Nederlanders bezorgd over
het buitenland in de aanloop
naar de verkiezingen
Polarisatie over migratie en klimaat,
consensus over China
Hoofdvariabelen
Hoe belangrijk vindt u de onderstaande trends voor de veiligheid van Europa?
( 1=lage impact, 10=hoge impact.)

Opkomst China als grootmacht
•

China komt op als grootmacht op het wereldtoneel.

Afnemende invloed VS
•

Amerika neemt minder een leiderschapsrol op zich op het wereldtoneel.

Russische assertiviteit
•

Rusland is de laatste jaren steeds agressiever op het wereldtoneel
(denk aan: rol Syrische burgeroorlog, inmenging in Amerikaanse verkiezingen 2016).

Tegenstellingen binnen Europa
•

De grote tegenstellingen binnen Europa worden verdiept. Denk bijvoorbeeld aan
de kloof tussen sterke en zwakke economieën, en de verschillende visies tussen
landen ten aanzien van normen en waarden.

Slagkracht Europese Unie
•

De Europese Unie heeft een beperkte slagkracht om met crises om te gaan.

Afnemende macht van het westen
•

De macht van het Westen op het wereldtoneel neemt af.

Operaties in de ruimte
•

Militaire en commerciële operaties in de ruimte nemen toe.

Ongewenste buitenlandse inmenging
•

Staten mengen zich steeds meer in binnenlandse aangelegenheden van andere staten
(beïnvloeding verkiezingen, operaties geheime diensten, digitale aanvallen).

Instabiliteit door stijgende welvaart
•
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De stijgende welvaart in de hele wereld zorgt voor economische, politieke en sociale
instabiliteit.

Clingendael Alert

Ontregeling door nieuwe technologieën
•

Nieuwe technologieën (zoals kunstmatige intelligentie) ontregelen onze manier van leven.

Verlies invloed nationale overheid
•

De nationale overheid verliest aan invloed op militair vlak en inzake technologische
ontwikkeling.

Klimaatverandering
•

Klimaatverandering leidt tot overstromingen, droogte en voedseltekorten.

Mondiale demografische scheefgroei
•

Sommige landen vergrijzen sterk, andere landen hebben relatief veel jongeren. Dit leidt tot
economische en maatschappelijke problemen zoals tekorten in de zorg, werkloosheid en
een trek naar de steden.

Migratiedruk op Europese buitengrenzen
•

Grote bevolkingsgroei en politieke instabiliteit in de regio rond Europa leiden tot
migratiedruk aan de Europese buitengrenzen.

Radicaal extremisme en terrorisme
•

Radicaal extremisme en terrorisme zullen zich manifesteren.

Schaarste van natuurlijke hulpbronnen
•

Het gebrek aan natuurlijke hulpbronnen (zoals: water en olie) leidt tot internationale
conflicten.

Handelsoorlogen
•

Er zijn meer handelsoorlogen op het wereldtoneel.

Achtergrondvariabelen
Politieke voorkeur

Op welke politieke partij zou u stemmen als er vandaag Tweede Kamerverkiezingen
zouden zijn?
• VVD
• PVV
• CDA
• D66
• GroenLinks
• SP
• PvdA
• ChristenUnie
• Partij voor de Dieren
• 50Plus
• SGP
• DENK
• Forum voor Democratie
• Een andere partij, namelijk…
• Blanco
• Weet ik nog niet
• Ik mag nog niet stemmen
• Ik zou niet stemmen
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Clingendael Alert

Leeftijd
•

Wat is uw geboortejaar? (schaal 1-87. 1=2004 of jonger, 87=1918).

Opleiding1

Wat is uw hoogst genoten opleiding?
• WO doctoraal of master
• HBO of WO bachelor of kandidaats
• HAVO en VWO bovenbouw/WO en HBO propedeuse
• MBO
• Eerste drie jaar HAVO en VWO/MAVO/VMBO (theoretische en gemengde leerweg)
• LBO/VBO (kader- en beroepgsgerichte leerweg)
• Geen onderwijs/basisonderwijs
• Weet niet/geen opgave

Geslacht (vrouw)
Wat is uw geslacht?
• Man
• Vrouw
• Anders
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Gecodeerd als dummy. WO en HBO/WO bachelor of kandidaats (‘hoogopgeleid’) zijn afgezet tegen de overige
categorieën (‘laagopgeleid’).

