Belangrijke uitkomsten opinieonderzoek Ontwikkelingssamenwerking
Februari 2021, uitgevoerd door bureau Validators
Validators heeft in opdracht van Cordaid medio februari 2021 opinieonderzoek gedaan onder 1001
respondenten. Dit heeft geleid tot representatieve uitkomsten.
Zonder vooraf gegeven kennis over ontwikkelingssamenwerking en daarvoor beschikbare budget als
percentage van het Bruto Nationaal Inkomen (BNI), wordt dit percentage door respondenten sterk
overschat. De grootste groep (62%) denkt dat dit 5% of meer is. Ruim 29% van de respondenten
denkt dat het beschikbare budget tussen 5-11% ligt. Ruim 19% denkt tussen de 20-50%, en bijna 8%
denkt dat dit zelfs nog hoger ligt. Meer vrouwen (70%) schatten dit percentage veel hoger in dan
mannen (54%).
Met gegeven voorkennis over de mondiale afspraak van 0,7% BNI voor ontwikkelingssamenwerking,
wordt opnieuw de Nederlandse bijdrage overschat. 35% van de respondenten denkt dat Nederland
méér dan 0,7% aan OS uitgeeft. 38% denkt dat dit precies 0,7% is. 45% van de achterban van PVV en
FVD denkt dat dit meer is dan 0,7%. Op de vraag of Nederland zijn budget voor
ontwikkelingssamenwerking moet verhogen, vindt 50% dat dit verhoogd moet worden naar 0,7%
BNI of meer.
64% van de respondenten vindt ontwikkelingssamenwerking ‘enigszins belangrijk’ of ‘heel
belangrijk’. Een grote groep van de jongeren tot 35 (71%) vindt het belangrijk ten opzichte van
respondenten van 55-64 jaar (57%). Van de achterban van CDA, CU en D66 vindt 74%
ontwikkelingssamenwerking belangrijk, en van de linkse partijen PvdA en GL is dat zelfs 82%.
Voor de besteding van de hulpgelden kwam, aan de hand van gegeven punten, de volgende
rangschikking naar voren: (1) Artsen en ziekenhuizen , (2) Onderwijs voor meisjes , (3)
Werkgelegenheid voor jongeren, (4) Training voor kleine boeren , (5) Microkrediet voor bedrijfjes ,
en (6) Tegenhouden van migranten.
‘Artsen en ziekenhuizen’ wordt het vaakste aangeduid als belangrijkste doel en ‘het tegenhouden
van migranten’ als minst belangrijk. De achterban van PVV en FVD vindt dit evenwel het op een na
belangrijkste doel .

Presentatie onderzoek tijdens Cordaid verkiezingsdebat over migratie en ontwikkeling
Meer informatie is beschikbaar via Bob van Dillen (bvd@cordaid.org). Op 11 maart 2021 organiseert
Cordaid het verkiezingsdebat over migratie en ontwikkeling. Dan zullen de resultaten van het
onderzoek worden gepresenteerd en nader worden geduid. Deze resultaten gaan ook in op de
opinie van respondenten over migratie, asiel, vluchtelingen, opvang in de regio, grondoorzaken van
gedwongen ontheemding en de bijdrage van diaspora aan ontwikkeling in het thuisland.
Het rapport kan worden gedownload op: Cordaid organiseert verkiezingsdebat over ontwikkeling en
migratie - Cordaid en op De Cordaid stemhulp voor ontwikkeling en migratie - Cordaid

