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Nacionalna vlada 

Naša vizija Evrope 
 
Mnenja, zamisli in priporočila 
 
 
 
Teme 
• Podnebne spremembe in okolje 
• Migracije 
• Zdravje 
• EU v svetu 
 
14. januar 2022. 
 
Ta dokument je prevod nizozemskega poročila z naslovom „Onze kijk op Europa; meningen, ideeën en 
aanbevelingen“, ki je bilo objavljeno 14. januarja 2022 na spletni strani www.kijkopeuropa.nl. S prevodom 
je bila izvirna postavitev besedila nekoliko poenostavljena (ilustracije in drugi slogovni elementi so bili v 
njem opuščeni). 
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Naša vizija ... 

Povzetek poročila: predstavitev posameznih priporočil 

V državljanskem dialogu, naslovljenem „Vizije Evrope“, smo zbrali mnenja in zamisli nizozemskih 
državljanov in državljank o prihodnosti Evrope. Na podlagi tega smo pripravili priporočila za Evropsko 
unijo o zadnjih štirih temah (od skupno devetih). 

Podnebne spremembe in okolje 

1. Zagotoviti jasno usmeritev za evropski pristop k podnebnim spremembam 
2. Zagotoviti tesnejše sodelovanje držav in podjetij pri ciljnih rešitvah 
3. Uvesti pravičen in izvedljiv sistem za CO2 
4. Jasneje in pozitivneje komunicirati o podnebnih izzivih 
 
Nizozemci in Nizozemke menijo, da bi morala EU prevzeti vodilno vlogo v boju proti podnebnim 
spremembam. Države članice bi morale imeti možnost, da ravnajo po lastni izbiri, vendar si morajo 
prizadevati za iste cilje. Države EU bi si morale bolj prizadevati za izmenjavo znanja in iskanje skupnih 
rešitev, namesto da kažejo druga na drugo. Sistem obdavčitve CO2 je lahko učinkovit, vendar mora biti 
pravičen, praktičen in jasen. Na splošno Nizozemci in Nizozemke menijo, da bi morala EU jasneje in 
pozitivneje komunicirati o podnebju. 

Migracije 

1. Preprečiti, da bi razprava o beguncih in begunkah izgubila nianse 
2. Zagotoviti pravično in razumno porazdelitev beguncev in begunk 
3. Uporabiti znanje in izkušnje za pomoč regijam, iz katerih prihajajo begunci in begunke 
 
Nizozemci in Nizozemke menijo, da je pomembno razlikovati med ljudmi, ki bežijo z nevarnih območij, in 
ekonomskimi begunci in begunkami. V današnjih razpravah o migracijah in vključevanju pogosto niso 
upoštevane nianse. Da bi zagotovili pravično porazdelitev beguncev in begunk po vsej Evropi, bi se morala 
EU dogovoriti o jasnih merilih, ki bodo pravična tako za države članice kot ljudi, ki so pobegnili iz svojih 
držav. Nazadnje pa Nizozemci in Nizozemke predlagajo, da bi morala EU regijam, ki gostijo begunce in 
begunke, zagotoviti ne samo finančno podporo, temveč tudi znanje in izkušnje. 

Zdravje 

1. Biti bolj proaktiven pri odzivanju na pandemijo 
2. Zagotoviti cenovno dostopna in zanesljiva zdravila za vse 
3. Vsake država zase mora poskrbeti, da bo njen zdravstveni sistem pravičnejši in učinkovitejši  
 
Nizozemci in Nizozemke menijo, da bi morale države EU v boju proti pandemiji tesneje sodelovati. Pri 
odzivanju na COVID-19 je politika včasih zmedena.  Čeprav ni nujno, da so pravila povsod enaka, bi morala 
biti vsaj združljiva. Kar zadeva cepiva ali zdravila, Nizozemci in Nizozemke želijo, da bi bili stroški čim nižji, 
vendar je treba zagotoviti zanesljivo kakovost in odgovorno proizvodnjo. Poleg tega menimo, da je 
pomembno, da velika podjetja ne zlorabljajo svoje moči; zdravstvo bi moralo biti predvsem v nacionalni 
pristojnosti. 
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Vloga EU v svetu 

1. Izkoristiti moč EU, zlasti pri pomembnih mednarodnih vprašanjih 
2. Spodbujati sodelovanje, ne konfliktov, tako znotraj kot zunaj Evrope 
3. Pri nudenju pomoči za rešitev konfliktov ravnati premišljeno 
 
Nizozemci in Nizozemke menijo, da bi moralo biti evropsko sodelovanje usmerjeno predvsem v glavna 
vprašanja skupnega interesa. To bi moralo biti tudi osrednje načelo sodelovanja EU s tretjimi državami. 
Poleg podnebnih sprememb in pandemije koronavirusa ta vprašanja vključujejo tudi mednarodno varnost 
in zaščito evropskega gospodarstva pred nepošteno trgovino. Nizozemci in Nizozemke tako v Evropi kot 
zunaj nje raje vidijo sodelovanje kot konflikte. Poleg tega si je treba pri obravnavanju konfliktov vedno 
prizadevati za nenasilno rešitev. 
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Uvod 

Državljanski dialog „Vizije Evrope“, ki je potekal od 1. septembra do sredine novembra, je vsem 
Nizozemcem in Nizozemkam omogočil izmenjavo mnenj in zamisli o prihodnosti Evrope. Nizozemska 
posreduje priporočila, pripravljena na podlagi tega dialoga, skupaj z zbranimi mnenji in zamislimi, Evropski 
uniji (EU). V tem poročilu so obdelane zadnje štiri teme (od skupno devetih). Prvih pet tem je bilo 
obravnavanih že v poročilu, objavljenem 3. decembra 2021. 

O dialogu „Vizije Evrope“ 

EU želi vedeti, kaj njeni prebivalci in prebivalke mislijo o Evropi. Zato je organizirala Konferenco o 
prihodnosti Evrope. Mnenja in zamisli prebivalcev in prebivalk iz vseh delov EU bodo na koncu vključeni v 
prihodnje načrte za Evropo. Nizozemska je v okviru Konference organizirala nacionalni državljanski dialog 
„Vizije Evrope“. 
 
Dialog „Vizije Evrope“ se je začel 1. septembra s spletnim zbiranjem mnenj in zamisli na podlagi ankete, 
pri kateri je sodelovala reprezentativna skupina. Da bi omogočili bolj poglobljeno razumevanje začetnih 
uvidov, pridobljenih na podlagi ankete, in oblikovali specifična priporočila, smo organizirali spletne 
tematske dialoge. V teh dialogih so lahko sodelovali vsi, ki so se želeli vključiti. Po vsej državi smo se 
pogovarjali z mladimi in drugimi (težje dosegljivimi) skupinami. 

Od učencev in dijakov, študentov višjega poklicnega izobraževanja in univerzitetnih študentov do kmetov 
in migrantov ter samega ministra. 

V oktobru in novembru je bilo izvedenih osem spletnih tematskih dialogov s približno 30 udeleženci in 
udeleženkami na vsakem srečanju. Organizirali smo tudi spletni tematski dialog in sedem tematskih 
dialogov v živo z različnimi skupinami nizozemskih državljanov in državljank. Na primer, pogovarjali smo se 
s pripadniki in pripadnicami turške skupnosti v Schiedamu, naši gostitelji so bili tudi prostovoljci in 
prostovoljke Piëzo Foundation iz Zoetermeerja. Tam se nam je pridružil tudi minister za zunanje zadeve 
Ben Knapen. Minister je z udeleženci in udeleženkami razpravljal o dialogu in mnenjih o prihodnosti 
Evrope. Nazadnje smo organizirali šest srečanj z različnimi skupinami mladih. Na primer, obiskali smo 
srednjo šolo v Helmondu, zavod za višje poklicno izobraževanje v Doetinchemu in Univerzo v Leidnu. 
 
„Gre za prihodnost naših otrok. Zato se mi je zdelo, da moram biti zraven.“ 
Udeleženec v tematskem dialogu. 

O tem poročilu 

Na podlagi mnenj in zamisli, ki smo jih zbrali v preteklih mesecih, EU predstavljamo priporočila 
nizozemskih državljanov in državljank. V pogovorih med njimi so se pojavile zanimive razprave in 
inovativne zamisli in predlogi. Nekaj teh zamisli in predlogov je vključenih v to poročilo. Njegova vsebina 
torej odraža mnenje Nizozemcev in Nizozemk: našo vizijo Evrope. 
 
Seveda pa, podobno kot obstajajo razhajanja med evropskimi državami ter državljani in državljankami, se 
tudi na Nizozemskem med sabo ne strinjamo zmeraj. Vendar so prav ta razhajanja tako zelo dragocena in 
pomembna za demokracijo. Priporočila temeljijo na najpogostejših mnenjih in zamislih, ki so jih izrazili 
udeleženci in udeleženke v dialogu „Vizije Evrope“. Opisujemo tudi manj razširjene pomisleke, 
razmišljanja in občutke, ki so nas presenetili v dialogih in spletnih raziskavah. 
 
„Lepo je bilo, da sem lahko izrazil svoja stališča o zadevah, ki so zame pomembne, in 
imel občutek, da moje mnenje šteje.“ 
Udeleženec v tematskem dialogu 
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Za Konferenco o prihodnosti Evrope je bilo določenih devet tem. Te teme so tudi v središču nizozemskega 
dialoga „Vizije Evrope“. V oktobru smo pripravili vmesno poročilo, ki vključuje začetne uvide in dodatna 
vprašanja na podlagi ankete. V poročilu, pripravljenem v začetku decembra, so opisana mnenja, zamisli in 
priporočila o prvih petih temah. V tem poročilu so obravnavane preostale štiri teme. 

Prejšnje poročilo – december 2021 

• Vrednote in pravice, pravna država, varnost 
• Močnejše gospodarstvo, socialna pravičnost in delovna mesta 
• Evropska demokracija 
• Digitalna preobrazba 
• Izobraževanje, kultura, mladina in šport 

Sedanje poročilo – januar 2022 

• Podnebne spremembe in okolje 
• Migracije 
• Zdravje 
• EU v svetu 

Naslednji koraki 

V okviru Konference o prihodnosti Evrope se zbirajo zamisli, mnenja in priporočila vseh prebivalcev in 
prebivalk EU. Na srečanjih ne bodo razpravljali samo o rezultatih nacionalnih državljanskih dialogov, 
ampak tudi o izidih drugih pobud v okviru Konference. Te, na primer, vključujejo tudi evropske 
državljanske forume, poleg tega lahko vsi državljani in državljanke EU (vključno z nizozemskimi) dostopajo 
do evropske digitalne platforme. 
 
„Upam, da bodo tisti, ki so odgovorni za EU, upoštevali moja stališča in da jim bo to 
pomagalo pri sprejemanju pravih odločitev.“ 
Udeleženec v tematskem dialogu. 
 
Konferenca bo zaključena spomladi 2022. Nizozemska bo nato pripravila končno poročilo o državljanskem 
dialogu, ki bo kompilacija tega in prejšnjega poročila s priporočili za vseh devet tem. V okviru Konference 
bodo oblikovana priporočila za njeno predsedstvo: predsednika Evropskega parlamenta in Sveta ministrov 
ter predsednico Evropske komisije. Vsi so se zavezali, da bodo preučili možnosti za nadaljnje ukrepanje na 
podlagi priporočil. Za nizozemsko vlado so rezultati tudi dragocen prispevek z vidika oblikovanja politike 
države do EU. 
 
Proces v obdobju pred pomladjo 2022 lahko povzamemo tako: 
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Časovnica 

     Vizije Evrope 

1. 
septe
mber 

12. 
oktober 

22. in 23. 
oktober 

15. 
nov
em
ber 

3. december 14. 
januar  

21. in 22. 
januar 

februar 18. in 19 
februar 

11. in 12. 
marec 

22. do 24. april   

Zbiranje idej na spletu          

 Tematski dialogi           

  Vmesni 
rezultati 
(vmesno 
poročilo) 

 Vmesno 
poročilo na 
temi 
gospodarstvo 
in 
demokracija 

Vmesno 
poročilo 
na temi 
podnebj
e in EU v 
svetu 

 „Naša vizija 
Evrope“ – 
končno 
poročilo 

     

  ↓    ↓  ↓ ↓ ↓   

  Srečanje v 
okviru 
Konference 

   Srečanje v 
okviru 
Konference  

 Srečanje v 
okviru 
Konference  

(morda) 
Srečanje v 
okviru 
Konference  

Zaključni 
dogodek 
Konference 

→ Priporočila 
za predsednika 
in predsednico 
• Evropski 

parlament 
• Evropska 

komisija 
• Svet 

ministrov 

      ↑  ↑  ↑   

     Več mnenj in zamisli o prihodnosti Evrope: 

Državljanski 
dialogi 

   Evropski državljanski 
forumi 

  Evropska digitalna platforma (tudi za 
nizozemske državljane in državljanke) 

Struktura tega poročila 

To poročilo je osredotočeno na štiri teme. Pri vsaki temi smo opisali naslednje: 
• priporočila na podlagi vseh komponent državljanskega dialoga, 
• Razprave in zamisli, izražene na spletu in v živo: vtisi o mnenjih, zamislih in razpravah v (spletnih in 

fizičnih) tematskih dialogih 
 

Izjava o odgovornosti je na koncu poročila. 
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Podnebne spremembe in okolje 

Priporočila – Naše mnenje o podnebnih spremembah in okolju 

Podnebne spremembe in okolje sta pomembni vprašanji za 71 % Nizozemcev in Nizozemk, ki menijo, da 
bi ju morala EU obravnavati. 

1. Izbrati jasno usmeritev za evropski pristop k podnebnim spremembam 

68 % Nizozemcev in Nizozemk meni, da bi morala EU prevzeti vodilno vlogo v boju proti podnebnim 
spremembam. Globalno segrevanje je problem, ki ga nobena država ne more rešiti sama. Čeprav nimamo 
vsi Nizozemci in Nizozemke enakega mnenja o podnebnih spremembah, menimo, da mora EU v vsakem 
primeru razviti jasnejšo vizijo prihodnosti. Kljub zelenemu dogovoru je opazno, da se mnenja držav članic 
pogosto razlikujejo. Države članice bi morale še vedno imeti možnost, da ravnajo po lastni izbiri, vendar si 
morajo prizadevati za iste cilje. Menimo tudi, da smo odgovori tudi mi kot državljani in državljanke, med 
drugim moramo prilagoditi svoje vedenje kot potrošniki. 
 
„Nizozemska se želi znebiti zemeljskega plina, ki pa ga Nemčija promovira. Tega ne 
morem prav razumeti.“ 

2. Zagotoviti, da bodo države in podjetja bolje sodelovale pri iskanju ustreznih rešitev 

Nizozemci in Nizozemke imajo vtis, da države pri podnebnih spremembah in okolju pogosto krivijo druga 
drugo. Največ pozornosti namenjajo razlikam, na primer med revnimi in bogatimi državami v EU ali med 
bolj in manj industrializiranimi. Mi pa mislimo, da bi se morale dogovarjati. Podobna podjetja v različnih 
državah lahko na primer izmenjajo svoje znanje in skupaj poiščejo rešitve. Pri takšnem sodelovanju v boju 
proti podnebnim spremembam so lahko bolj udeležene tudi revnejše države, ki lahko sodelujejo pri 
zasnovi skupnih rešitev ter imajo nato od njih tudi koristi. 
 
„Pri spopadanju s podnebnimi spremembami ne gre za tekmovanje, temveč za 
sodelovanje.“ 

3. Uvesti pravičen in izvedljiv sistem za CO2 

EU je v boju proti podnebnim spremembam velik poudarek namenila zmanjšanju emisij CO2. Nizozemci in 
Nizozemke menijo, da potrebujemo boljši sistem, ki pravično kaznuje tako proizvajalce kot uporabnike. O 
tem, ali bi morali državam z večjim številom prebivalstva dopustiti večje emisije CO2, nimajo enotnega 
mnenja. Nekatere države imajo na primer zelo onesnažujoče industrije, medtem ko imajo druge preprosto 
veliko možnosti za proizvodnjo zelene energije.  Te razlike je treba upoštevati, vendar zadeve ne smejo biti 
preveč zapletene, saj mora biti sistem razumljiv za vse.  
 
„Industrializirane države veliko izvažajo. Ali to pomeni, da morajo samo one plačevati 
davek na CO2? Mislim, da bi morali prispevati tudi uporabniki in uporabnice.“ 
 

4. Jasneje in pozitivneje komunicirati o podnebnih izzivih 

Nizozemci in Nizozemke veliko slišijo in berejo o podnebnih spremembah. Vendar pa je za veliko ljudi to 
še zmeraj abstrakten in zapleten pojem. Pogosto se obravnava kot nekaj, kar stane ogromno denarja, 
čeprav boj proti podnebnim spremembam ponuja tudi priložnosti, na primer za spodbujanje lokalne 
proizvodnje hrane in razvoj nove, trajnostne tehnologije. EU lahko o tem govori bolje in pogosteje. 
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Menimo tudi, da bi lahko voditelji in voditeljice držav članic sami dajali boljši zgled. Manj potovanj – na 
primer med Brusljem in Strasbourgom – in več spletnih srečanj je lahko način za podpiranje trajnostnosti. 
 
„Trajnostnost se še vedno preveč dojema kot strošek; na to je treba gledati kot na 
priložnost in ne kot grožnjo.“ 

Razprave in zamisli na spletu in v živo 

„Emisij CO2 ne bi smeli dojemati kot pravico, temveč kot problematičen stranski učinek.“ 
 
„Imam vtis, da se v Evropi glede podnebnih sprememb več govori kot naredi.“ 
 
„Strožja podnebna pravila nam lahko sčasoma koristijo; kot trgovska celina bi morali tu iskati priložnosti.“ 
 
„Ne moremo čakati na druge celine – za to ni časa.“ 
 
ZAMISEL: „Finančno nagradite države, ko dokažejo izboljšave v svojem naravnem okolju in biotski 
raznovrstnosti.“ 
 
ZAMISEL: „Spodbujajte okolju prijazen turizem v revnih regijah EU.“ 
 

 
Študentje in študentke zavoda za višje poklicno izobraževanje v Doetinchemu: „Vsi bi morali imeti še 
naprej možnost, da potujejo na dolge razdalje.“ 
 
Študentje in študentke na zavodu Graafschap College v Doetinchemu so dobili predlog, da naj bi leti 
znotraj EU postali dražji. Nekateri so se s tem strinjali, saj dražje vozovnice spodbujajo ljudi k iskanju 
bolj trajnostnih alternativ. Vendar so poudarili, da bi morala EU zagotoviti boljše, podnebju prijazne 
možnosti, na primer boljše železniške povezave. Drugi udeleženci in udeleženke dražjih letalskih 
vozovnic niso podprli. Kot je dejal eden izmed njih: „Bogati ljudje zdaj letijo največ in z lahkoto plačajo. 
To bodo delali tudi, če bodo cene višje, za navadne ljudi pa bodo počitnice v oddaljenih krajih postale 
nemogoče.“  
 

 
 
Kmetje v sožitju z naravo: „EU lahko pomaga širiti znanje o trajnostnih rešitvah“ 
 
BoerenNatuur je združenje kmetijskih zadrug. Tematski dialog je vključeval razpravo o podnebnih 
spremembah in okolju. Udeleženci in udeleženke so menili, da bi bilo – če kot primer vzamemo 
zakonodajo o dušiku – mogoče izboljšati izvajanje zakonov in predpisov EU v posameznih državah. 
„Zakonodaja EU določa le, da se stanje naravnih območij ,ne sme poslabšati‘, vendar je v južni Evropi 
odnos do te zahteve precej drugačen kot na Nizozemskem.“ Večina udeležencev in udeleženk se strinja, 
da bi morala Evropa prevzeti vodilno vlogo v boju proti podnebnim spremembam. Po mnenju kmetov 
besede niso dovolj; prinesti bi morale rezultate, kar bi lahko dosegli predvsem z izmenjavo znanja. „V 
kmetijskem sektorju poskušamo najti načine, da bi kmetovanje postalo bolj čisto. EU bi morala 
pomagati, da bi se zadevno znanje hitro razširilo.“ 
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Migracije 

(Migracije ter begunci in begunke) 
 
Meje med državami EU so odprte. Zato države sodelujejo v EU, npr. pri upravljanju zunanjih meja in boju 
proti tihotapljenju migrantov in migrantk. Razpravlja se tudi o pravični porazdelitvi beguncev in begunk 
med državami EU. Kako na vse to gledamo na Nizozemskem? 

Priporočila – Naše mnenje o migracijah ter beguncih in begunkah 

Za 65 % Nizozemcev in Nizozemk sta varnost in pravna država pomembni, zato menijo, da bi se EU 
morala ukvarjati s tema vprašanjema. 

1. Preprečiti, da bi razprava o beguncih in begunkah izgubila nianse 

70 % Nizozemcev in Nizozemk meni, da bi bilo treba meje na obrobju Evrope bolje zaščititi. Od teh bi jih 
72 % tako mislilo tudi, tudi če bi to pomenilo, da bo več beguncev in begunk poslanih nazaj v nevarne 
države. Nizozemski državljani in državljanke menijo, da je treba več pozornosti nameniti razlogom, zakaj 
ljudje bežijo iz nevarnih držav. V nekaterih primerih so razlog podnebne spremembe, v drugih pa vojna. 
Pogosto se med obravnavanjem begunskega vprašanja o temeljnih razlogih razpravlja le v omejenem 
obsegu. Tudi o dodani vrednosti, ki jo lahko begunci in begunke prinesejo v državo, se pogosto govori le v 
omejenem obsegu. Nazadnje mislimo, da bi morala EU bolj razlikovati med ljudmi na meji, ki prihajajo iz 
nevarnih regij, ter gospodarskimi begunci in begunkami. Če povzamemo, menimo, da se v razpravi o 
migracijah ter beguncih in begunkah pogosto ne upoštevajo temeljni razlogi, prav tako pa ni dovolj 
niansirana. Evropski politiki in političarke bi morali biti sposobni, da z dobrimi zgledi to spremenijo. 
 
„Begunce in begunke bi morali videti kot soljudi. Saj nas ne bi veliko stalo ob strani in 
pustilo, da človek v stiski umre.“ 

2. Zagotoviti pravično in razumno porazdelitev beguncev in begunk 

Evropska služba za priseljevanje bi morala biti sposobna zagotoviti, da se begunci in begunke pravično 
porazdelijo med državami EU. Vendar pa Nizozemci in Nizozemke menijo, da so potrebna jasna merila za 
določitev, kaj je pravično. Dober sistem socialnega varstva lahko na primer naredi državo privlačno za 
begunce in begunke, vendar obstajajo tudi drugi dejavniki, ki so pomembni tako za begunca oziroma 
begunko kot za zadevno državo. Na Nizozemskem na primer primanjkuje stanovanj. Nekatere države ali 
sektorji pa dejansko potrebujejo več migrantskih delavcev in delavk. Mislimo, da bi morala EU to 
upoštevati pri porazdelitvi beguncev in begunk. Dorečeni dogovori niso le bolj jasni, temveč zmanjšujejo 
tudi potrebo po razpravah. Na koncu je to dobro za vse, ki jih to zadeva. 
 
„Begunci in begunke morajo imeti možnost, da izkoristijo svojo nadarjenost tudi v 
namembni državi.“ 

3. Uporabiti znanje in izkušnje za pomoč regijam, iz katerih prihajajo begunci in begunke 

67 % Nizozemcev in Nizozemk meni, da bi morala EU bolj pomagati regijam, v katerih razmere niso varne, 
ter tako zaustaviti begunske tokove. Zavedamo se, da se begunci in begunke o tem, da bodo zapustili 
svojo domovino, ne odločijo brez razlogov. Zato bi morali obravnavati vzroke, kot so podnebne 
spremembe ali konflikti, zaradi katerih regije niso varne ali v njih ni mogoče živeti. EU bi lahko regijam 
izvora beguncev in begunk podporo nudila tudi v obliki znanja in ne zgolj finančne pomoči. Na primer, na 
Nizozemskem veliko vemo o kmetijstvu. Drugim državam lahko pomagamo, da se z modernimi načini 



Vizije Evrope  10 

kmetovanja bolje spopadajo s sušo in erozijo. Ljudje, ki so pobegnili v Evropo, se lahko v evropski državi 
usposobijo in nato sami pomagajo v svojih matičnih državah.  

Razprave in zamisli na spletu in v živo 

„EU bi morala poskrbeti, da bodo azilni postopki hitrejši. Potem bi bilo več prostora za ljudi, ki azil res 
potrebujejo.“ 
 
„V svojem okolišu poznam veliko mladih, ki bi radi kupili hišo, vendar ne morejo najti ničesar cenovno 
dostopnega. Medtem pa begunci in begunke dobivajo stanovanja. To se mi zdi težko.“ 
 
„Podnebne spremembe bodo še naprej silile ljudi, da zapustijo svoje države. Tega ne moremo ustaviti, 
mogoče pa lahko bolje urejamo.“ 
 
„Živim v Betuweju. Med sezono hrušk in jabolk resnično potrebujemo veliko migrantskih delavcev in 
delavk.“ 
 
„Nevarne regije niso nevarne brez razloga; tamkajšnje vlade so pogosto skorumpirane. Kako vemo, kaj se 
dogaja z našo pomočjo in denarjem?“ 
 
ZAMISEL: „Razmislite tudi o lokalnih strategijah, kot sta udeležba državljanov in državljank pri lokalnem 
sprejemu beguncev in begunk ter financiranje lokalnih pobud za vključevanje.“ 
 
ZAMISEL: „Zgradite ‚majhne hiške‘ v mestih, kjer lahko begunci in begunke živijo na začetku. Tako bi 
zmanjšali pritisk na stanovanjski trg in povečali podporo za sprejem ljudi.“ 
 

 
Prostovoljci in prostovoljke, ki so bili sami begunci in begunke: „V Evropi si ljudje niso blizu.“ 
 
Taal Doet Meer je prostovoljno združenje, ki ljudem, ki so šele prišli v Utrecht in govorijo tuji jezik, 
pomaga, da se vključijo v skupnost. V tematskih razpravah s tem združenjem nismo govorili le o 
migracijah, ampak predvsem o vključevanju. Nekateri udeleženci in udeleženke so sami prišli na 
Nizozemsko kot begunci in begunke. Med njimi je tudi ta Sirijec. „Po sedmih letih se še vedno ne 
počutim kot Nizozemec. Še vedno nimam službe, čeprav imam magisterij. Opažam, da se evropske 
države ukvarjajo predvsem same s sabo in niso kaj dosti odprte za druge države in kulture.“ Da si ljudje 
v Evropi niso blizu, je menil tudi drug udeleženec. „Večina ljudi je sama zase; vsak dela svoje stvari. Jaz 
pa mislim, da bi se morali pogovarjati in se učiti drug od drugega.“ 
 

 
 
Mladi iz Nationale Jeugdraad (nacionalni mladinski svet): „Spustite ljudi v državo samo, če lahko dobro 
poskrbite zanje.“ 
 
V Utrechtu so se pogovarjali člani in članice različnih delovnih skupin Nationale Jeugdraad (NJR). 
Udeleženci in udeleženke (stari od 16 do 23 let) menijo, da bi bilo treba pri razporejanju beguncev in 
begunk po Evropi upoštevati različne vidike, kot so velikost prebivalstva države, površina, blaginja in 
število sprejemnih centrov. „Begunce in begunke lahko v svojo državo spustite le, če lahko dobro 
poskrbite zanje,“ je dejal eden od udeležencev. Mladi tudi menijo, da bi moralo imeti posledice, če 
država ne izpolni sporazumov o sprejemu beguncev. Morala bi, na primer, plačati globo. „Pa tudi 
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begunci in begunke bi morali imeti besedo pri tem, kam bodo šli“, je dejal eden od udeležencev. „Če 
imajo na primer nekje družino, jih ne morete poslati kam drugam.“ 
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Zdravje 

(Zdravstvo) 
 
Čeprav je zdravstvo večinoma v pristojnosti posamezne države, ga lahko evropska politika podpre in 
okrepi, na primer pri spopadanju s koronavirusno krizo ali drugimi (prihodnjimi) zdravstvenimi krizami, ali 
pa s skupnimi raziskavami resnih bolezni. Kako na vse to gledamo na Nizozemskem? 

Priporočila – Naša vizija zdravstva 

Zdravstvo je pomembno vprašanje za 64 % Nizozemcev in Nizozemk. ki menijo tudi, da bi se EU morala 
ukvarjati z njim. 

1. Bolj nadzirati ukrepe za boj proti pandemiji 

83 % Nizozemcev in Nizozemk meni, da bi morale države v EU bolj sodelovati, da bi preprečile širjenje 
nalezljivih bolezni po svetu, saj se virusi ne ustavijo na mejah. To smo videli zdaj med pandemijo 
koronavirusa. Politika v EU je lahko zmedena. To ni dobro za izpolnjevanje pravil. Mislimo, da bi morali biti 
ukrepi za preprečevanje širjenja virusov v Evropi bolj usklajeni, ni pa treba, da so pravila povsod enaka. 
Odločitve bi moralo biti mogoče sprejemati tudi na lokalni ravni. Ne samo zato, ker se lahko stopnje 
okuženosti razlikujejo, temveč tudi zato, ker je Evropa sestavljena iz različnih kultur. Nekateri ukrepi 
delujejo bolje v eni državi kot v drugi. 
 
„Živim na Nizozemskem blizu nemške meje. Različna covidna pravila v obeh državah 
me spravljajo ob pamet.“ 

2. Zagotoviti cenovno dostopna in zanesljiva zdravila za vse 

71 % Nizozemcev in Nizozemk meni, da bi morali biti po zaslugi EU pri razvoju, proizvodnji in dobavi 
zdravil manj odvisni od držav zunaj EU. Vendar se mnenja o tem razlikujejo, če bi morali ljudje zaradi tega 
dlje čakati na zdravila. Po mnenju Nizozemcev in Nizozemk bi to zapletlo proizvodnjo in distribucijo 
zdravil. Po eni strani se Nizozemska sooča z visokimi stroški oskrbe in menimo, da se stroški čim dlje ne bi 
smeli povišati. Po drugi strani pa bi radi, da bi lahko zaupali zdravilom, tudi če prihajajo od daleč. Ne gre le 
za vprašanje kakovosti, temveč tudi za trajnostno in etično proizvodnjo. Na splošno menimo, da bi morala 
biti pomembna zdravila splošno dostopna, tudi v revnejših državah. 
 
„Stroški oskrbe so danes skoraj nedostopni. Zato bi morali poskusiti kupiti nova 
zdravila po čim nižji ceni.“ 

3. Vsake država zase mora poskrbeti, da bo njen zdravstveni sistem pravičnejši in učinkovitejši 

Nizozemci in Nizozemke so zaskrbljeni zaradi zdravstva in to ne le zaradi posledic pandemije COVID-19. 
Soočamo se, na primer, s strukturnimi zmogljivostnimi težavami v bolnišnicah. Nekateri Nizozemci in 
Nizozemke nimajo pozitivnega mnenja o učinkih trga na zdravstvo. Zavedamo se, da morajo farmacevtske 
družbe z zaslužkom povrniti svoje naložbe in da želijo zdravstvene zavarovalnice poceni kupiti oskrbo, 
vendar velika podjetja ne smejo zlorabljati svoje moči. EU bi morala to urediti s predpisi. Drugače pa 
mislimo, da je zdravstvo predvsem nacionalna zadeva. Konec koncev države same najbolje vedo, kateri so 
lokalni problemi in prednostne naloge. Menimo pa tudi, da je pomembno, da se evropske države učijo 
druga od druge, da bi izboljšale zdravstvo. 
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Razprave in zamisli na spletu in v živo 

„Tudi ko gre za razpoložljivost zdravil v Evropi bi morali biti varčnejši. Trenutno jih vse preveč vržemo 
stran.“ 
 
„Dobro je, da Nemčija sprejema bolnike in bolnice s COVID-19 iz Nizozemske. Želim si več takšne 
solidarnosti v Evropi.“ 
 
„Ne glede na to, kje živite v EU in ali ste bogati ali revni, vsakdo ima pravico do dobrega zdravstvenega 
varstva.“ 
 
„Pri nakupu zdravil ne glejte le cene, ampak tudi etiko. To na primer pomeni, da ni vključeno delo otrok.“ 
 
ZAMISEL: „Izboljšajte zdravje Evropejcev in Evropejk, tako da zagotovite, da bodo pod manjšim stresom. 
Zmanjšajte število delovnih ur na teden, na primer.“ 
 
ZAMISEL: „Uporabite resne igre ali izboljšano resničnost, da bi mladim pomagali k bolj zdravim 
odločitvam.“ 
 

 
Ljudje iz Utrechta z maroškim poreklom: „Zdravje ni zastonj.“ 
 
Združenje Marokkaans Dialoog Overvecht (MDO) spodbuja participacijo maroške skupnosti v soseski 
Overvecht v Utrechtu. Spodbuja dialog v soseski, da bi ublažili pomanjkljivosti. Udeleženci in 
udeleženke tematskega dialoga Vizije Evrope menijo, da ima evropsko sodelovanje številne koristi. 
Vendar nekateri menijo tudi, da je Nizozemska včasih preveč odvisna od drugih držav. Kot primer je bila 
navedena pandemija COVID-19. Po njihovem mnenju je zaradi dolgotrajnih razprav v Evropi 
Nizozemska prepozno začela s cepljenjem. „Morda bi bilo res dražje, če bi Nizozemska želela sprejeti 
več odločitev zase,“ je dejal eden od udeležencev. „Toda gre za zdravje, zdravje pa ni zastonj.“ 
 

 
 
Dijaki in dijakinje iz Helmonda: „Bolje je pametno kopirati drug od drugega, kot pa da bi vsi imeli enak 
pristop“ 
 
V srednji šoli Dr. Knippenbergcollege iz Helmonda so 15- in 16-letni dijaki in dijakinje razpravljali o tem, 
kako Evropa obvladuje pandemijo. Nekateri menijo, da bi morale države članice EU skupaj določiti 
program cepljenja. Večina pa je prepričana, da ima vsaka posamezna država boljšo predstavo o tem, kaj 
je potrebno in kaj v njej deluje, zato je v boljšem položaju, da določi, kaj je najboljše za prebivalstvo. 
Države na primer vedo, v katerih sektorjih je treba najprej poskrbeti za cepljenje in kateri sektorji lahko 
počakajo. „Seveda je dobro razpravljati o tem na mednarodni ravni,“ je dejal eden od dijakov. „Kadar 
imajo različne države različne pristope, lahko druga od druge kopirajo in se učijo.“ 
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Vloga EU v svetu 

Svet se sooča z izrednimi izzivi. EU je prepričana, da je mogoče vprašanja, kot so podnebne spremembe in 
pandemije, obravnavati le s sodelovanjem na svetovni ravni. EU želi, da bi se njen glas jasno slišal na 
svetovnem prizorišču, na primer ob glasu Združenih držav in Kitajske. Kako na vse to gledamo na 
Nizozemskem? 

Priporočila – Naša vizija o vlogi EU v svetu 

56 % Nizozemcev in Nizozemk meni, da je vloga EU v svetu pomembno vprašanje, ki bi ga morala EU 
obravnavati. 

1. Izkoristiti moč EU, zlasti pri pomembnih mednarodnih vprašanjih 

Ustanovitev EU je eden od razlogov, zakaj Evropejci in Evropejke že več kot 75 let živijo v miru; za mnoge 
državljane in državljanke Nizozemske je to največji dosežek EU. Poleg tega Nizozemci in Nizozemke 
menijo, da je moč EU v skupnem spopadanju z velikimi, mednarodnimi izzivi, kot so podnebne 
spremembe, pandemija in begunska kriza. Države članice imajo lahko tudi večji vpliv v odnosih z državami 
zunaj EU, če kot EU skupaj sklepajo mednarodne sporazume. Menimo, da je Nizozemska premajhna, da bi 
lahko pri teh vprašanjih kaj spremenila. Vendar pa Nizozemci in Nizozemke želijo, da naša država še naprej 
sprejema lastne odločitve v skladu z našo kulturo in lastnimi interesi. Zato bi moralo biti sodelovanje v 
Evropi namenjeno predvsem zagotavljanju učinkovitosti in učinka. 
 
„EU lažje sklepa mednarodne sporazume o sodelovanju kot posamezne države.“ 

2. Spodbujati sodelovanje, ne konfliktov, tako znotraj kot zunaj Evrope 

66 % Nizozemcev in Nizozemk meni, da bi morala EU oblikovati močnejši blok v odnosih z drugimi 
mednarodnimi bloki moči. Menimo, da je na svetu vse manj ravnovesja. Države, kot sta Kitajska in Rusija, 
pridobivajo vse več moči na različnih področjih. In to nas zelo skrbi. EU bi zato morala obravnavati 
vprašanja, kot sta mednarodna varnost in zaščita evropskega gospodarstva pred nepošteno trgovino. 
Mislimo, da je pomembno, da se države članice pogosteje in hitreje dogovorijo o enotnem pristopu. 
Potem bi bil naš glas jasnejši. Dejstvo, da smo kot evropske države skupaj močnejši, še ne pomeni, da 
želimo pogosteje začenjati konflikte. Predvsem želimo dobro sodelovati tudi z državami zunaj Evrope, 
kadar koli je to mogoče. 
 
„Če zmanjšamo notranje razlike in spore, se bosta prepoznavnost in vpliv EU na 
svetovni ravni povečala.“ 

3. Pri nudenju pomoči za rešitev konfliktov ravnati premišljeno 

Ker se vloga EU v svetu povečuje, je 50 % Nizozemcev in Nizozemk prepričanih, da je pristop pri 
obravnavanju konfliktov po svetu pomembno vprašanje. Težko je reči, kaj je najboljši način za reševanje 
konfliktov. Pretekle izkušnje so pokazale, da se vojaško posredovanje ne konča vedno dobro. Lahko 
povzroči nepričakovano visoke stroške in dodatne tokove beguncev in begunk. Države bi morale imeti 
možnost, da se same odločijo, ali se želijo pridružiti vojni, glede na lokalne posledice. Na splošno pozitivno 
ocenjujemo okrepljeno sodelovanje med evropskimi vojskami: mislimo, da je pomembno, da se je Evropa 
sposobna ustrezno braniti. Toda naša želja je, da bi se konflikti vedno reševali brez uporabe nasilja. 
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„Med evakuacijo iz Afganistana je imela vsaka država svoj načrt. Gotovo bi lahko 
ravnali bolje?“ 

Razprave in zamisli na spletu in v živo 

„EU bi morala najprej pomesti pred svojim pragom, preden bi lahko drugim govorila, kaj naj storijo.“ 
 
„S kupovanjem velikih količin kitajskih izdelkov Evropejci pomagamo Kitajski pri vzponu.“ 
 
„ZDA so še vedno zelo pomembne za evropsko obrambo.“ 
 
„Kot članica EU imamo tudi mi sedež za pogajalsko mizo. Tako imamo besedo pri pomembnih odločitvah.“ 
 
„EU se mora prenehati dojemati kot ločen subjekt, ker ni. Je kooperativno združenje evropskih držav članic 
in bi se morala tako tudi obnašati.“ 
 
ZAMISEL: „Tako kot redna mednarodna podnebna srečanja bi bilo treba organizirati tudi redne konference 
o človekovih pravicah.“ 
 
ZAMISEL: „Izboljšati učinkovitost evropske vojske, na primer s skupnim nakupom opreme.“ 
 

 
Maroško-nizozemske ženske: „Borite se za človekove pravice“ 
 
Femmes for Freedom je nizozemsko združenje, ki se bori proti prisilnim porokam, spolnemu zatiranju in 
finančni zlorabi deklet in žensk iz bikulturnih okolij. Z združenjem je bilo organiziranje srečanje s 
skupino maroško-nizozemskih žensk. Po mnenju udeleženk je EU trenutno preveč odvisna od Rusije in 
Kitajske. „Očitno je, da si EU preprosto ne upa storiti ničesar, ker se boji sankcij“, je menila ena od 
udeleženk. Kot primer so omenile proizvodnjo zdravil, ki je lahko vse prej kot poceni. „Če pride do 
spora, lahko Kitajska preprosto zapre pipo in ostali bomo brez vsega“, je dejala druga udeleženka. 
Obravnavana je bila tudi tema človekovih pravic. „Pretvarjamo se, da so za nas zelo pomembne, vendar 
si zatiskamo oči pred tem, kar Kitajska počne Ujgurom," je menila še ena udeleženka. 
 

 
 
Dijaki in dijakinje naravoslovno-tehnične srednje šole Alkmaar: „Brez skupne vojske“ 
 
Med tematskim dialogom so dijaki in dijakinje naravoslovno-tehnične srednje šole Jan Arentsz v 
Alkmaarju govorili o prednostih in slabostih skupne evropske vojske. Jasno so povedali, da ji niso 
naklonjeni. „Če bi imela država v EU težave z državo zunaj EU, bi morali avtomatično sodelovati v vojni. 
Mislim, da bi morale imeti države možnost, da se same odločijo o tem," je dejal udeleženec. Razpravljali 
so tudi o možnosti tretje svetovne vojne. Po mnenju dijakov in dijakinj tretja svetovna vojna ni zelo 
verjetna, če pa bi do česa takega prišlo, bi lahko še vedno hitro našli rešitev. „Tudi vojske lahko dobro 
sodelujejo. Kar se mene tiče, evropska vojska ni potrebna.“ 
 

Izjava o odgovornosti 

Vizije Evrope je dialog, sestavljena iz različnih, medsebojno povezanih oblik, v katerih se zbirajo mnenja in 
zamisli nizozemskih državljanov in državljank o prihodnosti Evrope in EU. V tem delu so prikazani načini, 
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kako so v medsebojno povezanih oblikah dialoga izpolnjene smernice za nacionalne državljanske forume v 
okviru Konference o prihodnosti Evrope. 

Zasnova medsebojno povezanih oblik dialoga 

Uporabljajo se naslednje oblike dialoga: 
1. Anketa 

Spletna anketa, narejena v reprezentativnem vzorcu nizozemskega prebivalstva. 
2. Poglobljeni spletni tematski dialogi 

Dialogi, v katerih so v skupini Nizozemcev in Nizozemk podrobneje obravnavani izidi prvega vmesnega 
poročila „Naša vizija Evrope: začetni uvidi in dodatna vprašanja (2. oktober 2021)“. 

3. Dialogi s posebnimi skupinami 
Srečanja z Nizozemkami in Nizozemci, ki niso navajeni sodelovati v (spletnih) anketah in forumih. 

4. Dialogi z mladimi 
Srečanja, osredotočena na evropske teme, ki so najpomembneša za mlade. 

5. Spletna odprta raziskava: Vprašalnik in orodje „Swipe to the future“ 
Anketni vprašalnik so lahko izpolnili vsi nizozemski državljani in državljanke, tudi tisti, ki živijo v tujini. 
Vprašalnik je bilo mogoče izpolniti med 1. septembrom 2021 in 14. novembrom 2021. Poleg tega so 
lahko v tem obdobju vsi Nizozemci in Nizozemke sodelovali tudi prek spletnega orodja „Swipe to the 
future“, v katerem je bilo 20 trditev. 
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1. Anketa 

Dialog nizozemskih državljank in državljanov Vizije Evrope (Kijk op Europa) se je začel 1. septembra 2021 z 
anketo. V tej izjavi o odgovornosti bomo na kratko opisali zasnovo in izvedbo te študije. 

Namen in ciljna populacija 

Dialog Vizije Evrope se je začel s spletnim vprašalnikom o tem, kaj o prihodnosti Evrope menijo Nizozemci 
in Nizozemke. Vprašalnik je bil predložen na reprezentativnem forumu, nanj pa so lahko odgovorili vse 
Nizozemke in Nizozemci (tudi tisti, ki živijo v tujini). Poleg tega so imeli vsi dostop tudi do spletnega orodja 
„Swipe to the future“ z dvajsetimi trditvami, o katerih so lahko izrazili svoja mnenja. Rezultati ankete so 
bili podlaga za različne tematske dialoge, ki so bili nadaljevanje državljanskega dialoga Vizije Evrope. 
 
Ciljna populacija za anketo so bili vsi nizozemski državljani in državljanke, stari vsaj 18 let, ki so bilo ob 
začetku terenskega dela v občinskem matičnem registru prijavljeni kot prebivalci in prebivalke 
Nizozemske. Po podatkih centralnega statističnega urada Nizozemske (Centraal Bureau voor de Statistiek 
– CBS) je 1. januarja 2021 ta ciljna skupina štela 14 190 874 ljudi. Starostna meja 18 let je skladna s 
starostjo, ko ljudje dobijo volilno pravico. Tako smo določili anketno populacijo. 

Terensko delo 

Da bi dobili statistično sliko „tipičnih Nizozemcev in Nizozemk“, je bila anketa izvedena v nacionalnem 
forumu z več kot 100 000 člani in članicami (certificiran v skladu s standardi ISO, raziskovalna skupina 
Keurmerk, nizozemsko združenje za tržne raziskave). Ti člani in članice so se vsi prijavili v anketni forum in 
redno prispevajo svoja mnenja o različnih temah. Poleg osebne motivacije za prispevanje k anketi so za to 
tudi plačani. Glede na različne znanstvene študije, med odgovori anketirancev in anketirank, ki za 
sodelovanje v anketi prejemajo finančno nadomestilo, in tistimi, ki ga ne, ni pomembnih razlik (vir:  Does 
use of survey incentives degrade data quality? Cole, J. S., Sarraf, S. A., Wang, X., 2015). 
 
Terensko delo se je začelo 11. avgusta 2021 in končalo 19. septembra 2021. Uporabljena je bila samo ena 
metoda zbiranja podatkov: spletna raziskava. Vsi člani in članice anketnega foruma so prejeli e-pošto z 
individualno povezavo do spletnega vprašalnika. Po dveh tednih smo udeležencem in udeleženkam 
foruma poslali še eno e-sporočilo in jih tako spomnili na anketo. Vabila za sodelovanje smo razpošiljali v 
stratificiranih sklopih (pri čemer smo poskrbeli za enakomerno porazdelitev med podpopulacijami), dokler 
na vprašalnik ni odgovorilo zadostno število oseb. 

Vzorčenje in porazdeljenost 

Vodilno načelo pri zasnovi študije je bilo, da mora za dobro statistično zanesljivost sodelovati vsaj 3600 
anketirancev in anketirank. S tem številom je bila zagotovljena tudi dobra porazdeljenost osnovnih 
značilnosti v populaciji. Nizozemci in Nizozemke niso vsi enaki. Zato je bilo pri študiji vnaprej poskrbljeno 
za ustrezno porazdelitev v vzorcu, da bi bilo zajetih več značilnosti. Nizozemska je sorazmerno majhna 
država, vendar se lahko mnenja v posameznih regijah razlikujejo. Relativna pomembnost določene teme 
za neko osebo je lahko odvisna (tudi) od tega, kje ta oseba živi. Ljudje, ki živijo na podeželskih območjih, 
na primer, lahko imajo drugačen odnos do varnosti kot prebivalci urbanih naselij. Poleg tega so študije 
nizozemskega Instituta za družboslovne raziskave (Sociaal Cultureel Planbureau – SCP) pokazale, da bolj 
izobraženi ljudje na splošno podpirajo EU bolj kot manj izobraženi ter da so mladi pogosteje pro-EU kot pa 
starejši (vir:   „Wat willen Nederlanders van de Europese Unie?“ (Kaj Nizozemci in Nizozemke pričakujejo 
od Evropske unije? Institut za družboslovne raziskave, Den Haag, 2019). 
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Da bi bilo to upoštevano, smo vnaprej določili kvote za naslednje značilnosti, da bi tako zagotovili 
reprezentativno porazdelitev v vzorcu: (1) območje (pri čemer smo uporabili območja COROP), (2) starost 
in (3) stopnja izobrazbe. Poleg tega so v vzorcu upoštevane tudi naslednje osnovne značilnost: spol, 
poreklo, primarna vsakodnevna dejavnost in politična usmerjenost. 
 
Območja COROP so bila razvita v skladu z vozliščnim načelom (središča za prebivalce, v katerih se 
zagotavljajo storitve ali ki imajo regionalne funkcije) na podlagi tokov dnevnih migrantov. Včasih vozliščno 
načelo ni bilo upoštevano, da bi območja ostala znotraj meja provinc. Če so bile pri ponovni določitvi 
občinskih mej prekoračene meje območij COROP, so bila ta območja ustrezno prilagojena (vir: CBS).  Na 
območjih COROP smo poskrbeli za ustrezno porazdelitev po naslednjih starostnih skupinah: 18–34; 35-54; 
55–75 ter več kot 75. 
 
Nazadnje smo zagotovili tudi reprezentativno porazdelitev po stopnjah izobrazbe. Porazdelitev v vzorcu 
anketirancev in anketirank je v skladu z nacionalno porazdelitvijo najvišje pridobljene stopnje izobrazbe, ki 
je: 
 
 

Najvišja pridobljena stopnja izobrazbe  

Nizka: primarna izobrazba, predpoklicna sekundarna izobrazba, višja splošna 
sekundarna izobrazba ali preduniverzitetna izobrazba (1–3 leta), višja sekundarna 
poklicna izobrazba (1 leto) 

32,1 % 

Srednja: višja splošna sekundarna izobrazba ali preduniverzitetna izobrazba (4–6 
let), višja sekundarna poklicna izobrazba (2–4 leta) 

44,6 % 

Visoka: višja strokovna ali univerzitetna izobrazba 22,9 % 

Neznano  0,4 % 

Odzivnost 

V anketi je sodelovalo skupno 4086 anketirancev in anketirank. Cilj 3600 v celoti izpolnjenih vprašalnikov 
je bil dosežen. 
 

Odzivnost po območju COREP in starostni 
skupini 

18–34 let 35-54 let 55-75 let več kot 75 
let 

Severni Drenthe 11 14 17 5 

Jugovzhodni Drenthe 10 12 14 4 

Jugozahodni Drenthe 7 10 11 3 

Flevoland 29 33 28 6 

Severni Friesland 20 22 25 8 

Jugovzhodni Friesland 12 13 14 3 

Jugozahodni Friesland 8 11 11 4 
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Odzivnost po območju COREP in starostni 
skupini 

18–34 let 35-54 let 55-75 let več kot 75 
let 

Achterhoek 22 27 34 11 

Arnhem/Nijmegen 52 53 55 15 

Veluwe 44 48 51 17 

Jugozahodni Gelderland 16 18 20 5 

Delfzijl in okolica 2 4 5 1 

Vzhodni Groningen 7 10 12 3 

Preostali Groningen 36 26 28 8 

Osrednji Limburg 13 17 21 7 

Severni Limburg 17 20 23 7 

Južni Limburg 38 40 52 17 

Osrednji Severni Brabant 34 35 35 11 

Severovzhodni Severni Brabant 41 43 51 14 

Zahodni Severni Brabant 40 47 49 15 

Jugovzhodni Severni Brabant 55 56 58 18 

Širši Haarlem 13 18 18 7 

Alkmaar in okolica 14 19 19 6 

Širši Amsterdam 116 104 88 23 

Het Gooi & Vechtstreek 13 21 19 7 

IJmond 12 14 15 4 

Vrh Severne Holandije 22 27 30 9 

Zaanstreek 11 13 12 3 

Severni Overijssel 25 28 25 8 

Twente 41 44 46 14 

Jugozahodni Overijssel 10 11 12 3 

Utrecht 96 100 89 27 

Preostali Zeeland 16 21 23 8 

Zeeuws-Vlaanderen 6 8 9 3 
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Odzivnost po območju COREP in starostni 
skupini 

18–34 let 35-54 let 55-75 let več kot 75 
let 

Združena Leiden & Bollenstreek 30 31 31 10 

Širši Den Haag 63 70 57 18 

Delft & Westland 19 15 15 4 

Širši Rijnmond 103 107 99 31 

Vzhodna Južna Holandija 22 24 25 8 

Jugovzhodna Južna Holandija 24 26 26 9 

 

Odgovori po stopnji izobrazbe   

Nizka 1382 34 % 

Srednja 1747 43 % 

Visoka 915 22 % 

Neznano  42 1 % 

Zanesljivost in reprezentativnost 

Pri 4086 anketirancih in anketirankah je mogoče o prebivalstvu sklepati s 95-odstotno zanesljivostjo in 
1,53-odstotno verjetnostjo napake. Zanesljivost rezultatov in verjetnost napake v njih sta odvisni od 
velikosti vzorca. Večji kot je vzorec, bolj zanesljivo oziroma natančno je mogoče rezultate prenesti na 
celotno prebivalstvo. 
 
Stopnja zanesljivosti je opredeljena kot 1 (100 %) minus stopnja značilnosti. Običajno se predpostavlja 5-
odstotna stopnja značilnosti, kar pomeni, da je stopnja zanesljivosti 95 odstotna. To pomeni, da bi bili 
rezultati študije, ki bi jo ponovili na enak način in pod istimi pogoji, v 95 odstotkih primerov enaki. 
Stopnja natančnosti (izražena kot verjetnost napake) izraža razpon vrednosti, znotraj katerega je dejanska 
vrednost za prebivalstvo, oziroma z drugimi besedami, koliko lahko rezultati iz vzorca odstopajo od 
rezultatov, ki bi bili pridobljeni, če bi anketo izpolnilo celotno prebivalstvo. 1,53-odstotna vrednost napake 
pomeni, da bi lahko bila dejanska vrednost pri celotnem prebivalstvu do 1,53 odstotka višja ali nižja od 
vrednosti v vzorcu. To v praksi pomeni, da bi, če je glede na rezultate ankete določena tema pomembna 
za 50 % anketirancev in anketirank iz vzorca, dejanski odstotek prebivalstva lahko bil do 1,53 odstotka višji 
ali nižji od 50 % (tj. med 48,47 % in 51,53 %). Do 5-odstotna verjetnost napake je običajna in splošno 
sprejemljiva v (statističnih) kvantitativnih raziskavah. 
 
Poleg zanesljivosti je pomembna tudi reprezentativnost vzorca. Vabila za sodelovanje v anketi so bila 
poslana v statificiranih sklopih, zato so rezultati reprezentativni za območja COROP in starostne skupine v 
vsakem območju COROP. Odgovori so reprezentativni tudi glede na nacionalno porazdelitev najvišje 
pridobljene stopnje izobrazbe. 
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Druge osnovne značilnosti 

Anketiranci in anketiranke so odgovarjali na več dodatnih vprašanj o njihovem ozadju. Vprašanja so se 
nanašala na spol, stališča o EU, primarno vsakodnevno dejavnost ter politične stranke, za katere bi 
glasovali, če bi bile volitve zdaj. 
 
Pri anketi je sodelovalo 49 % moških, 50 % žensk, 1 % vprašanih pa ni želel odgovoriti na vprašanje. 
 
51 % anketirancev in anketirank je menilo, da je dobro, da je Nizozemska članica EU, 13 % jih je menilo, da 
je to slabo, 36 % pa je menilo, da je to vseeno, ali pa niso želeli izraziti mnenja. 
 
95 % anketirancev in anketirank je bilo rojenih na Nizozemskem. Pri 89 % sta bila na Nizozemskem rojena 
tudi oba starša, pri 5 % pa sta bila oba starša rojena v tujini. 

Trenutna politična usmerjenost anketirancev in anketirank 

Stranka % 

Ljudska stranka za svobodo in demokracijo (VVD) 14 % 

Svobodnjaška stranka (PVV) 13 % 

Socialistična stranka (SP) 8 % 

Demokrati 66 (D66) 6 % 

Krščansko demokratska stranka (CDA) 6 % 

Delavska stranka (PvdA) 6 % 

Stranka za živali 4 % 

Zelena levica (GroenLinks) 4 % 

Krščanska zveza 3 % 

JA21 3 % 

Kmečko-meščansko gibanje (BoerBurgerBeweging) 2 % 

Forum za demokracijo 2 % 

Reformatorska politična stranka (SGP) 2 % 

Volt 2 % 

DENK (MISLI) 1 % 

Van Hagova skupina 1 % 

BIJ1 1 % 

Frakcija Den Haanove 0 % 
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Stranka % 

Drugo 2 % 

Prazna glasovnica 3 % 

Ne želim razkriti 13 % 

Ne bi volil/a 5 % 

Kaj je trenutno vaša glavna vsakodnevna dejavnost 

Poklic % 

Šolanje/študij 6 % 

Zaposlitev s krajšim delovnim časom 16 % 

Zaposlitev s polnim delovnim časom 31 % 

Samozaposlitev 3 % 

Skrb za dom in družino 5 % 

Iskanje zaposlitve 2 % 

Prostovoljstvo 2 % 

Nezmožnost za delo 6 % 

Upokojenost 27 % 

Drugo 1 % 

Ne želim razkriti 1 % 

Vprašalnik 

Vprašalnik in to poročilo je naročilo Ministrstvo za zunanje zadeve, pripravila pa neodvisna zunanja 
organizacija. Vprašalnik ima modularno obliko ter zajema naslednje oddelke, ki ustrezajo temam, 
določenim za Konferenco o prihodnosti Evrope: 
• glavna vprašanja in vloga Evrope 
• podnebne spremembe in okolje; 
• zdravje. 
• gospodarstvo in delovna mesta 
• vloga Evropske unije v svetu 
• varnost in pravna država 
• spletni svet 
• evropska demokracija 
• migracije ter begunci in begunke 
• izobraževanje, kultura, mladina in šport 
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Pri pripravi vprašalnika je bilo veliko pozornosti namenjene kakovosti, zanesljivosti in veljavnosti 
ubeseditve vprašanj, da bi bilo tako zagotovljeno, da so vprašanja, trditve in izbire nevtralne in ne 
napeljujejo na odgovore. Poleg tega so bila vprašanja pregledana, s čimer je bilo zagotovljeno, da so 
napisana v jasnem jeziku (stopnja B1). 
 
Kakovost vprašanj je bila preizkušena s preizkusnimi anketiranci in anketirankami iz ciljne skupine, ki so 
bili fizično prisotni. Tako je bilo preverjeno, kako vprašanja dojemajo različne vrste anketirancev in 
anketirank. Če se je izkazalo, da je ubeseditev preveč kompleksna, je bilo to spremenjeno. 

Analizne metode 

V tej študiji sta bili uporabljeni dve analizni metodi: 

Univariatna analiza 

V univariatni analizi so spremenljivke v študiji opisane z opisno statistiko. V tej študiji sta bila uporabljena 
pogostnost in povprečje. 

Bivariatna analiza 

V bivariatni analizi se preverja odnos med spremenljivkama, v tem primeru med pomembnostjo različnih 
tem in vprašanjem, ali bi se morala EU z njimi ukvarjati, na eni strani ter osnovnimi značilnostmi 
posameznih starostnih skupin na drugi. Za ugotovitev, ali različne starostne skupine določeni temi 
pripisujejo različno stopnjo pomembnosti in ali imajo različno mnenje o tem, ali bi se morala EU z njo 
ukvarjati, je bil uporabljen test značilnosti. 

Poročanje in celovitost 

To poročilo vključuje (vizualne) predstavitve rezultatov vseh vprašanj, zastavljenih anketirancem in 
anketirankam. Na nekatera vprašanja je bilo mogoče odgovoriti „odprto“ (v nasprotju z izbiro med več 
možnimi odgovori). Ti odprti odgovori so bili nato razvrščeni in vključeni v poročilo. Zamisli anketirancev in 
anketirank iz polj za pripombe služijo kot podlaga za različne tematske dialoge, ki so nadaljevanje 
državljanskega dialoga Vizije Evrope. 
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2. Poglobljeni spletni tematski dialogi 

O glavnih temah Konference o prihodnosti Evrope so bolj poglobljeno razpravljali v osmih spletnih 
tematskih dialogih, katerih namen je bilo ugotoviti, zakaj ljudje razmišljajo tako, kot razmišljajo, ter 
prepoznati razloge in občutke, ki so podlaga za njihovo mišljenje. Kaj jih skrbi in kakšne priložnosti 
vidijo? Udeleženci in udeleženke so na srečanjih v okviru dialogov dobili tudi možnost, da prispevajo 
predloge in zamisli o obravnavanih temah. Lahko so tudi opozorili na zadeve, ki niso obravnavane v okviru 
konference, a so zanje pomembne. 
 
Tematski dialogi so potekali 12. in 14. oktobra ter 9. in 11. novembra. V štirih oktobrskih spletnih 
tematskih dialogih so obravnavali teme iz sklopov o gospodarstvu in demokraciji, v štirih novembrskih pa 
teme iz sklopov o podnebju in EU v svetu. V vsakem dialogu je v povprečju sodelovalo 29 oseb (skupno 
231). Udeležence in udeleženke smo angažirali med člani in članicami foruma (glej 1) in prek družbenih 
medijev. 
 

3. Dialogi s posebnimi skupinami 

Vemo, da so nekatere skupine nizozemskega prebivalstva manj navajene sodelovati v (spletnih) anketah in 
forumih. Da bi dobili reprezentativno podobo „nizozemskega mnenja“, je bilo treba tudi njim omogočiti, 
da izrazijo svoje zamisli in mnenja. Zato smo v okviru dialoga Vizije Evrope organizirali tudi nekaj dialogov 
v živo. Mnenja in zamisli, pridobljene v teh dialogih, so bile uporabljene kot ena od podlag za priporočila. 

Ciljne skupine 

Za ciljne skupine, ki jih je težko doseči, ni jasne opredelitve. Raziskave in izkušnje so pokazale, da je precej 
manj verjetno, da bodo pri anketah in razpravah prostovoljno sodelovali Nizozemci in Nizozemke, ki 
nimajo zahodnega porekla. Ker predstavljajo veliko skupino (14 % nizozemskega prebivalstva), so bili 
izbrani za sodelovanje v dialogu Vizije Evrope. Uporabljeno je bilo enako ponderiranje kot za ljudi z nizko 
stopnjo pismenosti. Tudi to je velika skupina (2,5 milijona Nizozemcev in Nizozemk), ki se delno prekriva s 
skupino migrantov in migrantk (39 %). Na koncu je bil dialog opravljen s skupino, ki le redko sodeluje pri 
anketah in razpravah ter je kritična do Evrope, istočasno pa je poklicno z njo zelo povezana. Za 
sodelovanje so bila izbrana tudi podjetja iz kmetijskega sektorja. 
 
Navedene skupine smo dosegli prek organizacij, katerim pripadajo, kot so migrantska združenja, interesne 
skupine in poklicne organizacije. Ker smo število dialogov omejili na osem, nismo mogli pokriti celotnega 
spektra. Zato je izbor udeležencev in udeleženk nekoliko arbitraren. Pri izbiranju udeleženk in udeležencev 
smo tudi večinoma iskali ljudi, ki so bili navdušeni nad sodelovanjem in pridobivanjem še drugih, 
pomembna pa so bila tudi praktična vprašanja, kot so datumi in lokacije. 
 
Na lokaciji so bili opravljeni dialogi s člani in članicami naslednjih organizacij: 
• Stichting Hakder, aleviatska skupnost, Schiedam 
• Stichting Asha, hindustanska skupnost, Utrecht (2 srečanji v okviru dialoga) 
• Piëzo, organizacija civilne družbe, Zoetermeer 
• Taal doet Meer, organizacija za opismenjevanje, Utrecht 
• BoerenNatuur, združenje kmetijskih kolektivov. 
• Marokkanen Dialoog Overvecht (maroški dialog Overvecht), maroška skupnost, Utrecht 
• Femmes for Freedom, interesna skupina za ženske z migrantskim poreklom, Den Haag 
 
V teh dialogih je sodelovalo skupno 110 ljudi. 
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4. Dialogi z mladimi 

Mladi so prednostna ciljna skupina Konference za prihodnost Evrope. Da bi dejavno spodbujali njihovo 
udeležbo v državljanskem dialogu Vizije Evrope ter dali njihovemu mnenju in zamislim posebno težo, je 
bilo v okviru dialoga posebej za mlade organiziranih šest srečanj v živo. 
 
Srečanja so potekala v naslednjih institucijah: 
• Studievereniging Geschiedenis, združenje študentov zgodovine, Univerza v Leidnu 
• Dr. Knippenbergcollege, srednja šola, Helmond 
• Coalitie-Y, mladinsko združenje socialno-ekonomskega sveta (SER) 
• Graafschap College, zavod za višje poklicno izobraževanje, Doetinchem 
• CSG Jan Arentsz, naravoslovno-tehnična srednja šola, Alkmaar 
• Nacionalni mladinski svet (sestanek je potekal izven sedeža) 
 
Pri teh dialogih je sodelovalo skupno 110 mladih. 

Metode razprave 

V spletnih tematskih dialogih, dialogih s posebnimi skupinami in dialogi z mladimi je bila uporabljena 
Sokratova metoda Ta metoda se na Nizozemskem uporablja že vrsto let za naš „Dan za dialog“, ko ljudje iz 
cele Nizozemske med seboj razpravljajo o vprašanjih, ki jih zadevajo. Pri Sokratovi metodi moderator sledi 
naslednjim načelom: 
 
• naj vsak pove svojo zgodbo 
• ne povejte takoj nasprotne zgodbe 
• spoštujte drug drugega 
• Govorite zase („mislim“ namesto „pravijo“)g 
• če so izražena samo splošna mnenja, prosite za razlago 
• ne obsojajte; namesto tega razmislite o mnenjih 
• dopustite tišino, če ljudje rabijo čas za premislek 
 
Dialogi imajo naslednji vzorec: divergenca – konvergenca – divergenca. Izhodišče je, da se morajo mnenja 
najprej razhajati (na voljo morajo biti možnosti za različna občutja in mnenja), preden se lahko zbližajo 
(razprava o možnih usmeritvah), nato pa se spet razhajajo (npr. zbiranje posameznih priporočil). Glede na 
teorijo in prakso ta vzorec zagotavlja tekoč dialog. 
 
Vse dialoge so vodili profesionalni moderatorji. 
 

5. Spletna odprta raziskava: Vprašalnik in orodje „Swipe to the future“ 

Anketni vprašalnik so lahko izpolnili vsi nizozemski državljani in državljanke, tudi tisti, ki živijo v tujini. 
Vprašalnik je bilo mogoče izpolniti med 1. septembrom 2021 in 14. novembrom 2021. Poleg tega so lahko 
v tem obdobju vsi Nizozemci in Nizozemke sodelovali tudi prek spletnega orodja „Swipe to the future“, v 
katerem je bilo 20 trditev. 
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Odzivnost in izvajanje 

Vprašalnik je izpolnilo skupno 1967 respondentov in respondentk, orodje „Swipe to the future“ pa jih je v 
celoti izpolnilo 6968. Vprašalnik in orodje „Swipe to the future“ sta bila na volje vsem; za sodelovanje ni 
bilo predhodnih pogojev ali izbirnih meril. Vprašanja v vprašalniku je bilo mogoče preskočiti (ni bilo 
obveznih vprašanj), da bi bila odzivnost čim večja. Sodelujoči so v vprašalniku z „Ne želim odgovoriti“ 
odgovarjali veliko pogosteje kot v reprezentativni anketi. 
Osnovne značilnosti respondentov in respondentk na odprti vprašalnik in orodje „Swipe to the future“ so 
se na več načinov razlikovale od značilnosti anketirancev in anketirank. Za razliko od ankete rezultati 
odprtega vprašalnika in orodja „Swipe to the future“ niso reprezentativni. Anketa je bila dopolnjena z 
rezultati spletne odprte ankete. Tako smo dobili vpogled v prevladujoče občutke in zamisli na 
Nizozemskem. Predlogi za izboljšave, izraženi v poljih za prosto besedilo, so bili uporabljeni v podtemi 
„Razprave in zamisli na spletu in v živo“ Orodje „Swipe to the future“ nam je dalo vpogled v nekaj 
prevladujočih občutkov na Nizozemskem. Rezultate smo upoštevali pri pripravi priporočil. Ker je 
zahtevana reprezentativnost, so bili rezultati spletne odprte ankete samo omejeno upoštevani v tem 
poročilu. 
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