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Tabellen in Duizendtallen (Basis : 5.160.000 Belgen van 15 jaar en ouder) Akkoord Niet Neutraal Akkoord Niet Neutraal 
Tabellen in % Akkoord Geen mening Akkoord Geen mening

Vorig jaar verdronken meer dan 5000 mensen op zee. Dit moet stoppen. 4.646 205 309 90% 4% 6%

Ik verwacht van onze politici dat ze correct en met de juiste cijfers praten over de vluchtelingenproblemati ek. 4.572 216 372 89% 4% 7%

Ieder mens heeft mensenrechten die altijd en overal gelden. 4.421 392 347 86% 8% 7%

Vluchtelingenkampen zijn geen plek om een kind te laten opgroeien. 4.210 508 442 82% 10% 9%

Solidariteit tonen met mensen die het moeilijk hebben, zoals vluchtelingen, vind ik belangrijk. 4.170 473 517 81% 9% 10%

Ik zou vluchten als het leven van mezelf of mijn gezin elke dag in gevaar is. 4.155 570 435 81% 11% 8%

Ontwikkelingsgeld moet naar duurzame projecten gaan die de oorzaken van migratie wegnemen, niet naar grenscontrole. 4.094 451 615 79% 9% 12%

Mensen die de oorlog ontvluchten hebben het recht om een onderkomen te krijgen in Europa. 4.017 501 642 78% 10% 12%

Ik vind dat de politiek hoogdringend meer moet doen om het leven in vluchtelingenkampen menswaardiger te maken 3.921 575 664 76% 11% 13%

We kunnen de zorg voor de vluchtelingen niet alleen overlaten aan de buurlanden van de conflictzones. 3.833 710 617 74% 14% 12%

Er moeten veilige toegangswegen zijn tot Europa zodat vluchtelingen niet de kans lopen te sterven op de zee of in de woestijn. 3.748 723 689 73% 14% 13%

Discriminerende opmerkingen over vluchtelingen voeden de haat in onze maatschappij. 3.705 814 641 72% 16% 12%

Europa mag de opvang van vluchtelingen niet afschuiven op landen die de mensenrechten niet respecteren 3.635 829 696 70% 16% 13%

Vluchtelingen en andere migranten kunnen ook (sociaal, cultureel en economisch) een verrijking zijn voor ons land. 3.482 904 774 68% 18% 14%

In heel het vluchtelingendebat worden de problemen uitvergroot en het positieve nieuws onderbelicht. 3.051 1.050 1.059 59% 20% 21%

Politici zien migratie teveel als een probleem en te weinig als een positieve uitdaging. 2.948 1.072 1.140 57% 21% 22%

We worden `overspoeld' door vluchtelingen. 2.459 1.909 792 48% 37% 15%

Ik heb al ooit met een vluchteling gesproken. 2.415 2.512 233 47% 49% 5%

De manier waarop Europa de vluchtelingen behandelt, is mensonwaardig. 1.806 2.082 1.272 35% 40% 25%
Vluchtelingen die naar België komen zijn er alleen op uit om van onze sociale zekerheid te profiteren. 1.257 2.926 977 24% 57% 19%


