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FLASH 257 ‐ ENLARGEMENT
In 1989 kwamen de overheden van de landen in Centraal‐ en Oost‐Europa ten val die waren verbonden
met de Sovjetunie. In een aantal landen vonden er belangrijke politieke veranderingen plaats. Deze
gebeurtenissen zijn nu algemeen bekend als “de val van het ijzeren gordijn” of “de val van de
Berlijnse muur”. In 2004 werden acht Oost‐ en Centraal‐Europese landen lid van de Europese Unie,
gevolgd door Bulgarije en Roemenië in 2007.
Wij zouden graag uw mening willen weten over deze twee gebeurtenissen, de val van het zogenaamde
ijzeren gordijn, twintig jaar geleden, en de integratie van Centraal‐/Oost‐Europese landen in de
Europese Unie.

Q1.

Wanneer u de veranderingen in gedachten houdt na “de val van het ijzeren gordijn” in 1989, bent u
het dan eens of oneens met de volgende uitspraken?
‐ Mee eens ..............................................................................................1
‐ Mee oneens .........................................................................................2
‐ [WN/ GA] .............................................................................................9
a) Deze veranderingen hebben meer vrijheid gebracht voor iedereen in Europa............................1 2 9
b) Deze veranderingen hebben gezorgd voor betere levensomstandigheden in Centraal‐ en Oost‐
Europa ....................................................................................................................................1 2 9
c) Deze veranderingen hebben alleen gezorgd voor meer mogelijkheden voor de jongere generatie...
...............................................................................................................................................1 2 9
d) Deze veranderingen hebben bijgedragen tot het verdwijnen van grenzen en maakten vrij verkeer
van mensen binnen Europa mogelijk.....................................................................................1 2 9
e) Deze veranderingen waren alleen belangrijk voor de landen in Centraal‐ en Oost‐Europa.........1 2 9
f) Deze veranderingen hebben gezorgd voor goede business mogelijkheden voor West‐Europese
bedrijven in Centraal‐ en Oost‐Europa ..................................................................................1 2 9

Q2.

Ik zou u nu willen vragen de totale invloed van deze veranderingen te evalueren. Bent u het eens of
oneens met de volgende uitspraken?
‐ Mee eens ..............................................................................................1
‐ Mee oneens .........................................................................................2
‐ [WN/ GA] .............................................................................................9
a) De kwaliteit van het leven in de landen in Centraal‐ en Oost‐Europa is sinds 1989 aanzienlijk
verbeterd ...............................................................................................................................1 2 9
b) De situatie die in de landen in Centraal‐ en Oost‐Europa bestond voor 1989 was beter dan de
huidige situatie.......................................................................................................................1 2 9

c) Deze veranderingen hebben het leven meer onzeker gemaakt in ons land .................................1 2 9
Q3.

Bent u het eens of oneens met de volgende uitspraken, voor wat betreft de gevolgen van de integratie
van landen in Centraal‐ en Oost‐Europa in de Europese Unie?
‐ Mee eens ..............................................................................................1
‐ Mee oneens ..........................................................................................2
‐ [WN/ GA] .............................................................................................9
a) Dit heeft bijgedragen aan het handhaven van de veiligheid en stabiliteit in Europa als geheel ..1 2 9
b) Dit heeft problemen gecreeërd doordat er te veel verschillende culturen en waarden bestaan in
de verschillende landen van de Europese Unie .....................................................................1 2 9
c) Dit heeft geleid tot de verspreiding van democratische waarden en heeft de bescherming van de
rechten van de mens in Europa geconsolideerd....................................................................1 2 9
d) Dit heeft bijgedragen aan banenverlies in ons land......................................................................1 2 9
e) Dit heeft het gewicht van de Europese Unie in de wereldpolitiek vergroot ................................1 2 9
f) Dit heeft de sociale standaarden in Europa als geheel verlaagd ...................................................1 2 9
g) Dit heeft gezorgd voor vergroting van de welvaart en economische concurentievermogen voor
Europa als geheel ...................................................................................................................1 2 9
h) Dit heeft het gevoel van onveiligheid in Europa als geheel doen toenemen ...............................1 2 9
i) Dit heeft de Europese veiligheid vergroot door voortgang toe te staan in de strijd tegen de
georganiseerde misdaad en illegale immigratie ....................................................................1 2 9
j) Dit heeft geleid tot groei en modernisatie in de economieën van de landen in Centraal‐ en Oost‐
Europa ....................................................................................................................................1 2 9
k) Dit heeft ertoe geleid dat West‐Europese landen grote financiële transfers maken om deze landen
te helpen moderniseren.........................................................................................................1 2 9
l) Dit heeft de mogelijkheden van mensen vergroot om zich vrij binnen de Europese Unie te bewegen
en te reizen ............................................................................................................................1 2 9
m) Dit heeft ervoor gezorgd dat de Europese Unie moeilijker te besturen is ..................................1 2 9

Q4A.

Indien de Europese Unie in de toekomst zou overwegen nieuwe lidstaten te accepteren, wat zouden
dan, volgens u, de twee meest belangrijke kwesties uit de volgende lijst zijn, die Europa als geheel in
aanmerking moet nemen wanneer een besluit word genomen.
Voor Europa als geheel
‐ Vrijheid en democratische waarden.....................................................1
‐ Vergrijzing van de Europese bevolking.................................................2
‐ De rol van de Europese Unie in de wereld ...........................................3
‐ Economische kwesties..........................................................................4
‐ Stabiliteit aan de grenzen van de Europese Unie .................................5

‐ Culturele en religieuze kwesties ...........................................................6
‐ Immigratiekwesties ..............................................................................7
‐ [Geen tweede keuze] ...........................................................................8
‐ [WN/ GA] .............................................................................................9
Q4B.

Indien de Europese Unie in de toekomst zou overwegen nieuwe lidstaten te accepteren, wat zouden
dan, volgens u, de twee meest belangrijke kwesties uit de volgende lijst zijn, die België in aanmerking
moet nemen wanneer een besluit word genomen.
Voor België
‐ Vrijheid en democratische waarden.....................................................1
‐ Vergrijzing van de Europese bevolking.................................................2
‐ De rol van de Europese Unie in de wereld ...........................................3
‐ Economische kwesties..........................................................................4
‐ Stabiliteit aan de grenzen van de Europese Unie .................................5
‐ Culturele en religieuze kwesties ...........................................................6
‐ Immigratiekwesties ..............................................................................7
‐ [Geen tweede keuze] ...........................................................................8
‐ [WN/ GA] ............................................................................................9

Q4C.

Indien de Europese Unie in de toekomst zou overwegen nieuwe lidstaten te accepteren, wat zouden
dan voor u persoonlijk de twee meest belangrijke kwesties uit de volgende lijst zijn om aanmerking te
nemen wanneer een besluit word genomen.
Voor u persoonlijk?
‐ Vrijheid en democratische waarden.....................................................1
‐ Vergrijzing van de Europese bevolking.................................................2
‐ De rol van de Europese Unie in de wereld ...........................................3
‐ Economische kwesties..........................................................................4
‐ Stabiliteit aan de grenzen van de Europese Unie .................................5
‐ Culturele en religieuze kwesties ...........................................................6
‐ Immigratiekwesties ..............................................................................7
‐ [Geen tweede keuze] ...........................................................................8
‐ [WN/ GA] ............................................................................................9

BACKGROUND VARIABLES
D1.

Geslacht
[VRAAG NIET ‐ DUID AAN WAT PAST]
‐

[1] Man

‐

[2] Vrouw

D2.

D11.

D4.

Hoe oud bent u?
‐

[_][_] jaren oud

‐

[00] [WEIGERT/GEEN ANTWOORD]

Wat is het hoogste onderwijsniveau dat u hebt behaald?
‐

Basisonderwijs..............................................................................................1

‐

Secundair onderwijs .....................................................................................2

‐

Hoger onderwijs ...........................................................................................3

‐

[GEWEIGERD] ...............................................................................................9

Met betrekking tot uw huidige beroep, zou u zeggen dat u zelfstandig ondernemer, in loondienst,
arbeider bent of zou u zeggen dat u geen professionele activiteit heeft? Betekent dit dat u één van de
volgende bent...

[INDIEN EEN ANTWOORD WERD GEGEVEN OP DE HOOFDCATEGORIE, LEES DE RESPECTIEVELIJKE SUBCATEGORIEEN
VOOR]
- Zelfstandig ondernemer
Æ i.e. :

- Boer, boswachter, visser.................................................................................... 11
- winkelier, handwerker ........................................................................................ 12
- Vakman (advocaat, arts, boekhouder, architect, ...) ......................................... 13
- Bestuurder van een bedrijf................................................................................. 14
- andere ................................................................................................................ 15

- In loondienst
Æ i.e. :

- Vakman (arts, advocaat, boekhouder, architect) .............................................. 21
- Algemene directie, bestuur, topmanagement ................................................... 22
- middenkader ...................................................................................................... 23
- Ambtenaar.......................................................................................................... 24
- Administratief medewerker ................................................................................ 25
- andere in loondienst (verkoper, verpleegster, etc...) ......................................... 26
- andere ................................................................................................................ 27

- Handarbeider
Æ i.e. :
- opzichter / voorman (team manager, etc...) ..................................................... 31
- Handarbeider ..................................................................................................... 32
- ongeschoold handarbeider ................................................................................ 33
- andere ................................................................................................................ 34
- Zonder een professionele activiteit
Æ i.e. :

- huisvrouw/-man.................................................................................................. 41
- student (volltijds) ................................................................................................ 42
- gepensioneerd .................................................................................................. 43
- werkzoekend...................................................................................................... 44
- andere ................................................................................................................ 45

- [Weigert].............................................................................................................................. 99

D6.

Waar zou u zeggen dat u woont?

‐

grootstedelijk................................................................................................1

‐

stad/stedelijk ................................................................................................2

‐

platteland .....................................................................................................3

‐

[Weigert] ......................................................................................................9

