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A válaszadók

szerint az EU 
gyengén teljesít
a migrációs válság 
kezelésében.

Elnöki köszöntő

G. Fodor Gábor,
a Századvég Alapítvány 
elnöke

Európa 
választ!

ást akar az elit, 
és megint mást 
az emberek. Ez 
ma Európa prob-
lémája.

Az európai elit, a brüsszeli 
bürokrácia választók nélküli 
demokráciát akar. Az embe-
rek feje fölött, azok akaratá-
val szemben, őket kihagyva 
kormányoz.

Az emberek viszont azt 
akarják, vegyék figyelembe, 
hogy ők mit akarnak.

Egy választás mindig le- 
hetőséget ad arra, hogy az 
emberek elzavarják azokat, 
akik nem veszik figyelembe 
a választók akaratát.

Úgy tűnik, a bevándorlás-
párti brüsszeli elitre május 
végén nehéz napok várnak. 
Ma ugyanis az európai embe-
rek többsége egyetért abban, 
hogy Brüsszel rosszul teljesít.

A brüsszeli bürokrácia 
rosszul kezeli a bevándorlást. 
Nem védi meg Európa hatá-

rait. Figyelmen kívül hagyja 
az európai emberek érdekeit. 
Kettős mércét alkalmaz a 
nemzetállamokkal szemben. 
Európai Egyesült Államokat 
akar, ezáltal gyengítve a nem-
zeteket. Nem védi meg a 
keresztény kultúrát, és kiszol-
gáltatja Európát a tömeges 
bevándorlásnak.

Ezt mondja az európai 
választók többsége. Onnan 
tudjuk, hogy megkérdeztük 
őket. A Századvég Alapítvány 
28 uniós tagállamra kiterjedő 
kutatásának tanulságai ezek.

A demokráciából egy dolgot 
biztos nem lehet kihagyni: az 
embereket. Május végén eljön 
az emberek ideje. Rajtunk a 
sor, hogy hagyjuk-e elporladni 
az európai civilizációt.

M

Mit akar az elit? 
Mit akarnak az 
emberek?
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Ifj. Lomnici Zoltán,
a Századvég Alapítvány jogi 
szakértője

Még soha nem 
volt ekkora a tét!

Követhető 
Európai 
Uniót!

ájus elsején volt 
uniós csatlako-
zásunk tizenöt 
éves évfordulója.
Bár nemzetünk 

mostani mérlege időarányo-
san sokkal jobb, mint pél-
dául tíz évvel ezelőtt – hiszen 
gazdasági és társadalmi muta-
tóink jelentősen javultak az 
elmúlt időszakban –, az elmúlt 
EP-terminusban olyan újszerű 
kihívások is érték tágabb 
közösségünket, az Európai 
Uniót, melyek hosszú távú 
megválaszolása új megoldá-
sokat, egy alapvetően újfajta 
szemléletmódot kíván. 

A migrációs és biztonsági 
kataklizma, a makrogazdasági 
kihívások, így a belső szerke-
zeti gondokkal küzdő euróöve-
zet gondjainak megoldása azon-
ban csakis az összes szuverén 
szereplő bevonásával, szere-
pének tiszteletben tartásával, 
a szubszidiaritás és a szuvere-
nitás jegyében történhet. Mit 
jelent ez a gyakorlatban?

Mondhatjuk úgy is: ügynök-
hálózatok helyett ügyhálózato-
kat – akár ez is lehetne a jelszava 
a mostani EP-választásnak. 

De facto olyan kiterjedt in- 
tézményi struktúrák és hálók 

működésére van szükség, 
amelyekben a hangsúly nem 
magán a mindent elnyelő 
bürokrácián van, hanem 
sokkal inkább az érintett tár-
sadalmi csoportok, érdekcso-
portok állnak a döntéshozatal 
középpontjában. A polgárköz-
pontú modell esszenciáját ez 
a legfelsőbb hatalmi csúcs 
és a legalacsonyabban lévő 
helyi szintek közötti dinami-
kus viszonyrendszer jelenti, 
amelyben minden aktornak 
megvan a maga szerepe és 
felelőssége, amelyben a lob-
bitevékenységet megfelelő 
erejű reguláció tartja szabá-
lyozás alatt, és hatékonyan 
érvényesülni tudnak a belső 
szakmai-jogalkotói kontroll-
mechanizmusok. Brüsszel 
legyen jól nyomon követhető 
és átlátható – érezze azt a 
polgár, hogy valóban közös a 
döntéshozatal az integrációs 
közösségben, s érezze azt is, 
hogy tényleges beleszólása 
van a folyamatokba!

Közpolitikai és közjogi 
tekintetben is súlyos tét, 
hogy kétes hátterű és finan-
szírozású NGO-k, stakehol-
derek, politikusnak álcázott 
lobbisták helyett a valóban az 

M

Szijjártó Péter
külgazdasági és 
külügyminiszter

urópai parlamenti választásnak soha nem volt 
még akkora tétje, mint az ideinek. A bevándor-
lási válság a legmélyebb véleménykülönbségeket 
hozta felszínre, és az európai parlamenti válasz-
tás fog választ adni arra a kérdésre, hogy az 

Európai Unió milyen irányba megy tovább. 
A választásnak egyértelműen a bevándorlás lesz a központi 

kérdése, amely kihívás minden európai országot érint. Az 
európai polgárok a választás során elmondhatják a vélemé-
nyüket arról, hogy a bevándorlást ellenző vagy a bevándor-
lást támogató pártoknak adnak lehetőséget Európa jövőjének 
alakítására. 

Magyarország büszke az ezeréves történelmére, hagyo-
mányaira és keresztény örökségére, elkötelezettek vagyunk 
az európai kultúra és a külső határok védelme mellett.  
Magyarország célja, hogy a választások után bevándorlásel-
lenes többség jöjjön létre az európai intézményekben, amely 
segít az európai identitás és a keresztény kultúra megtartásá-
ban.  Stratégiai célunk, hogy megőrizzük az európai polgárok 
és családok biztonságát, ehhez pedig meg kell akadályozni az 
európai lakosság összetételének megváltoztatására irányuló 
tervek végrehajtását.

E
állampolgárok érdekét képvi-
selő államférfiak, valódi civil 
szervezetek, szakmai és nem-
zetiségi érdekképviseletek 
segítségével valósuljon meg a 
nemzetek Európájának gya-
korlati újragondolása.

Az alapító atya, Robert 
Schuman gondolatával szólva: 
„Európa keresi önmagát, tisz-
tában van vele, hogy jövője 
saját kezében van. Sohasem 
volt még ennyire közel a 
célhoz. Adja Isten, hogy ne 
sza- lassza el a sorsdöntő pil-
lanatot, boldogulásának utolsó 
esélyét.”
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Várakozások:
Nyugat-Európában nő az 

elégedetlenség

„konjunktúra” 
kifejezés röviden 
annyit tesz, hogy 
mit gondolunk 
arról, jól vagy in- 

kább rosszul mennek a dol-
gaink, bizakodva vagy inkább 
borúlátón tekintünk a jövőbe. 
A rendszerváltás idején kon-
szenzus volt arról, hogy a 
Nyugat töretlen léptekkel 
halad előre a jólét útján, a 
kilátásaink egyre biztatóbbak, 
a gyerekeink jobban fognak 
élni, mint ahogy mi éltünk. 

2019-re változott a helyzet. 
Az Európai Unió 28 országára 
kiterjedő kutatás  tanulsága 
szerint érdekes módon az elé-
gedetlenség éppen azok-
ban a nyugati államokban 
nő a legjobban, ahonnan 
előszeretettel oktatják ki 
a keletebbre fekvő álla-
mokat, Magyarországot, 

Lengyelországot.
Amíg az EU keleti tagálla-

maiban az emberek többsége 
inkább derűlátó a jövőt ille-
tően, addig a nyugati orszá-
gokban fordított a helyzet. A 
nyugati válaszadók több 
mint fele úgy vélekedik, 
hogy a gyerekeik, unokáik 
rosszabbul fognak élni, 
mint ahogy ma ők élnek.

A megkérdezettek negyede 
szerint nem lesz változás 
az életminőségben, és csak 
mindössze 14 százalékuk 
tekint bizakodva a jövőbe. 

A legpesszimistábbak a 
franciák (85 százalékuk gon-
dolja úgy, hogy a következő 
generációk ugyanúgy vagy 
rosszabbul fognak élni, mint 
ahogy ma ők élnek), szoro-
san mögöttük az osztrákok 
(84%), majd az olaszok (80%) 
következnek.  

A franciák több mint két-
harmada szerint ráadásul a 
következő generációk még 
rosszabbul is fognak élni 
(68%), hasonlóképpen látják 
az olaszok (59%), az osztrákok, 
a belgák (57-57%), a németek, 
spanyolok, portugálok (53%) 
is. 

A pesszimizmusversenyt 
magasan nyerő franciák és 
osztrákok csak 7 százaléka 
gondolja úgy, hogy gyerekeik 
és unokáik jobban fognak 
élni, mint ők maguk.

A legbizakodóbbak a 
balti államokban élők, a 
lettek, a litvánok (55-55%) 
és az észtek (48%), szoro-
san mögöttük jönnek a 
máltaiak (48%), valamint 
a magyarok (40%) és a len-
gyelek (37%).

A

1. Reprezentatív nagymintás kutatás 28 ezer fő megkérdezésével, CATI-
módszerrel, az összesített eredmények a populációs arányok alapján súlyozva. 
Az adatfelvétel ideje: 2019. január 7. – március 1.

Jobban fognak élni, 
mint ma

Ugyanúgy

Volt szocialista 
országok

V4

EU28

Alapítók és XX. 
sz.-i csatlakozók

Rosszabbul fognak 
élni, mint ma

Nem tudja/Nem 
válaszol

Ön szerint az Ön gyermekei vagy a 
következő generációk…?

A nyugati 
válaszadók több 

mint fele úgy 
vélekedik, hogy a 

gyerekeik, unokáik 
rosszabbul fognak 

élni, mint ahogy 
ma ők élnek.

36% 10%23% 31%

25% 31%

24% 49%

24% 53%

33% 11%

18% 9%

14% 9%
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z alapító orszá- 
gok és a XX. szá- 
zadi csatlakozók 
elégedetlensége 
azonban nem ki- 

zárólag a középosztály kilátá-
saival és a jóléttel függ össze. 
A nyugati választópolgárok 
erős kritikával fordulnak 
az uniós intézményrend-
szer felé. Brüsszel, a vízfej a 
probléma. 

Érdekes módon míg a volt 
szocialista országok 60 szá-
zaléka kedvező vélemény-
nyel van az Európai Unióról, 
addig azt mondhatjuk, hogy 
a legkritikusabbak az alapítók 
és XX. századi csatlakozók: 
esetükben minden harma-
dik válaszadó kedvezőtlen 
véleménnyel van az Európai 
Unióról, és csak 42 százaluk 
képvisel kedvező álláspontot. 

A legkritikusabbak a 
britek (47%). Indokolt tehát 
azt mondanunk, hogy a 
brexit mögötti okként ott 
áll az Európai Unióval való 
elégedetlenség. Az unió 
legfanatikusabb rajongói a 
luxemburgiak, 87 százalékuk 
van kedvező véleménnyel 
az Európai Unióról. A V4-es 
országok az uniós átlag felett 

teljesítenek: 56 százalékuk 
kedvező, 26 százalékuk ked- 
vezőtlen véleményt fogalmaz 
meg.

Elgondolkodtató, hogy 
azzal a kérdéssel kapcsolato-
san: „Hogyan szavazna egy, az 
Ön országának EU-tagságáról 
szóló népszavazáson?”, szintén 
az alapítók és a XX. századi 
csatlakozó országok a legel-
utasítóbbak: 28 százalékuk 
kilépne az unióból.  Az élen itt 
is a britek állnak, 47 százalé-
kuk távozna. Aztán a csehek 
következnek: 37 százalékuk 
döntene a kilépés mellett. 
Mint ahogy minden harmadik 
olasz, francia, dán, svéd és hol-
land is így járna el. Egy EU-s 
tagságról szóló szavazáson a 
luxemburgiak 91 százaléka sza-
vazna a maradás mellett, ők a 
listavezetők a maradáspártiak 
között. A magyar válasz-
adók 85 százaléka szerint 
Magyarország az unió tagja 
kell, hogy maradjon. Ezzel 
a legelkötelezettebb euró-
pai uniós országok között 
foglal helyet Magyarország, 
fellépve a máltaiak mögött 
a képzeletbeli dobogóra.

A

Az Európai 
Unió 
megítélése: 
elégedetlenek 
az alapítók

Kérem, mondja el, inkább 
kedvező vagy inkább kedvezőtlen 
véleményen van az Európai 
Unióról!

Hogyan szavazna egy, az Ön 
országának EU-tagságáról szóló 

népszavazáson?

Kedvező

Kedvezőtlen

Nincs véleménye

Nem ismeri

Nem válaszol

Volt szocialista 
országok

V4

EU28

Alapítók és XX. sz.-i 
csatlakozók

60% 23% 14% 1% 2%

56% 26% 15% 1% 2%

45% 32% 17% 2% 4%

42% 34% 18% 2% 4%

Volt szocialista 
országok

V4

EU28

Alapítók és XX. sz.-i 
csatlakozók

76% 16% 8%

75% 17% 8%

65% 26% 9%

63% 28% 9%

Maradjon az EU-ban

Lépjen ki az EU-ból

Nem tudja/Nem 
válaszol
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25% 70%

30% 60%
31% 63%

23% 67%

37% 56%

24% 73%

20% 73%

19% 78%

18% 75%

12% 86%

41% 56%

21% 73%

19% 76%

60% 30%

22% 76%

15% 81%

25% 70%

21% 75%

22% 70%

36% 60%

35% 62%

28% 64%

19% 73%

15% 79%

49% 50%

29% 63%

29% 65%

38% 58%

Jó Gyenge

24% 70%EU28Mi a baj Brüsszellel?
Az a baj, hogy rosszul kezeli a 

bevándorlást.

Kérem, értékelje 
az EU alábbi 
területeken 
végzett 
tevékenységét! 
Migrációs
válság kezelése

z Európai Unió 28 országában ez a meghatározó vélemény: a válaszadók 70 száza-
léka szerint az EU gyengén teljesít a migrációs válság kezelésében. Leginkább 
a görögök (86%), csehek (81%), észtek (79%), olaszok (78%), osztrákok (76%) gon-
dolják így.  Rajtuk kívül még 10 ország „teljesít” az uniós átlag felett. A németek 70 

százaléka szerint is baj van a migrációs helyzet európai kezelésével.

A
Kérem, értékelje az EU 
alábbi területeken végzett 
tevékenységét! Migrációs válság 
kezelése

Volt szocialista 
országok

V4

EU28

Alapítók és XX. sz.-i 
csatlakozók

5% 23% 66% 6%

4% 22% 67% 7%

5% 19% 70% 6%

5% 18% 71% 6%

Jó Gyenge Nem tudja/Nem válaszolKiváló



13. oldal12. oldal

Azért „forró” a migrációkér-
dés, mert Európa nem védi meg 
a határait.

Arra a kérdésre, hogy 
vajon az EU-nak hatéko-
nyabban kellene-e védenie 
a határait, a megkérdezet-
tek háromnegyede igennel 
válaszolt. A V4-es országok 
polgárainak 86 százaléka gon-
dolja így. A határvédelemben a 
csehek, a magyarok (90-90%) 
és a szlovákok (89%) sürget-
nek határozottabb fellépést. A 
legmegengedőbbek a svédek, 
a spanyolok és a luxembur-
giak lennének.

Az európai választók 55 
százaléka vélekedik úgy, hogy 
Brüsszelben egyáltalán vagy 
inkább nem képviselik az 
érdekeit. Vagyis az a baj, 
hogy Brüsszel elszakadt az 
európai választópolgárok-
tól, a brüsszeli bürokrácia 
az emberek feje felett intézi 
az európai emberek ügyeit. 
Elgondolkodtató, hogy a nyu-
gatiak kétharmada gondolja 
így. Leginkább a luxemburgiak 
érzik azt, hogy Brüsszelben 
képviselik az érdekeiket (71%), 
legkevésbé pedig a görögök 
látják, hogy számítana a véle-
ményük (21%). Rajtuk kívül a 
csehek, a bolgárok, a franciák 
érzik a legtávolabb maguktól a 
brüsszeli döntéshozatalt.

Annak egyik legékesebb 
bizonyítéka, hogy a brüsszeli 
bürokrácia birodalmi központ- 
ként az európai választópolgá-
rok érdekeitől elszakadva végzi 
a dolgát az, hogy a megkér-
dezettek mintegy 60 száza-
léka szerint igenis létezik 
kettős mérce, Brüsszel nem 
minden ország ügyeit bírálja 
el egyformán. Ráadásul ezt 
Európában mindenhol így 
gondolják: így érzik a V4-ek, 
a volt szocialista országok, az 
alapító és XX. századi csatla-
kozó országok polgárai egya-
ránt (mindenhol 50 százalék 
felett van ez az arány).  

Hogy mennyire konszenzus 
van ebben a kérdésben, jól 
jelzi az országonkénti bontás: 
a kettős mércét érzékelők 

Az a baj, hogy 
Európa nem 
védi meg a
határait.

Az a baj, hogy 
Brüsszel nem 
képviseli az
érdekeimet.

Az a baj, hogy 
Brüsszel kettős 
mércét alkalmaz 
a nemzetálla-
mokkal szemben 

között legelöl éppúgy ott 
találjuk a szlovénokat és bol-
gárokat (86%), a cseheket és 
osztrákokat (67, illetve 70%), 
mint ahogy az olaszokat és a 
svédeket (66-66%).

A magyarok kétharmada 
szerint Brüsszel kettős 
mércét alkalmaz a nem-
zetállamokkal szemben, 
tehát vannak egyenlőbbek 
az egyenlők között.

Ön inkább egyetért 
vagy inkább nem 
ért egyet az alábbi 
állítással? Az EU-nak 
hatékonyabban kellene 
védenie az európai 
határokat.

Mennyire érzi igaznak az alábbi állítást? 
Brüsszelben képviselik az érdekeimet és 
véleményemet (EU28)

Ön szerint létezik-e 
kettős mérce az Ön 
országával szemben 
az Európai Unióban? 
(EU28)

76%

58%26%

16%

14%

10% 6%

28%

30%

25%

11%

Egyetért

Teljes mértékben

Inkább igen

Inkább nem

Egyáltalán nem

Nem tudja/Nem válaszol

Nem ért egyet

Nem tudja/Nem válaszol

Igen Nem

Nem tudja/Nem 
válaszol

Ön szerint 
inkább szükség 

van vagy inkább 
nincs szükség 

a schengeni 
határok 

megőrzésére és 
védelmére?

Nincs szükség ráSzükség van rá

74% 12%

71% 9%
85% 4%

67% 13%

67% 18%

93% 6%

88% 4%

75% 9%

66% 15%

72% 11%

84% 11%

70% 16%

79% 11%

69% 16%

84% 9%

85% 5%

85% 6%

78% 11%

77% 11%

71% 18%

72% 10%

71% 12%

61% 26%

81% 13%

82% 12%

65% 13%

69% 13%

67% 15%

72% 12%EU28
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z európai elit-
viták megha-
tározó kérdése: 
milyen irányba 
menjen Európa?

Az Európai Egyesült Államok 
vagy éppen ellenkezőleg, az 
erős nemzetállamok jelen-
tik a jövő útját?

A birodalmiak (globalis-
ták) és a szuveneristák vitája 
átírja a politikai erőtér hagyo-
mányos bal-jobb felosztá-
sát: az egyik póluson állnak 
azok, akik nagyobb hatalmat 
adnának az uniónak, meg- 
gyengítve a nemzetállamokat, 
lopakodó hatáskörelvonás-
sal egyre nagyobb részeket 
metszve le a hagyományo-
san nemzeti szuverenitáshoz 
tartozó jogkörökből, a másik 
póluson pedig azok sorakoz-
nak fel, akik meg akarják erő-
síteni a nemzetállamokat, és 
azt gondolják, hogy Európa 
csak akkor lehet erős, ha az 
azt alkotó nemzetek is erősek. 

Az unió 28 országára kiter-
jedő kutatás azt mutatja, hogy 
az európai polgárok több-
sége – szemben a brüsszeli elit 
szándékaival – az erős nem-
zetállamok pártján áll, elu-
tasítja az Európai Egyesült 
Államok birodalmi vízióját. 

Ráadásul így gondolják ezt 
mindenhol Európában. Így 
vélekedik a V4-ek (59%), a volt 
szocialista országok (55%), az 
alapító és a XX. századi csat-
lakozó országok polgárainak 
többsége (53%) is. 

A globalista gondolat leg-
inkább Spanyolországban 
(54%), Luxemburgban (53%) 
és Máltán (47%) vert gyöke-
ret, itt inkább úgy gondolják, 

A

Nem véletlen az sem, hogy 
a megkérdezettek három-
negyede elsősorban a saját 
országához tartozónak vallja 
magát, majd csak aztán 
európainak.  

A csehek elsősorban cse- 
heknek (88%), a szlovének szlo-
véneknek (87%), a magyarok 
magyaroknak (87%) tartják 
magukat. Mint ahogy a fran-
ciák is elsősorban franciák és 
a belgák is belgák. Viszont a 
luxemburgiak több mint fele 
elsősorban európainak tartja 
magát, majd csak aztán a 
saját nemzetéhez tartozónak. 
Érdekes látni, hogy a németek 
közel harmada (28%) is így 
van ezzel.

Erős nemzetállamokra 
lenne szükség Brüsszel 
túlhatalma helyett

Az alábbi 
állítások közül 
melyik áll 
közelebb az Ön 
véleményéhez?

hogy az EU-nak több hatalma 
kellene, hogy legyen a tagál-
lamok felett. Ezzel szemben a 
nemzetállamok megerősíté-
sének legnagyobb élharco-
sai a csehek (76%), a finnek 
(68%), a britek (66%) és a 
magyarok (65%): itt a válasz-
adók bő kétharmada szerint a 
tagállamoknak kellene több 
hatalommal rendelkezniük.

Ön elsősorban inkább a saját országához 
tartozónak vagy inkább európainak tartja magát?

A tagállamoknak kellene több hatalommal rendelkezniük

Az EU-nak több hatalma kellene, hogy legyen a tagállamok fölött

Nem tudja/Nem válaszol

Volt szocialista 
országok

Volt szocialista 
országok

V4

V4

EU28

EU28

Alapítók és XX. sz.-i 
csatlakozók

Alapítók és XX. sz.-i 
csatlakozók

32%

32%

31%

28%

53%

53%

55%

59%

15%

15%

14%

13%

43% 38%

52% 29%
53% 33%

54% 24%

44% 42%

65% 24%

63% 24%

52% 29%

57% 25%

56% 30%

45% 47%

35% 54%

57% 30%

59% 30%

39% 47%

76% 16%

52% 33%

59% 28%

61% 23%

47% 46%

56% 33%

44% 41%

68% 16%

52% 28%

39% 53%

64% 24%

66% 19%

60% 27%

77%

76%

75%

75%

20%

20%

20%

21%

3%

4%

5%

4%

Elsősorban a saját országomhoz tartozónak

Elsősorban európainak

Nem tudja/Nem válaszol
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A fő kérdés:
a migráció

szuverenisták és a globalisták küzdelmének 
fő terepe a bevándorláskérdés. A migráció 
olyan, mint egy esszencia: a kortárs politikai 
ütközetek valamennyi elemét magában foglalja. 
Kinek van joga dönteni arról, hogy kivel aka-

runk együtt élni? Ezt a jogot átruházhatjuk-e másokra, vagy 
éppenséggel elvehetik-e tőlünk? Mások – akaratunk ellenére – 
rákényszeríthetnek-e minket arra, hogy azt tegyük, amit nem 
akarunk? Meg lehet-e büntetni azokat a tagállamokat, amelyek 
saját választóik akaratát követik, és nem akarnak engedni a 
birodalmi akaratnak?  Ki védi meg a határainkat? Van-e jogunk 
megvédeni magunkat vagy ezt másokra kell bíznunk? 

A V4-es és a volt szocialista országok polgárainak zöme 
úgy gondolja, hogy a bevándorlásügy kezelését inkább 
a nemzetállamokra kellene bízni (55-57%), míg a nyu-
gati válaszadók között többségben vannak azok, akik szerint 
inkább az EU felelősségi körébe kell, hogy tartozzon a migráció 

Ön szerint az alábbiak döntően inkább a tagállamok felelősségi körébe 
kellene, hogy tartozzanak vagy inkább az EU felelősségi körébe? 
Bevándorlásügy

A tagállamok felelősségeAz EU felelőssége Nem tudja/Nem válaszol

Volt szocialista 
országok

V4

EU28

Alapítók és XX. sz.-i 
csatlakozók 46%

44%

36%

33%

44%

46%

55%

57%

10%

10%

9%

10%

kezelése (46 százalékuk vélekedik így, míg 44 százalékuk sze-
rint a tagállamok felelősségi körébe kell utalni ezt a kérdést). A 
luxemburgiak, a spanyolok, a máltaiak és a németek inkább az 
EU-ra, míg a csehek, a szlovákok, a britek és a magyarok inkább 
a nemzetekre bíznák ezt a kérdést. Talán azért is, mert a V4-es 
és a volt szocialista országok válaszadóinak többsége 
szerint a kelet-közép-európai országok jobban kezelik a 
migrációs válságot (55%). Érdekes, hogy az érintett országok 
polgárain kívül a svédek és belgák többsége (53%) és a német 
válaszadók fele is így látja.A

50% 33%

36% 27%
47% 18%

53% 32%

56% 29%

70% 18%

58% 14%

47% 22%

42% 40%

51% 29%

44% 39%

47% 31%

56% 21%

63% 14%

63% 18%

67% 12%

59% 21%

63% 16%

52% 23%

37% 44%

47% 26%

53% 23%

68% 16%

59% 11%

34% 55%

48% 28%

42% 21%

39% 31%

Ön szerint az alábbiak közül 
ki kezeli jobban a migrációs 
válságot?

50% 24%EU28

Kelet-közép-európai országokBrüsszel
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Az európai polgárok 
70 százaléka aggasztónak 
tartja a bevándorláskérdést, 
és csak 5 százalékuk tartja 
„álproblémának”. A bolgárok, 
finnek, hollandok, görögök, 
dánok aggódnak a leginkább. 
Egyébként a franciák és a spa-
nyolok közel háromnegyede is 
aggasztónak tartja az illegális 
bevándorlók áramlásának 
kérdését. 

A válaszadók többsége 
(55%) szerint a legtöbb beván-
dorló nem elsősorban a hábo-
rúk miatt, hanem gazdasági 
céllal, illetve a szociális jut-
tatások miatt indul el Európa 
felé. Az európai válaszadók 
többsége szerint tehát a 
bevándorlók a jólét és a jobb 

élet miatt akarnak Európába 
jönni, nem pedig azért, mert 
ne lennének biztonságban az 
anyaországukban. A luxem-
burgi, a máltai, a portugál és 
a svéd válaszadók többsége 
vélekedik csak úgy, hogy első-
sorban a helyi konfliktusok 
miatt, a háború elől mene-
külve indulnak meg a migrán-
sok az öreg kontinens felé.

Az európai válaszadók 
kétharmada tart tőle, 
hogy a következő évti-
zedben Afrikából töme-
gesen fognak migránsok 
Európába érkezni. Ebben a 
vonatkozásban is a luxembur-
giak aggódnak a legkevésbé, 
de a franciák, spanyolok, 
németek kétharmada is reális 

veszélynek gondolja, hogy 
Afrika megindul Európa felé.

Az európai emberek 
háromnegyede tart attól, 
hogy terrortámadás törté-
nik az országában. A nyu-
gati válaszadók mintegy 
80 százaléka valószínűnek 
tartja, hogy terrortámadás 
történik ott, ahol él. Leg- 
inkább a franciák, a britek, a 
dánok és a németek érzik úgy, 
hogy terrortámadás történhet 
az országukban.  Az európai 
emberek többsége tehát 
azon az állásponton van, 
hogy a tömeges migráció 
és az európai terrorcse-
lekmények elszaporodása 
között egyenes összefüggés 
van. A kontinensen kívülről 

érkező bevándorlók maguk-
kal hozzák a bajt, Európába 
hozzák saját konfliktusaikat. 

Az európai emberek 
közel kétharmada (63%) 
szerint az Európán kívül-
ről érkező migráció inkább 
növeli a kulturális konflik-
tusok kockázatát és veszé-
lyezteti megszokott élet-
formájukat. A válaszadók 
negyede gondolja csak úgy, 
hogy a lehetséges konfliktu-
sokkal szemben a migráció 
inkább hozzájárul a multi-
kulturalizmus elteredésé-
hez, a kulturális sokszínűség 
megerősödéséhez. A V4-es 
országok háromnegyede 
szerint a tömeges beván-
dorlás veszélyezteti az élet-
formánkat és a meglévő 
kultúránkat, de a nyugati 
válaszadók 61 százaléka is így 
látja ezt.  A multikulturaliz-
mus legerősebb híve „termé-
szetesen” Luxemburg, a kultu-
rális összeütközések veszélyét 
leginkább a bolgárok, csehek, 
szlovákok, magyarok érzik.

A nyugati 
válaszadók
mintegy 80 

százaléka 
valószínűnek 

tartja, hogy terror-
támadás történik 

ott, ahol él.

Ön mennyire ítéli aggasztónak az 
illegális bevándorlók áramlásának 
problémáját az Ön országában? 
EU28

Nagyon 
aggasztó

Nem tudja/
Nem válaszol

Inkább 
aggasztó

Inkább nem 
aggasztó

Egyáltalán 
nem az

45%

3%

31%

16%

5%

Ön szerint az alábbiak közül melyik állítás 
jellemzi legjobban a jelenlegi migrációs 
helyzetet? EU28

A legtöbb bevándorló azért jön az EU-ba, mert nincs 
biztonságban az anyaországában

A legtöbb bevándorló gazdasági céllal, illetve a szociális 
juttatások miatt jön az EU-ba

Nem tudja/Nem válaszol

55% 38% 7%

Mennyire tart attól, hogy a következő évtizedben 
Afrikából tömegesen fognak migránsok Európába 
érkezni? EU28

Nagyon tart tőle

Inkább tart tőle

Inkább nem tart tőle

Egyáltalán nem tart tőle

Nem tudja/Nem válaszol

Mennyire tartja valószínűnek, 
hogy terrortámadás történjen az 
Ön országában? EU28

34%

2019

EU28 2019

34%

20%

7%
5%

25%

53%

16%

6%

Nagyon valószínű

Valószínű

Egyáltalán nem valószínű

Nem tudja/Nem válaszol

Ön szerint az EU-ba 
és az Ön országába 
tartó további, Európán 
kívülről érkező 
migráció...

inkább növelné az ország 
kulturális sokszínűségét

inkább növelné a kulturális 
konfliktusok esélyét az 
országban

Nem tudja/Nem válaszol

63%

26%
11%
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A keresztény 
kultúra
védelmében

tömeges migráció veszélyezteti kultúránkat 
és az európai civilizációt, aminek kötőanyaga 
a keresztény kultúra. 

A keresztény Európát ostromolják kívülről (az 
iszlám), de ostromolják belülről is: a keresztény 

kultúra meggyengítésével a nemzeti elköteleződések erejét 
igyekeznek támadni, mivel Európában a nemzeti identitás szo-
rosan összefügg a keresztény hagyományokkal.

Arra a kérdésre, hogy Európának inkább meg kellene-e őriz-
nie a keresztény kultúráját, hagyományait, vagy inkább olyan 
világi kultúrát kellene támogatnia, amely túllép a keresztény 
hagyományokon, az európai válaszadók többsége (58%) a 
keresztény kultúra és hagyományok megőrzése mellett 
foglal állást.

A

A tömeges migráció 
veszélyezteti 

kultúránkat és az 
európai civilizációt, 
aminek kötőanyaga 

a keresztény
kultúra.

Ön szerint Európának 
inkább meg kellene 
őriznie keresztény 
kultúráját, hagyományait, 
vagy inkább olyan 
világi kultúrát kellene 
támogatnia, amely 
túllép a keresztény 
hagyományokon?

59% 30%

52% 33%
57% 34%

59% 25%

75% 17%

79% 17%

74% 14%

54% 37%

49% 40%

65% 28%

70% 26%

45% 45%

62% 29%

61% 31%

60% 29%

80% 10%

72% 19%

83% 12%

58% 29%

40% 54%

51% 37%

62% 27%

47% 36%

59% 11%

49% 49%

72% 17%

56% 29%

53% 37%

58% 31%EU28

Európának meg kellene őriznie keresztény kultúráját, 
hagyományait

Túl kellene lépnie a keresztény hagyományokon
egy világibb kultúra felé

Nem tudja/Nem válaszol
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A V4-es országok kétharmada a keresztény kultúra 
pártján áll, az alapító és a XX. századi csatlakozó országok 
válaszadóinak harmada viszont feladná a keresztény identitást. 
A luxemburgiak (49%), a franciák (49%) és spanyolok (45%) 
nyitnának leginkább egy világibb kultúra felé, míg – a bolgá-
rok mellett – a csehek (81%), a magyarok (79%) és a szlovákok 
(78%) a leginkább elkötelezettek a keresztény kultúra megvé-
dése és megőrzése mellett: itt nyolcvanszázalékos többsége van 
a keresztény kultúrának!

A V4-es országok 
háromnegyede 

szerint a tömeges 
bevándorlás 

veszélyezteti az 
életformánkat 
és a meglévő 
kultúránkat.

Ön szerint Európának inkább 
meg kellene őriznie keresztény 
kultúráját, hagyományait, vagy 
inkább olyan világi kultúrát 
kellene támogatnia, amely túllép 
a keresztény hagyományokon?

Volt szocialista 
országok

V4

EU28

Alapítók és XX. sz.-i 
csatlakozók

Túl kellene lépnie a keresztény hagyományokon egy világibb kultúra felé

Nem tudja/Nem válaszol

Európának meg kellene őriznie keresztény kultúráját, hagyományait

68%

66%

58%

55%

24%

25%

31%

33%

8%

9%

11%

12%

2/3-a
A V4-es
országok

a keresztény 
kultúra
pártján áll.
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