
Variabelen overzicht Barometer-alert
Ruslandbeeld van de Nederlanders 
kantelt en is minder gepolariseerd
Nederlanders kijken meer door een geopolitieke bril

Hoofdvariabelen (schaal 1-5)

Dreiging Rusland veiligheid Nederland (oktober 2022)
• Rusland is een bedreiging voor de veiligheid van Nederland

Dreiging Rusland veiligheid Europa (september 2020)
• Rusland is een bedreiging voor de veiligheid van Europa

Goed geïnformeerd rol Rusland (oktober 2022 + december 2020)
• Ik voel me goed geïnformeerd over de rol van Rusland op het wereldtoneel en de gevolgen 

hiervan voor Nederland

Angst escalatie eind september leidt tot kernoorlog (oktober 2022)
• Ik ben bang dat de Russische escalatie in Oekraïne van eind september zal leiden tot een 

kernoorlog tussen Rusland en de NAVO

Afhankelijkheid Russisch gas (oktober 2022 + december 2021)
• Het is geen probleem als Nederland Russisch gas importeert, ook als dat ertoe leidt dat 

ons land afhankelijker wordt van Rusland

Invloedssfeer Rusland (oktober 2022 + december 2021)
• Nederland moet er begrip voor hebben dat Rusland een invloedssfeer wil behouden in 

landen als Oekraïne en Belarus (ook wel: Wit-Rusland).

Traditioneel-conservatieve waarden Rusland (oktober 2022 + december 
2021)
• Ik vind het een goede zaak dat in Rusland traditioneel-conservatieve waarden en 

nationale trots worden uitgedragen.
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Hoofdvariabelen (schaal 1-5 met geen mening)

Sancties Rusland goed (oktober 2022)
• Het is goed dat er sancties tegen Rusland zijn opgelegd, ook al leidt dat tot stijgende 

prijzen van brandstof en levensmiddelen

Sancties Rusland strenger (oktober 2022)
• De sancties tegen Rusland zouden nog strenger moeten, ook als de prijzen van brandstof 

en levensmiddelen daardoor nog meer stijgen

Sancties Rusland verlichten (oktober 2022)
• De sancties tegen Rusland moeten worden verlicht om de prijsstijgingen in Nederland 

tegen te gaan

Blaam oorlog (oktober 2022)
• De Russische bevolking treft geen blaam voor de Russische invasie in Oekraïne. Het is 

Poetin’s oorlog

Nederlands-Russische relatie na Poetin (oktober 2022)
• Ik denk dat de relatie tussen Nederland en Rusland zal verbeteren als het regime van 

president Poetin zou verdwijnen

Nederlandse evenementen met Russische kunst (oktober 2022)
• Het is onwenselijk dat er in Nederland evenementen worden georganiseerd waar 

Russische kunst wordt getoond of uitgevoerd

Samenwerking Nederlandse en Russische culturele instellingen (oktober 
2022)
• Nederlandse culturele instellingen mogen blijven samenwerken met Russische culturele 

instellingen

Samenwerking Nederlandse en Russische universiteiten (oktober 2022)
• Nederlandse universiteiten mogen blijven samenwerken met Russische universiteiten

Nederlandse bedrijven in Rusland (oktober 2022)
• Nederlandse bedrijven mogen actief blijven in Rusland

Russische studenten in Nederland (oktober 2022)
• Russische studenten blijven welkom op Nederlandse universiteiten

Visum EU Russische burgers (oktober 2022)
• Vanwege de oorlog in Oekraïne zouden Russische burgers geen visum meer moeten 

krijgen om naar de landen van de Europese Unie te reizen

Steun Nederland Russische media (oktober 2022)
• Nederland moet de Russische onafhankelijke media, wetenschappers en 

mensenrechtenorganisaties steunen, wiens werk in Rusland onmogelijk is gemaakt

Steun Nederland Russische oppositie (oktober 2022)
• Nederland moet de Russische oppositie steunen tegen de regering van president Poetin
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Weinig oppositie Nederland met Russische achtergrond (oktober 2022)
• Nederlanders met een Russische achtergrond voeren te weinig oppositie tegen de oorlog 

in Oekraïne

Rol voor Rusland in internationale organisaties (oktober 2022)
• OF Nederland en de andere Europese landen moeten zich ervoor inzetten om Rusland uit 

alle internationale organisaties te verwijderen naar aanleiding van de Russische invasie in 
Oekraïne

• OF Nederland en de andere Europese landen moeten internationale organisaties 
gebruiken om met Rusland in gesprek te blijven

• OF Weet niet

Belang diplomatieke betrekkingen (oktober 2022)
• Het is belangrijk dat Nederland diplomatieke betrekkingen onderhoudt met Rusland

Meer geld naar defensie (oktober 2022 + december 2020)
• Nederland moet meer geld uitgeven aan Defensie

Wezenlijk belang NAVO (oktober 2022)
• De oorlog in Oekraïne laat zien dat de NAVO van wezenlijk belang is voor de Nederlandse 

veiligheid

Zelfstandige militaire capaciteit Europa (oktober 2022 + december 2021)
• Europa moet in staat zijn zelfstandig militair op te treden, zonder steun van de Verenigde 

Staten.

Voorkomen blok Rusland en China (oktober 2022)
• Nederland en de andere Europese landen moeten voorkomen dat Rusland en China een 

blok gaan vormen 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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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

Leeftijd (jong)
• Wat is uw geboortejaar? 

(schaal 1918-2005).

1 In de analyse is de opleidingsvariabele opgedeeld in drie categoriën. Hoog-opgeleid betekent dat de hoogste 
genoten opleiding minstens HBO is. Lager-opgeleid betekent dat de hoogst genoten opleiding maximaal eerste 
drie jaar HAVO/VWO is. Middel-opgeleid is ertussen in.
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