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Rząd Królestwa Niderlandów 

Nasza wizja Europy 
 
Opinie, pomysły i zalecenia 
 
 
 
Tematy 
• Zmiana klimatu i środowisko 
• Migracja 
• Zdrowie 
• UE w świecie 
 
14 stycznia 2022 r. 
 
Niniejszy dokument jest tłumaczeniem sprawozdania pt. „Nasza wizja Europy: opinie, pomysły 
i  zalecenia”, które 14 stycznia 2022 r. opublikowano w języku niderlandzkim na stronie 
www.kijkopeuropa.nl. Na potrzeby niniejszego tłumaczenia pierwotny tekst sprawozdania uproszczono 
graficznie, usuwając m.in. ilustracje i inne rodzaje formatowania. 
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Nasza wizja na poszczególne tematy 

W skrócie: zestawienie wszystkich zaleceń 

W ramach dialogu obywatelskiego „Kijk op Europa” (Wizja Europy) zgromadziliśmy opinie i pomysły 
Holendrów na temat przyszłości Europy. W ten sposób sformułowaliśmy – w odniesieniu do ostatnich 
czterech (z łącznie dziewięciu) tematów – następujące zalecenia dla Unii Europejskiej. 

Zmiana klimatu i środowisko 

1. Europejskie podejście do zmiany klimatu powinno opierać się na jasnych wytycznych 
2. Państwa i przedsiębiorstwa powinny lepiej współpracować w dążeniu do wyznaczonych rozwiązań 
3. Należy utworzyć sprawiedliwy i wykonalny system dotyczący CO2 
4. Komunikacja na temat działań klimatycznych powinna być jaśniejsza i bardziej pozytywna 
 
Holendrzy uważają, że UE powinna być liderem w walce ze zmianą klimatu. Państwa członkowskie 
powinny mieć możliwość dokonywania własnych wyborów, ale powinny współpracować na rzecz 
osiągnięcia wspólnych celów. Zamiast koncentrować się na sobie, państwa UE powinny bardziej 
angażować się w dzielenie się wiedzą i wspólne poszukiwanie rozwiązań. System opodatkowania emisji 
CO2 może być skuteczny, ale musi też być sprawiedliwy, praktyczny i jasny. Ogólnie rzecz biorąc, 
Holendrzy uważają, że UE powinna lepiej i bardziej pozytywnie informować o kwestiach związanych 
z  klimatem. 

Migracja 

1. Należy zapobiegać zbyt mało zniuansowanej dyskusji o uchodźcach 
2. Należy określić sprawiedliwe i praktyczne rozmieszczenie uchodźców 
3. Należy wykorzystać wiedzę i doświadczenie, aby pomóc regionom, z których pochodzą uchodźcy 
 
Holendrzy uważają, że ważne jest rozróżnienie między osobami uciekającymi z obszarów niebezpiecznych 
a uchodźcami ekonomicznymi. Debata na temat migracji i integracji jest często zbyt mało zniuansowana. 
Sprawiedliwy podział uchodźców w Europie wymaga uzgodnienia w ramach UE jasnych kryteriów 
sprawiedliwych zarówno dla państw członkowskich, jak i dla uchodźców. Ponadto Holendrzy sugerują, by 
UE wspierała regiony, z których pochodzą uchodźcy, nie tylko finansowo, ale również, dzieląc się wiedzą. 

Zdrowie 

1. Należy podejmować bardziej zdecydowane działania w walce z pandemią 
2. Należy zapewnić wszystkim dostęp do przystępnych cenowo i niezawodnych leków 
3. Państwa członkowskie powinny przede wszystkim same zadbać o wyższą jakość i sprawiedliwość 

swojej służby zdrowia 
 
Holendrzy są zdania, że państwa UE muszą ściślej ze sobą współpracować w walce z pandemią. Działania 
podejmowane wobec Covid-19 są czasem chaotyczne. Zasady powinny być bardziej spójne, chociaż nie 
muszą być wszędzie jednakowe. Jeśli chodzi o szczepionki lub leki, Holendrzy chcą utrzymać koszty na jak 
najniższym poziomie, ale chcą też polegać na ich jakości i odpowiedzialnej produkcji. W tym kontekście 
ważne jest, aby duże przedsiębiorstwa nie nadużywały swojej pozycji, a opieka zdrowotna pozostała 
przede wszystkim kwestią krajową. 
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Rola UE w świecie 

1. Należy wykorzystywać siłę UE, zwłaszcza w najważniejszych kwestiach międzynarodowych 
2. W obrębie Europy oraz poza nią należy dążyć do współpracy zamiast do konfliktu 
3. W przypadku konfliktów należy oferować pomoc w sposób rozważny 
 
Holendrzy uważają, że współpraca europejska powinna koncentrować się na wielkich wspólnych 
interesach. Również współpraca UE z krajami zewnętrznymi powinna przebiegać zgodnie z tą zasadą. 
Oprócz zmiany klimatu i pandemii koronawirusa obejmuje to np. bezpieczeństwo międzynarodowe 
i  ochronę europejskiej gospodarki przed nieuczciwym handlem. Zarówno w Europie, jak i poza nią, 
Holendrzy wolą współpracę od konfliktu. Także ewentualne konflikty zawsze lepiej rozwiązywać bez użycia 
przemocy. 
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Wstęp 

W ramach dialogu obywatelskiego „Kijk op Europa” od 1 września do połowy listopada wszyscy Holendrzy 
mieli okazję podzielić się swoimi opiniami i pomysłami na temat przyszłości Europy. Wynikające z dialogu 
zalecenia wraz ze zgromadzonymi opiniami i pomysłami Niderlandy kierują do Unii Europejskiej (UE). 
W  niniejszym sprawozdaniu skoncentrowano się na czterech ostatnich tematach z dziewięciu. Pierwsze 
pięć tematów zostało już uwzględnionych w sprawozdaniu opublikowanym 3 grudnia 2021 r. 

O dialogu „Kijk op Europa” 

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

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

W październiku i listopadzie odbyło się łącznie osiem dialogów tematycznych online, w których udział 
wzięło średnio po 30 osób. Zorganizowaliśmy również jeden dialog tematyczny online i siedem dialogów 
tematycznych w terenie z różnymi grupami Holendrów. Nawiązaliśmy dialog na przykład ze społecznością 
turecką w Schiedam i gościliśmy u wolontariuszy fundacji Piëzo w Zoetermeer. Przy tej ostatniej okazji po 
zakończeniu dialogu dołączył do nas również minister spraw zagranicznych Ben Knapen. Minister omówił 
z  uczestnikami dialog i wnioski, jakie zostały wyciągnięte na temat przyszłości Europy. Ponadto 
zorganizowaliśmy sześć spotkań z różnymi grupami młodych ludzi. Na przykład gościliśmy w szkole 
średniej w Helmond, w szkole zawodowej w Doetinchem i na Uniwersytecie w Lejdzie. 
 
„Chodzi o przyszłość naszych dzieci. Dlatego uważam, że ważne, by zaangażować się 
w ten proces.” 
Uczestnik dialogu tematycznego 

Niniejsze sprawozdanie 

W oparciu o opinie i pomysły, które zgromadziliśmy w ostatnich miesiącach, opracowano zalecenia 
obywateli Niderlandów dla Unii Europejskiej. W rozmowach między Holendrami pojawiły się interesujące 
wątki i przedstawiono nowatorskie pomysły i sugestie. Niektóre z tych pomysłów i sugestii zostały 
uwzględnione w niniejszym sprawozdaniu. Treść niniejszego sprawozdania odzwierciedla głos 
Niderlandów: naszą wizję Europy. 
 
Tak jak między państwami członkowskimi i wśród obywateli istnieją różnice, również my, w Niderlandach, 
nie zawsze zgadzamy się ze sobą we wszystkich kwestiach. Te różnice są właśnie cenne: stanowią jedną 
z  ważnych cech demokracji. Zalecenia wynikają z najczęstszych opinii i pomysłów uczestników dialogu 
„Kijk op Europa”. Ponadto opisujemy obawy, przemyślenia i odczucia, które są być może mniej 
rozpowszechnione, ale które zostały odnotowane podczas dialogów i w badaniach internetowych. 
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„Cieszę się, że mogę wyrazić swoją opinię na tematy, które uważam za ważne. 
I  że  mam poczucie bycia wysłuchaną.” 
Uczestniczka dialogu tematycznego 
 
Konferencja w sprawie przyszłości Europy dotyczy dziewięciu tematów. Tematy te są również trzonem 
prowadzonego w Niderlandach dialogu obywatelskiego „Kijk op Europa”. W październiku opublikowaliśmy 
sprawozdanie śródokresowe, w którym na podstawie badania panelu sformułowaliśmy wstępne 
spostrzeżenia i pytania uzupełniające. Na początku grudnia przedstawiono sprawozdanie zawierające 
opinie, pomysły i zalecenia dotyczące pierwszych pięciu tematów. Niniejsze sprawozdanie dotyczy 
czterech pozostałych tematów. 

Poprzednie sprawozdanie (grudzień 2021 r.) 

• Wartości i prawa, praworządność, bezpieczeństwo 
• Silniejsza gospodarka, sprawiedliwość społeczna, zatrudnienie 
• Demokracja europejska 
• Transformacja cyfrowa 
• Edukacja, kultura, młodzież i sport 

Niniejsze sprawozdanie (styczeń 2022 r.) 

• Zmiana klimatu i środowisko 
• Migracja 
• Zdrowie 
• UE w świecie 

Co dalej? 

Konferencja w sprawie przyszłości Europy służy zgromadzeniu pomysłów, opinii i zaleceń wszystkich 
mieszkańców UE. Podczas posiedzeń omawiane są nie tylko wyniki wszystkich krajowych dialogów 
obywatelskich, ale również wyniki innych inicjatyw podejmowanych w ramach konferencji. Powstały 
np.  europejskie panele obywatelskie i specjalna europejska platforma cyfrowa, do której mają dostęp 
wszyscy obywatele UE (w tym Holendrzy). 
 
„Mam nadzieję, że przywódcy UE uwzględnią moje poglądy. I że dzięki temu dokonają 
właściwych wyborów.” 
Uczestnik dialogu tematycznego 
 
Konferencja zakończy się wiosną 2022 r. Wtedy Niderlandy podsumują dialog obywatelski 
w  sprawozdaniu końcowym. Będzie ono zestawieniem niniejszego i poprzedniego sprawozdania i będzie 
zawierać zalecenia dotyczące wszystkich dziewięciu tematów. W ramach konferencji opracowane zostaną 
zalecenia dla jej inicjatorów: przewodniczących Parlamentu Europejskiego, Rady Unii Europejskiej i Komisji 
Europejskiej, którzy zobowiązali się zbadać, w jaki sposób można te zalecenia wdrożyć. Dla rządu 
niderlandzkiego wyniki dialogu stanowią również cenny wkład w kształtowanie niderlandzkiej polityki 
dotyczącej UE. 
 
Proces ten, który potrwa do wiosny 2022 r., przedstawia się następująco: 
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Ramy czasowe 

     Dialog „Kijk op Europa” 

1 
wrześ
nia 

12 
paździe
rnika 

22/23 
października 

15 
list
op
ada 

3 grudnia 14 
stycznia  

21/22 
stycznia 

luty 18/19 
lutego 

11–12 
marca 

22/24 kwietnia   

Gromadzenie pomysłów online          

 Dialogi tematyczne           

  Wyniki 
śródokreso
we 
(sprawozda
nie 
śródokreso
we) 

 Sprawozdanie 
śródokresowe 
na tematy 
„Gospodarka 
i demokracja” 

Sprawoz
danie 
okresow
e na 
tematy 
„Klimat 
oraz UE 
na 
świecie” 

 Sprawozda
nie 
końcowe 
„Nasza 
wizja 
Europy” 

     

  ↓    ↓  ↓ ↓ ↓   

  Posiedzenie 
w ramach 
konferencji 

   Posiedzenie 
w ramach 
konferencji  

 Posiedzenie 
w ramach 
konferencji  

(Ewentualne) 
Posiedzenie 
konferencji  

Wydarzenie 
zamykające 
konferencję 

→ Zalecenia 
dla 
przewodnicząc
ych 
• Parlamentu 

Europejskie
go 

• Komisji 
Europejs  
kiej 

• Rada Unii 
Europejs  
kiej 

      ↑  ↑  ↑   

     Więcej opinii i pomysłów na temat przyszłości Europy: 

Dialogi 
obywatelskie 

   Europejskie panele 
obywatelskie 

  Europejska platforma cyfrowa (również dla 
Holendrów) 

Jak czytać tekst 

W niniejszym sprawozdaniu skoncentrowano się na czterech tematach. W ramach każdego z nich 
opisujemy: 
• zalecenia opierające się na wszystkich elementach dialogu obywatelskiego 
• Dyskusje i pomysły zgromadzone online i w terenie: wrażenia dotyczące opinii, pomysłów i dyskusji 

w  ramach (internetowych i fizycznych) dialogów tematycznych 
 

Opis metodologii badania znajduje się na końcu niniejszego sprawozdania. 
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Zmiana klimatu i środowisko 

Zalecenia – Nasza wizja zmiany klimatu i środowiska 

71% Holendrów uważa, że zmiana klimatu i środowisko to ważne kwestie i że UE powinna działać na ich 
rzecz. 

1. Europejskie podejście do zmiany klimatu powinno opierać się na jasnych wytycznych 

68% Holendrów uważa, że UE powinna być liderem w walce ze zmianą klimatu. Globalne ocieplenie jest 
problemem, którego żadne państwo nie może rozwiązać samodzielnie. Chociaż Holendrzy nie zawsze mają 
podobne poglądy na zmianę klimatu, uważają, że UE powinna w każdym wypadku mieć jaśniejszą wizję 
przyszłości. Pomimo Zielonego Ładu dostrzegamy, że państwa członkowskie często nie przemawiają 
jednym głosem. Państwa powinny co prawda mieć możliwość dokonywania własnych wyborów, ale 
powinny współpracować na rzecz osiągnięcia wspólnych celów. Uważamy ponadto, że jako obywatele 
również mamy ważną rolę do odegrania, na przykład poprzez dostosowanie naszych zachowań 
konsumpcyjnych. 
 
„Niderlandy chcą odejść od gazu ziemnego, z kolei w Niemczech właśnie promuje się 
gaz ziemny. Czasem trudno mi to zrozumieć.” 

2. Państwa i przedsiębiorstwa powinny lepiej współpracować w dążeniu do wyznaczonych rozwiązań 

Jeśli chodzi o zmianę klimatu i środowisko, Holendrzy zauważają, że państwa często przerzucają 
odpowiedzialność na innych. Najwięcej uwagi poświęca się różnicom, na przykład między ubogimi 
a  bogatymi państwami w UE. Lub między państwami o wysokim lub niskim poziomie uprzemysłowienia. 
Wolelibyśmy szukać raczej podobieństw. Na przykład podobne przedsiębiorstwa w różnych państwach 
mogą wymieniać się wiedzą i wspólnie szukać rozwiązań. Również biedniejsze państwa mogłyby w ten 
sposób bardziej angażować się w przeciwdziałanie zmianie klimatu. Mogą uczestniczyć we wspólnych 
refleksjach i korzystać ze wspólnych rozwiązań. 
 
„Przeciwdziałanie zmianie klimatu nie powinno być wyścigiem, lecz współpracą.” 

3. Należy utworzyć sprawiedliwy i wykonalny system dotyczący CO2 

Jeśli chodzi o przeciwdziałanie zmianie klimatu, UE kładzie duży nacisk na ograniczenie emisji CO2. 
Holendrzy uważają, że należy wprowadzić lepszy system, przewidujący sprawiedliwe opodatkowanie 
zarówno producentów, jak i użytkowników. Holendrzy są podzieleni co do tego, czy państwa o większej 
liczbie ludności mogą emitować więcej CO2. W niektórych państwach istnieje na przykład wiele 
zanieczyszczających gałęzi przemysłu. Inne państwa z kolei mają akurat wiele możliwości wytwarzania 
ekologicznej energii. Te różnice należy brać pod uwagę. System nie może jednak być zbyt złożony, 
ponieważ musi być zrozumiały dla wszystkich. 
 
„Kraje uprzemysłowione dużo eksportują. Czy muszą w związku z tym same płacić cały 
podatek od CO2? Moim zdaniem użytkownicy też powinni płacić swoją część.” 
 

4. Komunikacja na temat działań klimatycznych powinna być jaśniejsza i bardziej pozytywna 

Holendrzy dużo słyszą i czytają o zmianie klimatu. Dla wielu osób jest to jednak nadal abstrakcyjny 
i  skomplikowany temat. Często mówi się, że przeciwdziałanie zmianie klimatu jest bardzo kosztowne, 
a  przecież stwarza ono też różne możliwości. Przychodzi nam na myśl na przykład stymulowanie lokalnej 
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produkcji żywności i rozwijanie nowych, zrównoważonych technologii. O tym UE powinna mówić częściej 
i  w bardziej zrozumiałych słowach. Uważamy również, że sami przywódcy państw członkowskich mogliby 
dawać lepszy przykład. Mogliby mniej podróżować – np. między Brukselą a Strasburgiem – a częstsze 
organizowanie posiedzeń online może przyczyniać się do wspierania zrównoważonego rozwoju. 
 
„Zrównoważony rozwój jest nadal zbyt często postrzegany jako koszt. Jednak zamiast 
jako o zagrożeniu powinniśmy o nim myśleć jako o szansie.” 

Dyskusje i pomysły zgromadzone online i w terenie 
„Emisji CO2 nie powinniśmy traktować w kategorii praw, ale w kategorii uciążliwych skutków ubocznych.” 
 
„Mam poczucie, że w Europie więcej się mówi o zmianie klimatu, niż faktycznie robi w tej dziedzinie.” 
 
„Surowsze przepisy klimatyczne mogą również przynieść nam korzyści w perspektywie długoterminowej. 
Jako kontynent, dla którego handel odgrywa ogromną rolę, musimy dostrzec w tym nowe możliwości.” 
 
„Nie możemy czekać na inne kontynenty. Nie ma na to czasu.” 
 
POMYSŁ: „Nagradzajmy finansowo państwa, które wykażą, że ich sytuacja, jeśli chodzi o stan środowiska 
i  różnorodność biologiczną, poprawia się.” 
 
POMYSŁ: „Stymulujmy turystykę przyjazną dla środowiska w ubogich regionach UE.” 
 

 
Uczniowie szkoły zawodowej w Doetinchem: „Możliwość odbywania dalekich podróży powinna 
pozostać dostępna dla wszystkich.” 
 
Uczniów Graafschap College w Doetinchem poproszono o ustosunkowanie się do tezy, że loty 
wewnątrz UE powinny zdrożeć. Niektórzy uczniowie zgodzili się z tym, ponieważ droższe bilety 
zachęcają ludzi do szukania bardziej zrównoważonych alternatyw. Podkreślono w tym kontekście, że UE 
powinna zapewnić bardziej przyjazne dla klimatu rozwiązania, takie jak lepsze połączenia kolejowe. Inni 
uczestnicy stwierdzili, że nie popierają podwyżki cen biletów lotniczych. „To bogaci ludzie latają teraz 
najwięcej i z łatwością stać ich na to” – powiedział ktoś. „Będą dalej latać nawet przy wyższych cenach. 
Za to dalsze wakacje dla »zwykłych ludzi« staną się niemożliwe.” 
 

 
 
Rolnicy prowadzący działalność w sposób przyjazny dla środowiska: „UE może pomóc w szerzeniu 
wiedzy na temat zrównoważonych rozwiązań.” 
 
BoerenNatuur jest stowarzyszeniem spółdzielni rolniczych. W ramach dialogu rozmowy koncentrowały 
się m.in. na zmianie klimatu i środowisku. Zdaniem uczestników można poprawić wdrażanie przepisów 
UE przez poszczególne państwa. Jako przykład przytoczono dossier dotyczące azotu. „Prawo UE stanowi 
jedynie, że stan obszaru ochrony przyrody »nie może ulec pogorszeniu«. Ale w Europie Południowej 
zupełnie inaczej się do tego podchodzi niż w Niderlandach.” Większość obecnych zgodziła się co do 
tego, że Europa powinna pozostać liderem w walce ze zmianą klimatu. Nie powinna przy tym 
ograniczać się do słów, lecz osiągać konkretne wyniki. Zdaniem rolników będzie to możliwe przede 
wszystkim dzięki wymianie wiedzy. „W naszym sektorze pracujemy nad rozwiązaniami na rzecz bardziej 
ekologicznego rolnictwa. UE powinna pomóc w szybkim rozpowszechnianiu tej wiedzy.” 
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Migracja 

(Migracja i uchodźcy) 
 
Granice między państwami UE są otwarte. Dlatego też w obrębie UE państwa współpracują np. w kwestii 
zarządzania granicami zewnętrznymi i walki z przemytem migrantów. Istotną sprawą jest także 
rozmieszczenie uchodźców w poszczególnych państwach członkowskich. Jak to wygląda z punktu widzenia 
Niderlandów? 

Zalecenia – Nasza wizja migracji i uchodźców 

65% Holendrów uważa, że migracja i uchodźcy to ważne tematy i że UE powinna podejmować działania 
w tych dziedzinach. 

1. Należy zapobiegać zbyt mało zniuansowanej dyskusji o uchodźcach 

70% Holendrów uważa, że zewnętrzne granice Europy powinny być lepiej chronione. A 72% spośród tych 
osób podtrzymuje tę opinię, nawet jeśli oznacza to, że więcej uchodźców zostanie odesłanych do 
niebezpiecznych krajów. Holendrzy uważają, że należy zwracać większą uwagę na przyczyny, dla których 
ludzie uciekają z niebezpiecznych krajów. W niektórych przypadkach powodem jest zmiana klimatu, 
w  innych – wojna. Ten kontekst często niewystarczająco uwzględnia się w debacie na temat uchodźców. 
Ponadto rzadko mówi się o wartości dodanej, jaką uchodźcy mogą wnieść do goszczącego ich kraju. 
Jesteśmy także zdania, że wśród tych, którzy chcą dostać się do Europy, UE powinna dokonać 
wyraźniejszego rozróżnienia między osobami z niebezpiecznych obszarów a uchodźcami ekonomicznymi. 
Podsumowując, zauważamy, że w debacie na temat migracji i uchodźców często brakuje kontekstu 
i  zniuansowania. Europejscy politycy mogą odegrać tu ważną rolę, dając dobry przykład innym. 
 
„Musimy przede wszystkim nadal postrzegać uchodźców jako ludzi. Ponieważ chyba 
nikt nie odmówi pomocy ludziom w potrzebie.” 

2. Należy określić sprawiedliwe i praktyczne rozmieszczenie uchodźców 

Europejska służba imigracyjna mogłaby zapewnić sprawiedliwy podział uchodźców między poszczególne 
państwa UE. Holendrzy uważają jednak, że powinny istnieć jasne kryteria wskazujące, co jest 
sprawiedliwe. Na przykład dobry system socjalny może przyciągać uchodźców do danego państwa, ale 
zarówno dla uchodźców, jak i dla tego państwa istotne są też inne czynniki. Na przykład w Holandii 
cierpimy na niedobór mieszkań. A niektóre państwa lub sektory właśnie potrzebują większej liczby 
pracowników migrujących. Uważamy za ważne, aby UE zwracała uwagę na tę kwestię przy rozmieszczaniu 
uchodźców. Jednoznaczne zobowiązania nie tylko dają jasność, ale też pozwalają unikać zbędnych 
dyskusji. Takie podejście jest optymalne dla wszystkich. 
 
„Uchodźcy powinni w goszczącym ich państwie mieć również możliwość realizowania 
swojego potencjału.” 

3. Należy wykorzystać wiedzę i doświadczenie, aby pomóc regionom, z których pochodzą uchodźcy 

67% Holendrów uważa, że UE powinna oferować większą pomoc niebezpiecznym obszarom, aby 
przeciwdziałać napływowi uchodźców. Zdajemy sobie sprawę, że uchodźcy nie decydują się na 
opuszczenie swojego kraju bez ważnego powodu. Dlatego musimy skupić się na przyczynach, takich jak 
zmiana klimatu czy konflikty, sprawiających, że niektóre obszary stają się niebezpieczne albo przestają 
nadawać się do życia. UE może wspierać regiony, z których pochodzą uchodźcy, nie tylko finansowo, ale 
również za pomocą wiedzy. Na przykład w Niderlandach dobrze znamy się na rolnictwie. Wykorzystując 
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nowoczesne techniki rolnicze, moglibyśmy pomóc innym państwom lepiej radzić sobie z suszą 
i  zasoleniem. Osoby, które uciekły do Europy, mogą się tutaj wyszkolić, a następnie same udzielać 
pomocy w swoim państwie pochodzenia.  

Dyskusje i pomysły zgromadzone online i w terenie 
„UE musi przyspieszyć procedury azylowe. Wtedy będzie więcej miejsc dla osób, które naprawdę 
potrzebują pomocy.” 
 
„W moim otoczeniu znam wielu młodych ludzi, którzy chcą kupić dom, ale nie mogą znaleźć niczego, na co 
byłoby ich stać. Tymczasem uchodźcy dostają zakwaterowanie. Trudno mi się z tym pogodzić.” 
 
„Zmiana klimatu będzie nadal skłaniać ludzi do ucieczki. Tego procesu nie da się powstrzymać, więc może 
należy lepiej go uregulować.” 
 
„Mieszkam w Betuwe. W mojej okolicy do zbioru jabłek i gruszek potrzebujemy wielu pracowników 
migrujących.” 
 
„Obszary niebezpieczne nie są niebezpieczne bez powodu, władze publiczne są tam często niegodne 
zaufania. Skąd mamy wiedzieć, co się tam dzieje z naszą pomocą i pieniędzmi?” 
 
POMYSŁ: „Należy się wspólnie zastanowić nad lokalnymi strategiami, takimi jak udzielanie mieszkańcom 
głosu w sprawie przyjmowania uchodźców na danym terenie oraz finansowanie lokalnych inicjatyw 
integracyjnych.” 
 
POMYSŁ: „W miastach trzeba zbudować małe domki, w których na początek można by kwaterować 
uchodźców. Zmniejszyłoby to presję na rynek mieszkaniowy i zwiększyło możliwości przyjmowania 
uchodźców.” 
 

 
Wolontariusze, którzy sami byli uchodźcami: „W Europie ludzie są od siebie oddaleni.” 
 
Taal Doet Meer jest organizacją wolontariacką, która umożliwia nowym mieszkańcom Utrechtu, 
posługującym się językiem innym niż niderlandzki, udział w życiu społecznym. Dialog tematyczny z tą 
organizacją koncentrował się zatem nie tylko na migracji, ale również na integracji. Wielu uczestników 
przybyło do Niderlandów jako uchodźcy, wśród nich była także osoba z Syrii. „Po siedmiu latach nadal 
nie czuję się Holendrem. Nie znalazłem jeszcze pracy, mimo że zdobyłem tutaj tytuł magistra. Widzę, że 
państwa europejskie są skupione przede wszystkim na sobie samych i nie są w pełni otwarte na inne 
państwa i kultury.” Inny uczestnik zauważył, że Europejczycy również w swoim własnym gronie są do 
siebie zdystansowani. „Większość osób jest skupionych na sobie; każdy zajmuje się tylko swoim 
kawałkiem ogródka. Ja jednak sądzę, że należy ze sobą rozmawiać i uczyć się od siebie nawzajem.” 
 

 
 
Młodzi ludzie z Krajowej Rady Młodzieży: „Ludzi powinno się przyjmować, tylko jeżeli można się nimi 
odpowiednio zaopiekować.” 
 
W Utrechcie w dyskusji wzięli udział członkowie różnych grup roboczych Krajowej Rady Młodzieży. 
Uczestnicy (w wieku od 16 do 23 lat) uznali, że rozmieszczanie uchodźców w Europie powinno 
uwzględniać różne aspekty, takie jak liczba ludności, powierzchnia kraju, zamożność i liczba ośrodków 
dla uchodźców. „Uchodźców powinno się wpuszczać do swojego państwa, tylko jeżeli można im 
zaoferować odpowiednią opiekę” – powiedziała jedna z uczestniczek. Młodzi ludzie uważają również, że 
sytuacje, w których państwa nie dotrzymują swoich zobowiązań co do przyjmowania uchodźców, nie 
powinny przechodzić bez echa. Powinny na przykład zostać ukarane grzywną. „Uchodźcy powinni także 
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mieć wpływ na to, dokąd zostaną skierowani” – powiedział ktoś. „Jeśli na przykład mają krewnych 
w  pewnym państwie, nie powinno się ich wysyłać w inne miejsce.” 
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Zdrowie 

(Opieka zdrowotna) 
 
Chociaż opieka zdrowotna jest przede wszystkim zadaniem poszczególnych krajów, polityka europejska 
może ją wspierać i wzmacniać. Na przykład w przypadku walki z Covid-19 lub innymi (przyszłymi) 
kryzysami zdrowotnymi. Lub też poprzez wspólne badania nad poważnymi chorobami. Jak to wygląda 
z  punktu widzenia Niderlandów? 

Zalecenia – Nasza wizja opieki zdrowotnej 

64% Holendrów uważa, że opieka zdrowotna to ważny temat i że UE powinna podejmować działania 
w  tym zakresie. 

1. Należy podejmować bardziej zdecydowane działania w walce z pandemią 

83% Holendrów uważa, że kraje UE powinny ściślej współpracować, aby zapobiegać rozprzestrzenianiu się 
chorób zakaźnych na całym świecie, ponieważ wirusy nie znają granic państwowych. Obecnie mamy do 
czynienia z taką sytuacją w czasie pandemii koronawirusa. Polityka wewnątrz UE jest czasami niejasna. Nie 
sprzyja to przestrzeganiu zasad. Uważamy, że środki zapobiegające rozprzestrzenianiu się wirusa 
w  Europie muszą być bardziej skoordynowane, przy czym zasady nie muszą być wszędzie takie same. 
Powinna istnieć możliwość dokonywania wyborów na szczeblu lokalnym. Nie tylko ze względu na różnice 
we wskaźnikach zakażeń, lecz również ze względu na różne kultury w Europie. W jednym kraju niektóre 
środki będą bardziej skuteczne niż w innym. 
 
„Mieszkam w Niderlandach przy granicy z Niemcami. Denerwują mnie różnice między 
środkami podejmowanymi przez oba te kraje w związku z koronawirusem.” 

2. Należy zapewnić wszystkim dostęp do przystępnych cenowo i niezawodnych leków 

71% Holendrów uważa, że UE powinna zadbać o to, aby zmniejszone zostało nasze uzależnienie od 
państw spoza UE w zakresie opracowywania, produkcji i dostarczania leków. Opinie są jednak podzielone, 
jeżeli w rezultacie ludzie musieliby dłużej czekać na leki. Przy tym Holendrzy uważają produkcję 
i  dystrybucję leków za złożoną kwestię. Z jednej strony mamy do czynienia z poważnie rosnącymi 
kosztami opieki zdrowotnej w Niderlandach i uważamy, że ważne jest utrzymanie tych kosztów na jak 
najniższym poziomie. Z drugiej strony chcemy być w stanie polegać na lekach, nawet jeżeli pochodzą one 
z  daleka. Chodzi nie tylko o jakość, lecz również o zrównoważoną i etyczną produkcję. Ogólnie rzecz 
biorąc, uważamy, że ważne leki powinny być dostępne dla wszystkich, również w biedniejszych krajach. 
 
„Koszty opieki już są bardzo wysokie. Powinniśmy zatem starać się kupować nowe leki 
jak najtaniej.” 

3. Państwa członkowskie powinny przede wszystkim same zadbać o wyższą jakość i sprawiedliwość 
swojej służby zdrowia 

Holendrzy w dość dużym stopniu martwią się o służbę zdrowia – nie tylko w kontekście skutków pandemii 
koronawirusa. Na przykład mamy do czynienia z problemami strukturalnymi w zakresie liczby łóżek 
szpitalnych. Część Holendrów nie odnosi się pozytywnie do skutków działania sił rynkowych w sektorze 
opieki. Rozumiemy, że przedsiębiorstwa farmaceutyczne muszą odzyskać koszty inwestycji i że 
ubezpieczyciele opieki zdrowotnej chcą kupować opiekę po niskich kosztach, ale duże przedsiębiorstwa 
nie powinny nadużywać swojej władzy. Kwestią tą powinna się zająć UE za pomocą przepisów. Ponadto 
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opieka zdrowotna jest głównie sprawą krajową. Państwa najlepiej znają przecież lokalne problemy 
i  priorytety. Uważamy jednak, że ważne jest, aby kraje europejskie mogły uczyć się od siebie nawzajem 
w  zakresie poprawy służby zdrowia. 

Dyskusje i pomysły zgromadzone online i w terenie 

„Jeśli chodzi o dostępność leków w Europie, moglibyśmy być bardziej oszczędni. Zdecydowanie zbyt wiele 
się obecnie wyrzuca.” 
 
„Bardzo dobrze, że Niemcy przejmowały z Niderlandów pacjentów chorych na Covid-19. Chciałabym 
widzieć więcej tego rodzaju solidarności w Europie.” 
 
„Niezależnie od tego, gdzie się mieszka w UE, i czy się jest biednym czy bogatym, każdy ma prawo do 
dobrej opieki.” 
 
„Przy zakupie leków należy zwracać uwagę nie tylko na koszty, ale też na etykę. Oznacza to na przykład 
brak zgody na pracę dzieci.” 
 
POMYSŁ: „Poprawmy zdrowie Europejczyków poprzez zadbanie o zmniejszenie ich stresu. Na przykład 
redukcja godzin w tygodniu pracy.” 
 
POMYSŁ: „Pozwólmy młodym ludziom na dokonywanie zdrowszych wyborów z wykorzystaniem 
»poważnych gier« (serious games) lub technologii rzeczywistości rozszerzonej.” 
 

 
Mieszkańcy Utrechtu marokańskiego pochodzenia: „Zdrowie może wiązać się z pewnymi kosztami.” 
 
Marokkaans Dialoog Overvecht (MDO) stara się zwiększać udział w życiu społecznym społeczności 
marokańskiej w utrechckiej dzielnicy Overvecht. Organizacja ta zajmuje się stymulowaniem dialogu 
w  sąsiedztwie, żeby wyrównywać szanse. Uczestnicy dialogu tematycznego w ramach „Kijk op Europa” 
uważają, że współpraca europejska daje bardzo dużo. Niektórzy z obecnych uważają jednak, że 
Niderlandy są czasem zbyt zależne od innych krajów. Jako przykład podano reakcję na kryzys związany 
z  koronawirusem. Duża liczba konsultacji w Europie oznaczała według nich, że Niderlandy 
z  opóźnieniem rozpoczęły szczepienia przeciwko Covid-19. „Może ceny wzrosną, gdy Niderlandy będą 
chciały więcej decyzji pozostawiać sobie”, ktoś powiedział. „Ale chodzi tu o zdrowie i to może więcej 
kosztować.” 
 

 
 
Uczniowie w Helmond: „Lepiej uczyć się od innych, niż stosować to samo podejście u każdego.” 
 
W szkole średniej Dr. Knippenbergcollege w Helmond uczniowie w wieku około 16 lat omawiali, w jaki 
sposób Europa radzi sobie z Covid-19. Niektórzy uczniowie uważają, że państwa członkowskie UE 
powinny były wspólnie ustalić program szczepień. Większość uczestników uważa, że kraje same lepiej 
wiedzą, co jest potrzebne i co działa. Dzięki temu mogą lepiej określić, co jest korzystne dla ludności. Na 
przykład, które sektory jako pierwsze potrzebują szczepień, a które mogą poczekać. „Oczywiście dobrze 
jest, gdy państwa konsultują się ze sobą”, powiedział jeden z uczniów. „Jeżeli więcej krajów ma własne 
podejście, mogą uczyć się od siebie nawzajem.” 
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Rola UE w świecie 
Świat stoi przed poważnymi wyzwaniami. UE jest przekonana, że kwestie, takie jak zmiana klimatu 
i  pandemie można rozwiązać jedynie poprzez współpracę na całym świecie. UE chce wyraźnie 
prezentować swoje stanowisko na arenie światowej, obok m.in. Stanów Zjednoczonych i Chin. Jak to 
wygląda z punktu widzenia Niderlandów? 

Zalecenia – Nasza wizja roli UE w świecie 
56% Holendrów uważa, że rola UE w świecie to ważny temat i że UE powinna podejmować działania 
w  tym zakresie. 

1. Należy wykorzystywać siłę UE, zwłaszcza w najważniejszych kwestiach międzynarodowych 

Wielu Holendrów za największe osiągnięcie UE uważa fakt, że jej utworzenie pomogło Europejczykom żyć 
w pokoju od ponad 75 lat. Ponadto według Holendrów siła UE polega na wspólnym podejściu do 
poważnych wyzwań międzynarodowych. Należą do nich na przykład zmiana klimatu, pandemia 
koronawirusa i kwestie związane z uchodźcami. Państwa członkowskie mogą również wywierać większy 
wpływ na kraje spoza UE poprzez wspólne podejmowanie zobowiązań międzynarodowych jako UE. 
Uważamy, że Niderlandy są za małe, aby rozwiązywać te problemy na własną rękę. Z drugiej strony 
Holendrzy chcą, aby ich kraj nadal dokonywał własnych wyborów dostosowanych do ich kultury 
i  własnych interesów. Współpraca w Europie powinna zatem koncentrować się na zapewnieniu 
wydajności i siły oddziaływania. 
 
„Zawieranie umów o współpracy międzynarodowej przez UE jest łatwiejsze niż przez 
pojedyncze kraje.” 

2. W obrębie Europy oraz poza nią należy dążyć do współpracy zamiast do konfliktu 

66% Holendrów uważa, że UE powinna tworzyć silniejszy blok względem innych międzynarodowych 
potęg. Obserwujemy pogorszenie się globalnej równowagi. Kraje takie jak Chiny i Rosja są coraz silniejsze 
w różnych dziedzinach. Zjawiska te bardzo nas martwią. UE musi w związku z tym zajmować się kwestiami, 
takimi jak np. bezpieczeństwo międzynarodowe i ochrona europejskiej gospodarki przed nieuczciwym 
handlem. W tym kontekście uważamy, że ważne jest, aby państwa członkowskie w większym stopniu 
i  szybciej uzgadniały swoje stanowisko, które dzięki temu będzie wyraźniej słyszalne. Fakt, że razem 
jesteśmy silniejsi jako kraje europejskie, nie oznacza, że chcemy częściej wdawać się w konflikty. W miarę 
możliwości chcemy również ściśle współpracować z krajami spoza Europy. 
 
„Poprzez zmniejszenie wewnętrznych różnic i konfliktów zwiększy się pozycja 
i  zdolność UE do działania na arenie międzynarodowej”. 

3. W przypadku konfliktów należy oferować pomoc w sposób rozważny 

Jeśli chodzi o zwiększenie roli UE w świecie, 50% Holendrów uznaje rozwiązywanie konfliktów na świecie 
za ważną kwestię. Trudno znaleźć najlepszy sposób rozwiązania tych konfliktów. Dotychczasowe 
doświadczenia pokazały, że interwencje wojskowe nie zawsze są skuteczne. Może to na przykład 
prowadzić do nieoczekiwanie wysokich kosztów i dodatkowych przepływów uchodźców. Ze względu na te 
lokalne skutki państwa powinny same mieć możliwość decydowania, czy wziąć udział w wojnie. Ogólnie 
pozytywnie postrzegamy ściślejszą współpracę między europejskimi armiami: uważamy, że ważne jest, 
aby Europa była w stanie skutecznie się bronić. Ale zawsze opowiadamy się za tym, by konflikty 
rozwiązywać bez użycia przemocy. 
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„Podczas ewakuacji w Afganistanie każde państwo realizowało swój własny plan. 
Można było przecież ją przeprowadzić lepiej?” 

Dyskusje i pomysły zgromadzone online i w terenie 

„UE musi najpierw poukładać własne sprawy, zanim zacznie pouczać innych.” 
 
„Europejczycy masowo kupują chińskie produkty, pomagając w ten sposób samym Chinom.” 
 
„USA nadal mają ogromne znaczenie dla obrony Europy.” 
 
„Członkostwo w UE oznacza również obecność przy stole negocjacyjnym. A co za tym idzie, możliwość 
uczestnictwa w podejmowaniu ważnych decyzji.” 
 
„UE nie może nadal postrzegać się jako odizolowany podmiot, gdyż nim nie jest. Jest to oparte na 
współpracy stowarzyszenie państw europejskich i w taki też sposób musi postępować.” 
 
POMYSŁ: „Podobnie jak regularnie organizowany jest międzynarodowy szczyt klimatyczny, tak należałoby 
organizować konferencję na temat praw człowieka.” 
 
POMYSŁ: „Europejskie armie muszą być skuteczniejsze, na przykład poprzez większe wspólne zakupy 
sprzętu.” 
 

 
Marokańsko-holenderskie kobiety: „Należy intensywniej bronić praw człowieka.” 
 
Femmes for Freedom (Kobiety na rzecz Wolności) to holenderska fundacja działająca przeciwko 
przymusowym małżeństwom, represjom seksualnym i złemu traktowaniu finansowemu dziewcząt 
i  kobiet ze środowisk dwukulturowych. Razem z tą fundacją zorganizowano spotkanie z grupą 
marokańsko-holenderskich kobiet. Uczestnicy uważają, że UE jest obecnie zbyt zależna od Rosji i Chin. 
Ktoś powiedział, że „widać, że UE po prostu nic nie śmie zrobić ze strachu przed sankcjami.” Jako 
przykład podano produkcję leków, która często może być znacznie tańsza. „W przypadku konfliktu 
Chiny mogą zakręcić kurek i zostajemy z niczym” – powiedział jeden z uczestników. Omawiano również 
kwestię praw człowieka. „Wszyscy udajemy, że jest to dla nas ważne, ale przymykamy oko na to, co 
Chiny robią Ujgurom”, powiedziała jedna z osób. 
 

 
 
Uczniowie technikum w Alkmaar: „Żadnej wspólnej armii” 
 
Uczniowie technikum im. Jara Arentsza w Alkmaar dyskutowali podczas dialogu tematycznego 
o  zaletach i wadach wspólnej europejskiej armii. Uczestnicy dialogu wskazali, że nie opowiadają się za 
realizacją tego pomysłu. „Jeżeli kraj UE wszedłby w konflikt z krajem spoza UE, musielibyśmy 
automatycznie wziąć udział w wojnie. Uważam, że kraje powinny mieć możliwość samodzielnego 
decydowania w tej sprawie”, ktoś powiedział. Rozmawiano również o możliwości wybuchu trzeciej 
wojny światowej. Uczniowie nie uważają tego za bardzo prawdopodobne, ale jeśli już miałoby do niej 
dojść, to myślą, że udałoby się szybko znaleźć rozwiązanie. „Armie mogą dobrze ze sobą 
współpracować. Według mnie europejska armia nie jest potrzebna.” 
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Opis metodologii badania 

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

Poszczególne formy dialogu 

Zastosowano następujące formy dialogu: 
1. Badanie panelu obywateli 

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

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

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

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

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

Prowadzony w Niderlandach dialog obywatelski „Kijk op Europa” rozpoczął się 1 września 2021 r. od 
badania panelu. W niniejszym opisie metodologii pokrótce opisano projekt i przebieg tego badania 
panelu. 

Cel i populacja docelowa 

Dialog „Kijk op Europa” rozpoczął się od internetowego kwestionariusza na temat tego, co Holendrzy 
sądzą o przyszłości Europy. Kwestionariusz został przedłożony reprezentatywnemu panelowi, a następnie 
udostępniony wszystkim Holendrom (w tym mieszkającym za granicą). Ponadto każdy zainteresowany 
mógł uczestniczyć w inicjatywie „Wybierz przyszłość” – internetowym narzędziu zawierającym 
20  stwierdzeń. Wyniki badania panelu wykorzystane zostaną w kilku dialogach tematycznych w ramach 
działań następczych po dialogu obywatelskim „Kijk op Europa”. 
 
Populacja docelowa badania panelu obejmuje wszystkich Holendrów w wieku co najmniej 18 lat, którzy 
w  momencie rozpoczęcia badania byli zarejestrowani jako rezydenci w rejestrze ewidencji ludności 
(Basisregistratie Personen – BRP). Według centralnego biura statystycznego (CBS) 1 stycznia 2021 r. ta 
populacja docelowa liczyła 14 190 874 osoby. Za dolną granicę przyjęto 18 lat – wiek uprawniający do 
wzięcia udziału w wyborach. Grupę tę określamy jako populację badania panelu. 

Prace w terenie 

W celu uzyskania statystycznego obrazu „obywatela Niderlandów” wykorzystano ogólnokrajowy panel 
składający się z ponad 100 000 członków (certyfikowany przez ISO, grupę Research Keurmerk, 
niderlandzkie Stowarzyszenie Badań Rynku (Marktonderzoek Associatie)). Członkowie ci zgłosili się do 
panelu, by móc regularnie przedstawiać swoje poglądy na wiele rozmaitych tematów. Są to osoby, które 
pragną uczestniczyć w szerokiej debacie, a dodatkowo za wypełnianie kwestionariuszy otrzymują 
wynagrodzenie. Z różnych badań naukowych wynika, że otrzymywanie wynagrodzenia za wypełnienie 
kwestionariusza nie wpływa znacząco na odpowiedzi respondentów (źródło: Does use of survey incentives 
degrade data quality? („Czy stosowanie zachęt w ramach badań wpływa negatywnie na jakość danych?”) 
Cole, J. S., Sarraf, S. A., Wang, X., 2015 r.). 
 
Badanie rozpoczęło się 11 sierpnia 2021 r., a zakończyło 19 września 2021 r. Wszystkie dane zgromadzono 
za pośrednictwem internetu. Każdy członek panelu badawczego otrzymał e-mail z osobistym linkiem do 
internetowego kwestionariusza. Po dwóch tygodniach uczestnicy panelu otrzymali przypomnienie. 
Zaproszenia do udziału wysyłano w partiach i warstwowo (ze zwróceniem uwagi na równomierny rozkład 
subpopulacji) do czasu osiągnięcia wymaganej liczby respondentów. 

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

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

32,1% 

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

44,6% 

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

nieznany  0,4% 

Odpowiedzi 
W badaniu panelu wzięło udział łącznie 4 086 respondentów. Dzięki temu osiągnięto cel w postaci 3 600 
wypełnionych kwestionariuszy. 
 
Odpowiedzi w podziale na obszary COROP i 
wiek 

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

Północna część prowincji Drenthe 11 14 17 5 

Południowo-wschodnia część prowincji 
Drenthe 

10 12 14 4 

Południowo-zachodnia część prowincji 
Drenthe 

7 10 11 3 

Flevoland 29 33 28 6 

Północna część Fryzji 20 22 25 8 

Południowo-wschodnia część Fryzji 12 13 14 3 

Południowo-zachodnia część Fryzji 8 11 11 4 



Kijk op Europa  20 

Odpowiedzi w podziale na obszary COROP i 
wiek 

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

Achterhoek 22 27 34 11 

Arnhem/Nijmegen 52 53 55 15 

Veluwe 44 48 51 17 

Południowo-zachodnia część Geldrii 16 18 20 5 

Delfzijl i okolice 2 4 5 1 

Wschodnia część prowincji Groningen 7 10 12 3 

Pozostały obszar prowincji Groningen 36 26 28 8 

Środkowa część Limburgii 13 17 21 7 

Północna część Limburgii 17 20 23 7 

Południowa część Limburgii 38 40 52 17 

Środkowa część Brabancji Północnej 34 35 35 11 

Północno-wschodnia część Brabancji 
Północnej 

41 43 51 14 

Zachodnia część Brabancji Północnej 40 47 49 15 

Południowo-wschodnia część Brabancji 
Północnej 

55 56 58 18 

Aglomeracja Haarlem 13 18 18 7 

Alkmaar i okolice 14 19 19 6 

Wielki Amsterdam 116 104 88 23 

Gooi i Vechtstreek 13 21 19 7 

IJmond 12 14 15 4 

Północna część Holandii Północnej 22 27 30 9 

Zaanstreek 11 13 12 3 

Północna część prowincji Overijssel 25 28 25 8 

Twente 41 44 46 14 

Południowo-zachodnia część prowincji 
Overijssel 

10 11 12 3 

Utrecht 96 100 89 27 

Pozostały obszar Zelandii 16 21 23 8 
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Odpowiedzi w podziale na obszary COROP i 
wiek 

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

Zeeuws-Vlaanderen 6 8 9 3 

Aglomeracja Lejdy i Bollenstreek 30 31 31 10 

Aglomeracja Hagi 63 70 57 18 

Delft i Westland 19 15 15 4 

Wielki Rijnmond 103 107 99 31 

Wschodnia część Holandii Południowej 22 24 25 8 

Południowo-wschodnia część Holandii 
Południowej 

24 26 26 9 

 
Odpowiedzi w podziale na poziom wykształcenia   

niski 1382 34% 

średni 1747 43% 

wysoki 915 22% 

nieznany  42 1% 

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

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

Obecne sympatie polityczne uczestników 

Partia % 

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

Partia Wolności (PVV) 13% 

Partia Socjalistyczna (SP) 8% 

Demokraci 66 (D66) 6% 

Apel Chrześcijańsko-Demokratyczny (CDA) 6% 

Partia Pracy (PvdA) 6% 

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

Zielona Lewica (GroenLinks) 4% 

Unia Chrześcijańska (ChristenUnie) 3% 

Właściwa Odpowiedź (JA21) 3% 

Chłopski Ruch Obywatelski (BoerBurgerBeweging) 2% 

Forum na rzecz Demokracji (Forum voor Democratie) 2% 

Polityczna Partia Protestantów (SGP) 2% 

Volt 2% 

Myślcie (DENK) 1% 

Grupa Van Haga 1% 

BIJ1 1% 

Partia Den Haan 0% 
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Partia % 

Inne 2% 

Brak odpowiedzi 3% 

Wolę nie udzielać odpowiedzi 13% 

Nie biorę udziału w wyborach 5% 

Czym głównie zajmują się Państwo obecnie w życiu codziennym? 

Zajęcie % 

Uczniowie/studenci 6% 

Osoby pracujące w niepełnym wymiarze czasu pracy 16% 

Osoby pracujące w pełnym wymiarze czasu pracy 31% 

Osoby prowadzące działalność na własny rachunek 3% 

Osoby zajmujące się gospodarstwem domowym 5% 

Osoby poszukujące pracy 2% 

Wolontariusze 2% 

Osoby niezdolne do podjęcia pracy 6% 

Emeryci 27% 

Inne 1% 

Wolę nie udzielać odpowiedzi 1% 

Kwestionariusz 

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

Metody analizy 

W przedmiotowym badaniu wykorzystano dwie metody analizy: 

Analizy jednowymiarowe 

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

Analizy dwuwymiarowe 

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

Sprawozdawczość i kompletność 

W niniejszym sprawozdaniu uwzględniono wyniki wszystkich pytań zadanych respondentom w badaniu 
panelu. W przypadku niektórych pytań uczestnicy mogli udzielać odpowiedzi „otwartych” (tj. takich, które 
nie zostały z góry sklasyfikowane). Otwarte odpowiedzi zostały następnie sklasyfikowane i uwzględnione 
w publikacji. Pomysły przedstawione przez uczestników w otwartych uwagach wykorzystano jako wkład 
w  różnych dialogach tematycznych w ramach działań następczych dialogu obywatelskiego „Kijk op 
Europa”. 
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2. Dialogi tematyczne online 

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

3. Dialogi ze szczególnymi grupami 

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

Grupy docelowe 

Niełatwo jest jednoznacznie zdefiniować trudniej dostępne grupy. Z badań i doświadczeń wiemy, że 
Holendrzy o korzeniach innych niż zachodnioeuropejskie są zdecydowanie mniej skłonni do udziału 
w  badaniach i dyskusjach. Ponieważ chodzi o dużą grupę (14% Holendrów1), zdecydowaliśmy się zaprosić 
ich do udziału w dialogu „Kijk op Europa”. Z tych samych względów zwróciliśmy się do osób słabo 
wykształconych. Również to jest duża grupa (2,5 mln Holendrów2), która częściowo pokrywa się z grupą 
migrantów (39%). Ponadto przeprowadzono dialog z grupą, która jest mało widoczna w sondażach 
i  dyskusjach, krytycznie odnosi się do Europy, ale pod względem zawodowym często się z nią styka. Jeśli 
chodzi o przedsiębiorców, na rozmówców wybraliśmy rolników. 
 
Do wyżej wymienionych grup zwrócono się za pośrednictwem organizacji, których są członkami, takich jak 
organizacje migrantów, grupy interesów i zrzeszenia zawodowe. Ponieważ liczbę dialogów ograniczyliśmy 
do ośmiu, nie mogliśmy uwzględnić wszystkich. W związku z tym wybór uczestników jest w pewnym 
sensie arbitralny. Dokonując tego wyboru, braliśmy również pod uwagę chęć uczestnictwa i mobilizowania 
swojego otoczenia oraz kwestie praktyczne, takie jak dostępność w poszczególnych dniach i miejscach. 
 
W terenie przeprowadzono dialogi z członkami następujących organizacji: 
• fundacja Hakder, społeczność Alewitów, Schiedam 
• fundacja Asha, społeczność pochodzących z Indii Surinamczyków, Utrecht (2 sesje dialogu) 
• Piëzo, organizacja społeczeństwa obywatelskiego, Zoetermeer 
• Taal doet Meer, organizacja działająca na rzecz osób słabo wykształconych, Utrecht 
• BoerenNatuur, stowarzyszenie spółdzielni rolniczych 
• Marokkanen Dialoog Overvecht, społeczność marokańska, Utrecht 
• Femmes for Freedom, organizacja działająca na rzecz kobiet ze środowisk migracyjnych, Haga 
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W spotkaniach tych wzięło udział łącznie 110 osób. 
 

4. Dialogi z młodymi ludźmi 

Młodzi ludzie są priorytetową grupą docelową Konferencji w sprawie przyszłości Europy. Aby aktywnie 
zachęcać ich do udziału w dialogu obywatelskim „Kijk op Europa” oraz szczególnie uwzględnić opinie 
i  pomysły tej grupy, w ramach dialogu zorganizowano sześć fizycznych spotkań z młodymi ludźmi. 
 
Spotkania odbyły się w następujących instytucjach: 
• stowarzyszenie studentów historii, Uniwersytet w Lejdzie 
• szkoła średnia Dr. Knippenbergcollege w Helmond 
• „CoalitionY”, platforma młodzieżowa SER (Rada Społeczno-Gospodarcza) 
• szkoła zawodowa Graafschap College, Doetinchem 
• CSG Jan Arentsz, technikum, Alkmaar 
• Krajowa Rada Młodzieży (spotkanie odbyło się poza jej siedzibą) 
 
W spotkaniach tych wzięło udział łącznie 110 młodych ludzi. 

Zastosowane techniki rozmów 

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

5. Otwarte badanie online: Kwestionariusz i „Wybierz przyszłość” 

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

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