Inval Rusland in
Oekraïne
Wat vindt Nederland hiervan?

Meting mei 2022

Introductie
Op 24 februari 2022 viel Rusland Oekraïne binnen. Wat
is de mening van de Nederlandse bevolking omtrent dit
onderwerp? Dit onderzoek laat resultaten zien van een
peiling kort vóór de inval, 1 week na de inval, 3 weken na
de inval en 2 maanden na de inval.
Waar mogelijk zijn resultaten in de tijd vergeleken.
Significante verschillen zijn aangegeven met groene /
rode cirkels.
Dit onderzoek is uitgevoerd samen met onze partner
Trendpanel.
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Resultaten

Men maakt zich minder zorgen over Nederland dan voorheen
De zorgen voor de Oekraïense bevolking en voor zichzelf persoonlijk zijn vergelijkbaar met 3 weken na
de inval
Hoeveel zorgen maak jij je over de situatie voor …
… de Oekraïense bevolking?

… Nederland?

25%
65%

23%

… jou persoonlijk?
15%

15%

11%

55%

57%

Veel zorgen
Enige zorgen

60%

58%

61%

52%

52%

11%

47%

Geen zorgen

Weet niet / geen mening

28%
6%
1%
1 week na inval

34%

31%

29%

32%

36%

9%
3%

5%
5%

14%
1%

17%

20%

2%

4%

4%

5%

6%

3 weken na
inval

2 maanden na
inval

1 week na inval

3 weken na
inval

2 maanden na
inval

1 week na inval

3 weken na
inval

2 maanden na
inval

• Forum voor Democratie stemmers maken zich
minder zorgen over de Oekraïense bevolking
(28% geen zorgen).
• SP en PvdA stemmers maken zich juist vaker
veel zorgen (77% en 75%).
Basis: alle respondenten; M2 n=624, M3 n=613, M4 n=621
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Aandeel Nederlanders dat nieuws Oekraïne volgt is vergelijkbaar met
3 weken na de inval
Vergeleken met 1 week na de inval zijn er wel meer mensen die het nieuws helemaal niet volgen (9% vs. 4%)

Hoe sterk volg je de situatie rondom de
Russische inval in Oekraïne?

4%

7%

17%

9%

46%
54%

54%

56%

Ik volg het helemaal niet

• Forum voor Democratie
stemmers volgen het
nieuws rondom de inval
vaker helemaal niet
(26%).
• VVD en SP stemmers
volgen het juist vaker op
de voet (52% en 57%).

Ik volg het een beetje
Ik volg het op de voet

50%
39%

38%

3 weken na inval

2 maanden na inval

28%

3 dagen vóór inval

1 week na inval

Basis: alle respondenten; M1 n=680, M2 n=624, M3 n=613, M4 n=621
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Bijna 4 op de 10 denkt dat de oorlog langer dan een jaar gaat duren
1 week na de inval dacht nog slechts een vijfde dit

Hoe lang gaat deze oorlog volgens jou duren?

Minder dan een maand

1-3 maanden

1%
4%
6%
17%
16%

3-6 maanden

16%
19%

6-12 maanden

1-2 jaar

Meer dan 2 jaar

13%
20%
9%
17%
11%
21%

Weet niet / geen mening

30%
2 maanden na inval

Basis: alle respondenten; M2 n=624, M4 n=621

1 week na inval
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Het aandeel dat vindt dat het Westen nog krachtiger moet optreden is na
een daling (3 weken na inval) weer gestegen naar 59%
14% vindt dat we weer meer Russisch gas moeten importeren om de energiekosten te drukken
Het Westen moet nog veel krachtiger
optreden tegen Rusland

Het defensiebudget van Nederland
moet fors worden opgehoogd tot meer
dan de 2% van het Bruto Nationaal
Product die de NAVO voorschrijft

We moeten weer meer
Russisch gas importeren om
de energiekosten te drukken

14%
43%
Mee eens

57%

59%

46%

47%

24%

25%

59%

14%

Neutraal
Mee oneens
Weet niet / geen mening

29%
16%

18%

19%

17%

13%

9%

8%

10%

19%
15%
8%
1 week na inval

3 weken na inval 2 maanden na inval

1 week na inval

19%
12%

Basis: alle respondenten; M2 n=624, M3 n=613, M4 n=621

18%
10%

3 weken na inval 2 maanden na inval

• Forum voor Democratie stemmers vinden
minder vaak dat het Westen nog krachtiger
moet optreden (14% eens).
• SP en Groenlinks stemmers zijn het juist vaker
eens met de stelling (65% en 63%).

62%

10%
2 maanden na inval

• 75% van de Forum voor Democratie
stemmers vindt dat er weer meer Russisch
gas geïmporteerd moet worden. De
onderliggende n is echter n=36 dus deze
resultaten zijn indicatief.
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Driekwart verwacht dat Nederland in zijn huidige rol blijft
Dit blijft redelijk stabiel in de tijd
Wat verwacht je van de rol van Nederland in deze oorlog?

75%
Het blijft bij de huidige rol (meedoen aan opgelegde sancties, etc.)

72%
78%
8%

Nederland gaat meevechten in de regio

10%
6%
5%

Er komt een oorlog binnen de Nederlandse landsgrenzen

6%
4%
12%

Weet niet / geen mening

12%
12%

2 maanden na inval

Basis: alle respondenten; M2 n=624, M3 n=613, M4 n=621

1 week na inval

3 weken na inval
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Coup in Rusland wordt vaker als zeer onwaarschijnlijk beschouwt dan
vorige metingen
Aandeel dat een nucleaire oorlog verwacht vindt blijft ongeveer gelijk (12%)
Hoe waarschijnlijk is het volgens jou dat …
… er in Rusland dermate veel weerstand
tegen deze oorlog komt dat Poetin van
binnenuit wordt afgezet en er een nieuwe
politieke situatie in Rusland ontstaat?

… dit uitmondt in een
nucleaire oorlog?
5%
9%

Zeer waarschijnlijk

41%

3%
8%

3%
8%

34%

32%

3%
15%

35%

3%
11%

36%

4%
9%
26%

Vrij waarschijnlijk
50% kans wel, 50% niet
Vrij onwaarschijnlijk
Zeer onwaarschijnlijk

31%

33%

16%
8%

27%

29%

15%

14%

14%

8%

6%

7%

26%

Weet niet / geen mening
12%
7%
1 week na inval

3 weken na inval 2 maanden na inval

Basis: alle respondenten; M2 n=624, M3 n=613, M4 n=621

31%

1 week na inval

20%
10%

3 weken na inval 2 maanden na inval
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Rusland wordt het vaakst als schuldige van de oorlog gezien, maar het
Westen/NAVO en Oekraïne dragen volgens sommigen ook
verantwoordelijkheid
Geef aan hoeveel verantwoordelijkheid de volgende landen volgens jou
hebben voor het uitbreken van de oorlog.
(0=geen verantwoordelijkheid en 100=volledige verantwoordelijkheid)
64

21
16

Rusland

Het Westen / NAVO
Rusland

Basis: alle respondenten; M4 n=621

Het Westen / NAVO

• Forum voor Democratie
stemmers geven
Rusland daarentegen
slechts gemiddeld 31
punten. Het Westen
wordt door hen als
meest verantwoordelijk
gezien (46 punten).
Oekraïne krijgt 24
punten. Let op: de
onderliggende n is
echter n=36 dus deze
resultaten zijn indicatief.

Oekraïne
Oekraïne
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Onderzoeksverantwoording &
contact

Onderzoeksverantwoording
Doelstelling
De mening peilen van het Nederlands publiek
over de inval van Rusland in Oekraïne en deze
mening in de tijd vergelijken.
Steekproef
• Bron: Trendpanel
• Nederlands publiek 18+
• Weging: geslacht, leeftijd en opleiding
Methode
Online vragenlijsten
• Meting 1: 3 vragen
• Meting 2: 18 vragen
• Meting 3: 17 vragen
• Meting 4: 12 vragen

Veldwerk
• Meting 1: 21 februari 2022
• Meting 2: 4 maart 2022
• Meting 3: 18 maart 2022
• Meting 4: 25 april 2022
Respons
Meting 1:
• Bruto: 2634
• Netto: 680
• Respons: 26%

Meting 3:
• Bruto: 2640
• Netto: 613
• Respons: 23%

Meting 2:
• Bruto: 2634
• Netto: 624
• Respons: 24%

Meting 4:
• Bruto: 2777
• Netto: 621
• Respons: 22%
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Contact & vragen
Miles-Research

Eric Landwaart
eric@miles-research.com
06-51446310
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