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85% van de Nederlanders vindt de vluchtelingenproblematiek (zeer) ernstig 

 

Alle voorgelegde situaties worden door een ruime meerderheid van de Nederlanders (zeer) ernstig 
gevonden. Bijna negen op de tien Nederlanders zien de wereldwijde armoede (87%), mensenrechten 
(86%), vluchtelingenproblematiek (85%) en klimaatverandering (81%) als (zeer) ernstige situaties. Wel 
zien we dat Nederlanders de wereldwijde armoede en schendingen van mensenrechten als iets minder 
ernstig zien dan in 2009 toen respectievelijk 91%; 89% (zeer) ernstig). 

De wereldwijde economische crisis wordt door 77% van de Nederlanders (zeer) ernstig gevonden. 17% vindt 
dit echter niet zo ernstig. 

             

Nederlanders vinden hulp aan vluchtelingen in Nederland relatief het minst 
belangrijk voor goede doelen, in vergelijking met andere soorten hulp 

Het meest belangrijk vinden Nederlanders dat goede doelen zich inzetten voor hulp aan slachtoffers van 
natuurrampen (82%) en voor gezondheidszorg in ontwikkelingslanden (77%). Echter, het belang hiervan is 
licht gedaald ten opzichte van 2009 (respectievelijk 86% en 81% (heel) belangrijk). 

 

In mindere mate geven Nederlanders aan het (heel) belangrijk te vinden dat goede doelen zich inzetten 
voor hulp aan vluchtelingen in het buitenland (59%) en voor vluchtelingen in Nederland (53%). Dit is 
onveranderd ten opzichte van 2009. 

             

Ook bij hulpverlening vinden Nederlanders hulp aan vluchtelingen in 
Nederland het minst belangrijk  
 

Als zij moeten kiezen, dan vindt bijna de helft van de Nederlanders (48%) hulp aan slachtoffers van 
natuurrampen de meest belangrijke vorm van (internationale) hulpverlening. 43% van de Nederlanders 
vindt echter hulp aan mensen in oorlogs- en conflictgebieden het belangrijkst. Slecht 9% vindt hulp aan 
vluchtelingen in Nederland de belangrijkste vorm van hulpverlening. 64 % van de Nederlanders denkt dan 
ook dat hulp aan vluchtelingen op de verkeerde plek terecht komt. 

Er zijn grote verschillen in deze rangorde ten opzichte van 2009. Het aantal Nederlanders dat hulp aan 
slachtoffers van natuurrampen het meest belangrijk vindt, is aanzienlijk gedaald (61% vs. 48%). Meer 
mensen zijn hulp aan mensen in oorlogs-en conflictgebieden belangrijk gaan vinden (43% vs. 35%). Ook het 
belang dat Nederlanders hechten aan hulp aan vluchtelingen in Nederland is gestegen ten opzichte van 
2009 (9% vs. 4%). 



Nederlanders vinden dat vluchtelingen zoveel mogelijk in hun eigen land of 
regio opgevangen moeten worden 

In het algemeen geven Nederlanders aan geïnteresseerd te zijn in de vluchtelingenproblematiek (40% is 
geïnteresseerd, 26% niet) en hier ook wat kennis over te hebben (32% heeft (veel) kennis van 
vluchtelingenproblematiek vs. 24% weet niets van vluchtelingenproblematiek). Daarbij voelen drie op de 
tien Nederlanders (29%) zich betrokken bij de problematiek van vluchtelingen (37% voelt zich niet 
betrokken). Ruim een derde (35%) is ervan overtuigd dat vluchtelingen zelf hun situatie kunnen verbeteren, 
in plaats van dat zij hier niets aan kunnen doen (34%). 44% van de Nederlanders denkt dat vluchtelingen 
slachtoffers zijn. Een kwart (27%) vindt vluchtelingen daarentegen eerder gelukszoekers. Driekwart van de 
Nederlanders (73%) is daarnaast van mening dat vluchtelingen zoveel mogelijk in hun eigen land of regio 
opgevangen moeten worden, in plaats van in westerse landen (8%). 

             

Een kwart van de Nederlanders heeft het afgelopen half jaar een negatievere 
houding ten aanzien van vluchtelingen gekregen 
 
22% van de Nederlanders geeft aan het afgelopen half jaar een negatievere houding te hebben gekregen 
ten aanzien van vluchtelingen. Zij geven vooral aan dat Nederland eerst de eigen problemen in het land 
moeten oplossen, dat er te veel gelukszoekers in plaats van echte vluchtelingen tussen zitten, dat 
vluchtelingen veel criminaliteit met zich meebrengen en dat nieuwkomers zich niet aanpassen aan de 
Nederlandse cultuur.  
 
4% van de Nederlanders geeft juist aan dat hun houding ten aanzien van vluchtelingen juist positiever is 
geworden, door meer achtergrondkennis, zij zich kunnen inleven, doordat het probleem steeds 
zichtbaarder wordt, door het falende asielbeleid en doordat zij zien dat vluchtelingen ook kunnen 
bijdragen aan de maatschappij.  
 
Mensen waarvan de houding het afgelopen jaar veranderd is geven met name aan dat dit komt door eigen 
ervaringen (25%) en door berichten in de media (26%). 

            

Nederlanders hebben weinig begrip voor economische vluchtelingen; wel voor 
vluchtelingen van oorlog en natuurrampen en voor asielzoekers in de regio 

Voor economische vluchtelingen in Europa en Nederland hebben Nederlanders weinig tot geen begrip 
(respectievelijk 60% vs. 62%). Een meerderheid vindt dan ook dat economische vluchtelingen teruggestuurd 
moeten worden naar het land van herkomst (62%). Vluchtelingen van oorlogen, asielzoekers in de regio en 
vluchtelingen van natuurrampen kunnen op het meeste begrip rekenen (respectievelijk 89%, 88% en 89% 
(enigszins + veel begrip). 

Over het onderzoek  
Het onderzoek is uitgevoerd in mei 2021 door Motivaction onder een representatieve steekproef van 1.062 Nederlanders 
tussen 18 en 80 jaar uit het StemPunt-panel. De resultaten zijn representatief op basis van opleiding, leeftijd, geslacht, 
regio, waardeoriëntatie en interacties hiertussen. Motivaction is een onafhankelijk onderzoeksbureau, lid van de MOA en 
maakt deel uit van de Research Keurmerkgroep. 


