde med en gruppe marokkansk-nederlandske kvinder. 
Deltagerne mener, at EU i øjeblikket er for afhængigt af Rusland og Kina. "Det er tydeligt, at EU simpelt 
hen ikke tør gøre noget, fordi det er bange for sanktioner," sagde en deltager. Som eksempel nævntes 
fremstillingen af lægemidler, som ofte er billigere i fjerne lande. "Hvis der opstår en konflikt, kan Kina 
bare dreje om for hanen, og så står vi tilbage uden noget," sagde en anden deltager. Spørgsmålet om 
menneskerettighederne blev også rejst. "Vi lader, som om vi finder dette spørgsmål meget vigtigt, men 
lukker øjnene for Kinas behandling af uighurerne," sagde en anden deltager. 
 

 
 
Elever fra TMO, Alkmaar: "Ingen fælles hær" 
 
Elever fra Jan Arentsz TMO-skolen i Alkmaar drøftede fordele og ulemper ved en fælles europæisk hær 
under deres temabaserede dialog. Deltagerne gjorde det klart, at de ikke er tilhængere af det. "Hvis et 
land i EU får et problem med et land uden for EU, ville vi automatisk skulle deltage i en krig. Det mener 
jeg, at landene selv skal kunne bestemme," sagde en deltager. Muligheden for en tredje verdenskrig 
blev også drøftet. Eleverne mente ikke, at det er særlig sandsynligt, at det når dertil, men hvis det sker, 
mente de, at der stadig kan findes en løsning hurtigt. "Hære kan også arbejde godt sammen. Efter min 
mening behøver der ikke at være en europæisk hær." 
 



Forestillinger om Europa  17 

Erklæring om ansvarsfraskrivelse 

"Forestillinger om Europa" – Kijk op Europa – består af forskellige indbyrdes forbundne former for dialog, 
der samler nederlandske borgeres synspunkter og idéer om Europas fremtid og EU. I dette afsnit 
redegøres der for, hvordan de indbyrdes forbundne dialogformer overholder de retningslinjer, der gælder 
for nationale borgerpaneler inden for rammerne af konferencen om Europas fremtid. 

De indbyrdes forbundne dialogformer: opbygning 

Følgende former for dialog er anvendt: 
1. Panelundersøgelse 

Onlineundersøgelse af et repræsentativt udsnit af den nederlandske befolkning. 
2. Indgående temabaserede dialoger online 

Dialoger, hvor resultaterne fra den første foreløbige rapport "Onze kijk op Europa; eerste inzichten en 
vervolgvragen (8 oktober 2021)" (Vores forestilling om Europa: foreløbige resultater og opfølgende 
spørgsmål (8. oktober 2021)) uddybes sammen med en gruppe nederlandske borgere. 

3. Dialoger med specifikke grupper 
Møder med nederlandske personer, som ikke er vant til at deltage i (online) undersøgelser og paneler. 

4. Dialoger med unge 
Møder, hvor der sættes fokus på de europæiske temaer, som optager unge mest. 

5. Åben undersøgelse online: spørgeskema og "Swipen naar de toekomst" ("Swipe til fremtiden") 
Spørgeskemaet til panelundersøgelsen kunne også udfyldes af alle nederlandske borgere, herunder 
dem, der bor i udlandet. Det var åbent fra den 1. september 2021 til den 14. november 2021. Desuden 
havde alle nederlandske borgere i samme periode mulighed for at deltage via "Swipen naar de 
toekomst", et onlineværktøj med 20 påstande. 
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1. Panelundersøgelse 

Den nederlandske borgerdialog "Forestillinger om Europa" – Kijk op Europa – blev iværksat den 1. 
september 2021 med en panelundersøgelse. I denne erklæring om ansvarsfraskrivelse beskriver vi kort 
opbygningen og gennemførelsen af panelundersøgelsen. 

Mål og målpopulation 

Forestillinger om Europa – Kijk op Europa – blev indledt med et onlinespørgeskema for at afklare, hvad 
nederlandske borgere mener om Europas fremtid. Spørgeskemaet blev forelagt for et repræsentativt 
panel og derefter gjort tilgængeligt for alle nederlandske borgere (også dem, der bor i udlandet). Derefter 
kunne alle deltage via "Swipen naar de toekomst" ("Swipe til fremtiden"), et onlineværktøj med 20 
påstande. Resultaterne af panelundersøgelsen gav input til de forskellige temabaserede dialoger i 
kølvandet på borgerdialogen "Forestillinger om Europa" (Kijk op Europa). 
 
Panelundersøgelsens målpopulation er alle nederlandske borgere på 18 år eller derover, som på det 
tidspunkt, hvor feltarbejdet blev indledt, var registreret i det kommunale personregister (BRP) som 
personer med fast bopæl. Ifølge Nederlandenes statistiske myndighed (CBS) omfattede denne 
målpopulation 14 190 874 personer pr. 1. januar 2021. Den nedre grænse på 18 år følger valgretsalderen. 
Vi betegner dette som panelundersøgelsens population. 

Feltarbejde 

For at opnå et statistisk billede af "nederlandske borgere" er der gjort brug af et landsdækkende panel 
med over 100 000 medlemmer (ISO-certificeret, Research Keurmerk groep, Nederlandse Marktonderzoek 
Associatie). Disse medlemmer har alle tilmeldt sig undersøgelsespanelet, så de regelmæssigt kan 
tilkendegive deres mening om en række temaer. Ud over deres personlige motivation for at deltage 
modtager de et vederlag for at udfylde spørgeskemaerne. Flere videnskabelige undersøgelser har vist, at 
respondenter, der modtager et vederlag for at udfylde et spørgeskema, ikke giver signifikant anderledes 
svar (kilde: Does use of survey incentives degrade data quality? Cole, J. S., Sarraf, S. A., Wang, X., 2015). 
 
Feltarbejdet startede den 11. august 2021 og sluttede den 19. september 2021. Ved gennemførelsen er 
der gjort brug af en enkelt dataindsamlingsmetode, nemlig internetsøgning. Medlemmerne af 
undersøgelsespanelet har modtaget en e-mail med et personligt link til onlinespørgeskemaet. Efter to 
uger har paneldeltagerne modtaget en påmindelse. Invitationerne til at deltage udsendes i serier og i 
stratificeret form (under behørig hensyntagen til ligelig fordeling blandt delpopulationer), indtil det 
krævede antal respondenter er nået. 

Stikprøveudtagning og spredning 

Undersøgelsens udgangspunkt er, at mindst 3 600 respondenter skal deltage af hensyn til en god statistisk 
pålidelighed. Dette tal muliggør også en god spredning mellem befolkningens forskellige 
baggrundskarakteristika. Der findes ikke kun en slags nederlandske borgere. Derfor er der på forhånd 
sørget for, at stikprøven har en god spredning over en række karakteristika. Nederlandene er et 
forholdsvis lille land, men synspunkter kan variere fra region til region. En persons holdning til den relative 
betydning, som vedkommende tillægger et tema, kan (også) bestemmes af, hvor vedkommende bor. Folk, 
der bor i landdistrikter, kan f.eks. se anderledes på et tema som sikkerhed end folk, der bor i byområder. 
Desuden viser undersøgelser fra Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP), at personer med en højere 
uddannelse oftere er EU-tilhængere end personer med en lavere uddannelse, og at unge oftere går ind for 
EU end ældre (kilde: "Wat willen Nederlanders van de Europese Unie?" (Hvad ønsker nederlandske 
borgere sig af Den Europæiske Union? Sociaal en Cultureel Planbureau, Haag, 2019). 
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Derfor tildelte vi på forhånd kvoter for følgende tre karakteristika for at sikre, at stikprøven har en 
repræsentativ spredning: 1) region (efter COROP-områder), 2) alder og 3) uddannelsesniveau. Desuden 
afspejler stikprøvens spredning følgende baggrundskarakteristika: køn, oprindelse, daglige gøremål og 
politisk præference. 
 
COROP-områderne er udviklet efter princippet om knudepunkter ("kerne", der leverer ydelser, eller som 
har en regional funktion) på grundlag af pendlerstrømme. Princippet om knudepunkter er fraveget visse 
steder til fordel for provinsgrænserne. Efter en nyinddeling af kommunerne, hvorved COROP-grænserne 
overskrides, er inddelingen blevet justeret (kilde: CBS).  Inden for COROP-regionerne sørger vi for en god 
spredning i aldersgrupper med følgende inddeling: 18-34 år, 35-54 år, 55-75 år og over 75 år. 
 
Endelig har vi sørget for en repræsentativ spredning over alle uddannelsesniveauer. I stikprøven stemmer 
respondenternes fordeling overens med den nationale fordeling af det højeste uddannelsesniveau, der er 
som følger: 
 
 

Højeste uddannelsesniveau  

Lavt: grundskoleuddannelse, forberedende erhvervsuddannelse på mellemniveau 
(VMBO), sekundæruddannelse på højere niveau (HAVO) eller 
gymnasieskoleuddannelse (VWO) (år 1-3), erhvervsuddannelse på mellemniveau 
(MBO) (år 1) 

32,1 % 

Middel: sekundæruddannelse på højere niveau (HAVO) eller gymnasieuddannelse 
(VWO) (år 4-6), erhvervsuddannelse på mellemniveau (MBO) (år 2-4) 

44,6 % 

Højt: videregående erhvervs- eller universitetsuddannelse 22,9 % 

Ukendt  0,4 % 

Svar 
I alt deltog 4 086 respondenter i panelundersøgelsen. Målet om 3 600 udfyldte spørgeskemaer er dermed 
opfyldt. 
 
Svar efter COROP-område og aldersgruppe 18-34 år 35-54 år 55-75 år over 75 år 

Norddrenthe 11 14 17 5 

Sydøstdrenthe 10 12 14 4 

Sydvestdrenthe 7 10 11 3 

Flevoland 29 33 28 6 

Nordfriesland 20 22 25 8 

Sydøstfriesland 12 13 14 3 

Sydvestfriesland 8 11 11 4 
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Svar efter COROP-område og aldersgruppe 18-34 år 35-54 år 55-75 år over 75 år 

Achterhoek 22 27 34 11 

Arnhem/Nijmegen 52 53 55 15 

Veluwe 44 48 51 17 

Sydvestgelderland 16 18 20 5 

Delfzijl og omegn 2 4 5 1 

Østgroningen 7 10 12 3 

Øvrige Groningen 36 26 28 8 

Mellemlimburg 13 17 21 7 

Nordlimburg 17 20 23 7 

Sydlimburg 38 40 52 17 

Mellem-Nordbrabant 34 35 35 11 

Nordøst-Nordbrabant 41 43 51 14 

Vest-Nordbrabant 40 47 49 15 

Sydøst-Nordbrabant 55 56 58 18 

Haarlem storbyområde 13 18 18 7 

Alkmaar og omegn 14 19 19 6 

Storamsterdam 116 104 88 23 

Het Gooi en Vechtstreek 13 21 19 7 

Ijmond 12 14 15 4 

Kop van Noord-Holland 22 27 30 9 

Zaanstreek 11 13 12 3 

Nordoverijssel 25 28 25 8 

Twente 41 44 46 14 

Sydvestoverijssel 10 11 12 3 

Utrecht 96 100 89 27 

Øvrige Zeeland 16 21 23 8 

Zeeuws-Vlaanderen 6 8 9 3 
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Svar efter COROP-område og aldersgruppe 18-34 år 35-54 år 55-75 år over 75 år 

Leiden en Bollenstreek storbyområde 30 31 31 10 

Haag storbyområde 63 70 57 18 

Delft en Westland 19 15 15 4 

Storrijnmond 103 107 99 31 

Øst-Sydholland 22 24 25 8 

Sydøst-Sydholland 24 26 26 9 

 

Svar efter uddannelsesniveau   

Lavt 1 382 34 % 

Middel 1 747 43 % 

Højt 915 22 % 

Ukendt  42 1 % 

Pålidelighed og repræsentativitet 

Med 4 086 respondenter er det muligt at foretage observationer af populationen med et 
pålidelighedsniveau på 95 % og en fejlmargen på 1,53 %. Resultaternes pålidelighedsniveau og fejlmargen 
afhænger af stikprøvens størrelse. Jo større stikprøven er, desto mere pålideligt og/eller nøjagtigt kan 
resultaterne generaliseres til populationen. 
 
Pålidelighedsniveauet defineres som 1 (100 %) minus signifikansniveauet. Det gængse signifikansniveau er 
på 5 %. Så er der tale om et pålidelighedsniveau på 95 %. Det vil sige, at resultaterne, hvis undersøgelsen 
gentages på samme måde og på samme betingelser, vil give det samme billede i 95 % af tilfældene. 
Nøjagtigheden (udtrykt som fejlmargen) angiver det værdiinterval, inden for hvilket den faktiske værdi i 
populationen ligger. Med andre ord: Hvor meget afviger resultaterne fra stikprøven maksimalt fra de 
resultater, man ville opnå, hvis hele populationen svarede? En fejlmargen på 1,53 % betyder, at den 
faktiske værdi i den samlede population maksimalt kan være 1,53 % højere eller lavere end værdien i 
stikprøven. Konkret betyder det, at hvis et undersøgelsesresultat fra stikprøven viser, at 50 % af 
respondenterne finder et bestemt tema vigtigt, er den faktiske procentdel maksimalt 1,53 % højere eller 
1,53 % lavere end 50 %, dvs. mellem 48,47 % og 51,53 %. En fejlmargen på maksimalt 5 % er almindelig og 
alment accepteret i (statistiske) kvantitative undersøgelser. 
 
Ud over pålideligheden er stikprøvens repræsentativitet vigtig. Da invitationerne til at deltage i 
undersøgelsen udsendes i serier og i stratificeret form, er resultaterne repræsentative med hensyn til 
COROP-områder og aldersgrupper i hvert COROP-område. Svarene er også repræsentative med hensyn til 
den nationale fordeling af det højeste uddannelsesniveau. 
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Andre baggrundskarakteristika 

Der er stillet en række ekstra baggrundsspørgsmål til respondenterne i panelundersøgelsen. 
Spørgsmålene vedrører køn, holdning til EU, oprindelse, daglige gøremål, og hvilket politisk parti man ville 
stemme på, hvis der var valg nu. 
 
49 % af respondenterne er mænd, 50 % er kvinder, og 1 % foretrækker ikke at besvare dette spørgsmål. 
 
51 % af respondenterne mener, at det er godt, at Nederlandene er medlem af EU, 13 % mener, at det er 
dårligt, og 36 % er neutrale eller har ingen mening. 
 
95 % af respondenterne er født i Nederlandene. For 89 % af respondenterne er begge forældre født i 
Nederlandene. For 5 % er begge forældre født i udlandet. 

Respondenternes aktuelle politiske præference 

Parti % 

Folkepartiet for Frihed og Demokrati (VVD) 14 % 

Partiet for Frihed og Fremskridt (PVV) 13 % 

Det Socialistiske Parti (SP) 8 % 

66-Demokraterne (D 66) 6 % 

Den Kristelig-Demokratiske Union (CDA) 6 % 

Arbejderpartiet (PvdA) 6 % 

Partij voor de Dieren 4 % 

Det Grønne Venstreparti 4 % 

ChristenUnie 3 % 

JA21 3 % 

BoerBurgerBeweging (BBB) 2 % 

Forum voor Democratie (FvD) 2 % 

Det Reformerte Politiske Parti (SGP) 2 % 

Volt 2 % 

DENK 1 % 

Groep Van Haga 1 % 

BIJ1 1 % 

Fractie Den Haan 0 % 
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Parti % 

Andre 2 % 

Blank stemme 3 % 

Foretrækker ikke at svare 13 % 

Stemmer ikke 5 % 

Hvad er dit væsentligste daglige gøremål i øjeblikket? 

Beskæftigelse % 

Elev/studerende 6 % 

Deltidsansat 16 % 

Fuldtidsansat 31 % 

Selvstændig 3 % 

Hjemmegående 5 % 

Jobsøgende 2 % 

Frivillig 2 % 

Uarbejdsdygtig 6 % 

Pensionist 27 % 

Andre 1 % 

Foretrækker ikke at svare 1 % 

Spørgeskema 

Spørgeskemaet og denne rapport er på bestilling af Udenrigsministeriet udarbejdet af en uafhængig 
ekstern organisation. Spørgeskemaet er opbygget i moduler og består af følgende afsnit, der svarer til 
temaerne for konferencen om Europas fremtid: 
• vigtige temaer og Europas rolle 
• klimaforandringer og miljø 
• sundhed 
• økonomi og beskæftigelse 
• EU's rolle i verden 
• sikkerhed og retsstatsprincippet 
• onlinemiljøet 
• europæisk demokrati 
• migration og flygtninge 
• uddannelse, kultur, ungdom og idræt 
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Ved udarbejdelsen af spørgeskemaet er der lagt stor vægt på spørgsmålenes kvalitet, pålidelighed og 
relevans. Der er således tilstræbt en neutral, ikkeledende formulering af spørgsmål, påstande og 
valgmuligheder. Dernæst er spørgsmålene gennemgået for at sikre, at de er affattet i et forståeligt sprog 
(B1-niveau). 
 
Spørgeskemaet er testet ved en kvalitativ undersøgelse ansigt til ansigt med testrespondenter, der 
tilhører målgruppen. På den måde er det undersøgt, hvordan spørgsmålene opfattes af forskellige typer 
respondenter. Hvis et spørgsmål kognitivt har vist sig for vanskeligt (for komplekst), er det blevet justeret. 

Analysemetoder 

I denne undersøgelse er der blevet brugt to analysemetoder: 

Univariat analyse 

Ved en univariat analyse bruges deskriptiv statistik til at beskrive variablerne i en undersøgelse. I denne 
undersøgelse er der brugt hyppighed og gennemsnit. 

Bivariat analyse 

Ved bivariate analyser observeres forholdet mellem to variabler, i dette tilfælde forholdet mellem 
betydningen af de forskellige temaer, og hvorvidt EU skal beskæftige sig med dem eller ej, samt 
baggrundskarakteristikummet alder. Signifikansprøver er brugt til at undersøge, om forskellige 
aldersgrupper tillægger et givet tema en anden betydning og har forskellig holdning til, om disse temaer 
er anliggender, som EU bør beskæftige sig med. 

Rapportering og fuldstændighed 

Denne rapport indeholder en analyse af resultaterne af alle spørgsmål, der stilles til respondenterne i 
undersøgelsespanelet. Ved nogle spørgsmål har respondenterne mulighed for at give "åbne" svar (dvs. 
svar, der ikke på forhånd er kategoriseret). De åbne svar er derefter kategoriseret og indarbejdet i 
rapporten. De idéer, som respondenterne har anført i de frie kommentarfelter, bruges som input til de 
forskellige temabaserede dialoger i kølvandet på borgerdialogen "Forestillinger om Europa" (Kijk op 
Europa). 
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2. Indgående temabaserede dialoger online 

De centrale temaer på konferencen om Europas fremtid er blevet drøftet mere indgående i otte 
temabaserede dialoger online. Formålet med disse dialoger var at finde ud af, hvorfor folk mener det, de 
gør, og hvilke motiver og følelser der ligger bag. Hvilke bekymringer har folk, og hvilke muligheder ser 
de? Under dialogmøderne havde deltagerne også mulighed for at komme med forslag og idéer om 
temaerne. De kunne også rejse temaer, der ikke indgår i konferencen, men som er vigtige for dem. 
 
De temabaserede dialoger fandt sted den 12. og 14. oktober og den 9. og 11. november. I oktober blev 
der tilrettelagt fire temabaserede dialoger online om temaerne i klyngen "Økonomi og demokrati". I 
november blev der tilrettelagt fire temabaserede dialoger online om temaerne i klyngen "Klima og EU i 
verden". Der deltog i gennemsnit 29 personer i hvert dialogmøde (i alt 231). Deltagerne blev udvalgt 
blandt panelmedlemmerne (se 1) og via de sociale medier. 
 

3. Dialoger med specifikke grupper 

Det er alment kendt, at visse grupper af nederlandske borgere i mindre grad er vant til at deltage i (online) 
undersøgelser og paneler. For at få et repræsentativt billede af "Nederlandenes stemme" var det vigtigt, 
at de nederlandske borgere også kunne give udtryk for deres idéer og synspunkter. Derfor har vi også 
tilrettelagt en række fysiske dialoger i forbindelse med "Forestilling om Europa" (Kijk op Europa). De 
synspunkter og idéer, vi på denne måde har indsamlet, er blevet brugt som et af grundlagene for 
anbefalingerne. 

Målgrupper 
Målgrupper, der er vanskelige at nå, kan ikke defineres entydigt. Forskning og erfaring har vist, at 
nederlandske borgere med en ikkevestlig baggrund er betydeligt mindre tilbøjelige til af sig selv at 
deltage i undersøgelser og diskussioner. Da de udgør en stor gruppe (14 % af den nederlandske 
befolkning1), er de blevet udvalgt til at deltage i dialogen med henblik på "Forestillinger om Europa" (Kijk 
op Europa). De samme afvejninger er foretaget for folk med ringe læse- og skrivefærdigheder. Også dette 
er en stor gruppe (2,5 millioner nederlandske borgere2), der til dels falder sammen med gruppen af 
migranter (39 %). Endelig er der blevet gennemført en dialog med en gruppe, der sjældent indgår i 
undersøgelser og diskussioner, og som er kritisk over for Europa, men som erhvervsmæssigt har en del 
at gøre med Europa. Virksomheder i landbrugssektoren er blevet udvalgt til at deltage. 
 
Ovennævnte grupper er blevet kontaktet gennem organisationer, som de er medlem af, f.eks. 
migrantorganisationer, interesseorganisationer og erhvervsorganisationer. Da vi har begrænset antallet af 
dialoger til otte, har det ikke været muligt at dække dem alle fuldt ud. Det gør valget af deltagere lettere 
vilkårligt. Ved udvælgelsen af deltagere har vi også først og fremmest fokuseret på interesse for at deltage 
og hjælpe med at mobilisere græsrødderne samt praktiske spørgsmål som tilgængelighed mht. dato og 
sted. 
 
Der er afholdt fysiske dialoger med medlemmer af følgende organisationer: 
• Stichting Hakder, alawisamfund, Schiedam 
• Stichting Asha, hindusamfund, Utrecht (to dialogmøder) 
• Piëzo, civilsamfundsorganisation, Zoetermeer 
• Taal Doet Meer, organisation for folk med ringe læse- og skrivefærdigheder, Utrecht 
• BoerenNatuur, en sammenslutning af landbrugsfællesskaber 
• Marokkaans Dialoog Overvecht, marokkansk samfund, Utrecht 
• Femmes for Freedom, interesseorganisation for kvinder med migrantbaggrund, Haag 
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I alt har 110 personer deltaget i disse dialogmøder. 
 

4. Dialoger med unge 

Unge er en prioriteret målgruppe for konferencen om Europas fremtid. For aktivt at tilskynde dem til at 
deltage i borgerdialogen "Forestillinger om Europa" (Kijk op Europa) og give denne gruppes synspunkter 
og idéer ekstra vægt er der blevet afholdt seks fysiske dialogmøder specifikt for unge. 
 
Møderne fandt sted hos følgende institutioner: 
• Studievereniging Geschiedenis, universitetet i Leiden 
• Dr. Knippenbergschool, MO, Helmond 
• Coalitie-Y, jongerenplatform SER (Sociaal-Economische Raad) 
• Graafschap College, MBO, Doetinchem 
• CSG Jan Arentsz, TMO, Alkmaar 
• Nationale Jeugdraad (mødet fandt sted eksternt) 
 
I alt har 110 unge deltaget i disse dialogmøder. 

Anvendte diskussionsteknikker 
Under de temabaserede dialoger online, dialogerne med specifikke grupper og dialogerne med unge er 
den såkaldte sokratiske samtalemetode blevet benyttet. Denne metode har i mange år været brugt i 
Nederlandene til vores "Dag van de Dialoog" (dialogens dag), hvor mennesker overalt i Nederlandene 
taler med hinanden om emner, der vedrører dem. Ved den sokratiske samtalemetode tager moderatoren 
hensyn til følgende principper: 
 
• Lad de andre fortælle deres historie 
• Kom ikke samtidig med en modfortælling 
• Behandl hinanden med respekt 
• Tal for dig selv ("jeg mener" i stedet for "man siger") 
• Bed om en præcisering, hvis der kun gives udtryk for generaliseringer 
• Undgå at dømme og undersøg i stedet baggrunden 
• Giv plads til tavshed, hvis folk ønsker at tænke sig om 
 
Dialogerne følger rytmen: divergens – konvergens – divergens. Udgangspunktet er, at man først skal 
divergere (give plads til individuelle følelser og synspunkter), før man kan konvergere (diskutere mulige 
retninger) og omsider igen divergere (f.eks. indsamle individuelle anbefalinger). Erfaring og teori viser, at 
denne rytme sikrer et optimalt forløb for dialogen. 
 
Alle dialoger er blevet ledet af professionelle facilitatorer. 
 

5. Åben undersøgelse online: Spørgeskema og "Swipen naar de 
toekomst" ("Swipe til fremtiden") 

Spørgeskemaet til panelundersøgelsen har også været åbent for alle nederlandske borgere, herunder 
dem, der bor i udlandet. Det var åbent fra den 1. september 2021 til den 14. november 2021. Desuden 
havde alle nederlandske borgere i samme periode mulighed for at deltage via "Swipen naar de toekomst" 
("Swipe til fremtiden"), et onlineværktøj med 20 påstande. 
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Besvarelse og gennemførelse 

I alt har 1 967 respondenter udfyldt spørgeskemaet, og 6 968 har arbejdet sig igennem hele "swipe"-
værktøjet. Både spørgeskemaet og "swipe"-værktøjet var åbent for alle: Der var ingen forud fastsatte 
betingelser eller udvælgelseskriterier for at deltage. Man kunne springe spørgsmål i spørgeskemaet over 
(der var ingen obligatoriske spørgsmål) for at få flest mulige svar. Deltagerne svarede meget hyppigere 
"Foretrækker ikke at svare" i spørgeskemaet end i den repræsentative panelundersøgelse. 
Baggrundskarakteristikaene ved deltagerne i det åbne spørgeskema og "swipe"-værktøjet adskiller sig på 
flere punkter fra baggrundskarakteristikaene ved deltagerne i den repræsentative panelundersøgelse. 
Resultaterne fra det åbne spørgeskema og "swipe"-værktøjet er ikke repræsentative til forskel fra 
resultaterne fra panelundersøgelsen. Resultaterne fra den åbne undersøgelse online blev brugt som 
supplement til panelundersøgelsen. De giver et indblik i fremherskende følelser og idéer i Nederlandene. 
De forbedringsforslag, der er angivet i fritekstfelterne, er blevet brugt i forbindelse med undertemaet 
"Diskussioner og idéer online og fysisk". "Swipe"-værktøjet er blevet brugt til at få indblik i en række 
følelser, der findes i Nederlandene. Der er taget hensyn til resultaterne ved udarbejdelsen af 
anbefalingerne. Da repræsentativitet er et krav, er der i denne rapport kun i begrænset omfang taget 
hensyn til resultaterne fra den åbne onlineundersøgelse. 
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Denne publikation er udarbejdet af Udenrigsministeriet. 
www.kijkopeuropa.nl 
 
 
 

http://www.kijkopeuropa.nl/
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