Nederlanders en Europa
Een dubbel gevoel
Hoewel Nederlanders tot de meest internationaal gerichte burgers van
Europa behoren, voelen zij zich nauwelijks verbonden met de Europese
Unie. Is Nederland daarmee een buitenbeentje in Europa?

Nederlanders behoren tot de meest internationaal gerichte burgers van de Europese Unie, zo
viel te lezen in het vorige nummer van DEMOS.
Vooral in sociaal-cultureel opzicht voelen Nederlanders zich verbonden met het buitenland:
ze spreken vreemde talen, gaan graag op vakantie naar het buitenland, volgen nieuws, sport en
cultuur uit andere landen en consumeren regelmatig ‘buitenlands’ eten. Samen met de Luxemburgers en de Zweden voelen zij zich het meest
verbonden met andere landen. Nederlanders
voelen zich vooral verbonden met Frankrijk
(19%), Duitsland (19%), België (16%), het Verenigd Koninkrijk (11%) en Italië (10%). Waar
een op de twee EU-burgers zich met geen enkel
ander land verbonden voelt, geldt dat slechts
voor een op de vijf Nederlanders.

onverwacht het Eurokritische Verenigd Koninkrijk, gevolgd door Cyprus, Nederland, Finland en Estland.

Europese Unie
De sterke verbondenheid van Nederlandse
burgers met andere (Europese) landen vertaalt
zich echter niet in een sterk gevoel van verbondenheid met de Europese Unie. Daar expliciet
naar gevraagd zegt 7 procent zich zeer en 26
procent zich redelijk verbonden te voelen met
de EU. 43 procent voelt zich nauwelijks verbonden met de EU en 24 procent voelt zich
zelfs helemaal niet verbonden met ‘Brussel’.
Een dergelijke ambivalente houding vinden we
ook bij de Zweden, Cyprioten, Denen en Tsjechen.
De verbondenheid met de EU is het hoogst in
Italië, gevolgd door Luxemburg, Polen, Slowakije en Spanje. Het laagste scoort niet geheel

Tot slot
‘Internationale verbondenheid’, een concept
dat vooral persoonlijke relaties reflecteert,
blijkt nauwelijks samen te hangen met het
meer abstracte politiek-economisch getinte
begrip ‘verbondenheid met de EU’. Voor een
grote groep landen lijkt het verband zelfs eerder omgekeerd. Enerzijds zijn daar landen als
Nederland, Denemarken en Zweden, waar de
burgers zich redelijk tot zeer verbonden voelen
met andere landen, maar zich nauwelijks tot
niet verbonden voelen met de Europese Unie.
Anderzijds zijn daar landen als Italië, Polen en
Spanje, waar de burgers zich redelijk tot zeer
verbonden voelen met de EU, maar juist nauwelijks tot niet met andere landen.

Jongeren
In de meeste lidstaten voelen jongeren zich in
verhouding meer verbonden met de EU dan ouderen. De uitzonderingen zijn echter Nederland
en Denemarken. Van de Nederlandse jongeren
in de leeftijdsgroep 15 tot 25 jaar voelt slechts
5 procent zich zeer en 22 procent zich redelijk
verbonden met de EU. 48 procent voelt zich
nauwelijks verbonden met de EU en 24 procent
voelt zich helemaal niet verbonden. De Nederlandse jongeren scoren zelfs iets lager dan de
Britse jongeren en daarmee het laagst van alle
jongeren in de EU.
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De Eurobarometer is een sinds 1973 uitgevoerd enquêteonderzoek van de Europese
Commissie naar de publieke opinie in alle
EU-lidstaten. De hier gebruikte gegevens
komen uit de Eurobarometer van februari/
maart 2010. De totale steekproefomvang
was 26.600 personen, allen EU-ingezetenen van 15 jaar of ouder met de nationaliteit van een van de 27 EU-lidstaten.
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