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Nederlanders wederom sceptisch ten aanzien van het opvangen van vluchtelingen in Nederland

De houding van het Nederlands publiek ten aanzien van uitspraken over vluchtelingen is in de afgelopen twee jaar vrijwel gelijk gebleven. Net als in 

2017, vinden de meesten dat het beter is om vluchtelingen te helpen in het land waar ze vandaan komen én zeggen ze wel dat vluchtelingen welkom 

zijn, maar zodra het veilig is in hun herkomstland, moeten ze terug. Over het algemeen lijkt men in 2019 iets negatiever over de effecten die 

vluchtelingen hebben op de Nederlandse samenleving (hogere criminaliteit, minder verrijking). Maar zijn ze relatief wel iets positiever over het 

verblijven van vluchtelingen in Nederland als ze hier eenmaal zijn. 

De positievere houding tegenover vluchtelingen zien we vooral bij vrouwen, jongeren, hoger opgeleiden, mensen wonend in de drie grote 

gemeenten en bij de Mentality-milieus kosmopolieten, post materialisten en postmoderne hedonisten. 

Discrepantie met werkelijke cijfers over vluchtelingenstromen

Nederlanders denken dat in Europa de meeste vluchtelingen worden opgevangen, waarvan in Duitsland de meesten gevolgd door Nederland en 

Italië. In werkelijkheid zijn de drie grootste gastlanden: Turkije, Pakistan en Uganda (UNHCR, mid-year trends, 30 juni 2018*). Over het algemeen 

heeft men een beter beeld in welke landen op dit moment de grootste vluchtelingencrises in de wereld plaatsvinden dan van de landen die de 

meeste vluchtelingen opvangen. De meerderheid denkt terecht dat in Syrië de grootste vluchtelingencrisis plaatsvindt. 

Vrouwen, jongeren, lager opgeleiden en moderne burgers en gemaksgeoriënteerden denken relatief vaak dat Nederland het land is dat de meeste 

vluchtelingen opvangt. 
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*Bron: https://www.unhcr.org/statistics/unhcrstats/5c52ea084/mid-year-trends-2018.html 
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Stabiele politieke omstandigheden in het land belangrijker voor veilige terugkeer dan aanwezige basisvoorzieningen

Het belangrijkste criterium voor een veilige terugkeer naar het land van herkomst voor een vluchteling is, volgens de Nederlander, dat de oorlog over 

moet zijn. Ook moet het land vrij van vervolging zijn en een nieuwe stabiele regering hebben. Nederlanders denken dus als eerste aan de politieke 

omstandigheden van een land om te beoordelen of het er veilig genoeg is om naar terug te keren voor een vluchteling. Daarna komen pas de 

primaire basisvoorzieningen zoals levensonderhoud en schoon drinkwater aan de orde. Minder essentiële omstandigheden voor een veilige 

terugkeer hebben te maken met onderdak en transport. 

Vrouwen, hoger opgeleiden en post materialisten vinden over het algemeen vrijwel alle criteria vaker belangrijk voor een veilige terugkeer. 

Stel dat er oorlog uitbreekt, dan nemen Nederlanders sowieso hun officiële documenten mee

Driekwart van de Nederlanders geeft aan hun identiteitspapieren sowieso mee te nemen wanneer er oorlog uitbreekt. Gevolgd door geld, mobiele 

telefoon en/of medicijnen. Eerste levensbehoeften, zoals water en voedsel, ziet men daarna pas als noodzakelijke items in het geval dat ze 

halsoverkop moeten vluchten voor de oorlog. Anderen noemen spontaan hun familie/kinderen die ze sowieso zouden meenemen. 

Ouderen denken vaker aan hun medicijnen en bril als items die ze sowieso zouden meenemen. Jongere generaties vaker aan hun mobiele telefoon. 

Ook lager opgeleiden zeggen vaker sowieso hun medicijnen en daarnaast water mee te nemen, terwijl hoger opgeleiden vaker items van materiele 

waarde kiezen: mobiele telefoon en geld. 
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