
45%

17%

50%

21%

22% 14%
31%

15%

Ανησυχώ πολύ Ανησυχώ εξαιρετικά 
πολύ

ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΛΗΨΗ ΜΕΤΡΩΝ 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

ΣΥΣΧΕΤΙΖΟΥΝ ΟΙ ΝΕΟΙ ΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ 
ΜΕ ΤΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ;

ΠΛΑΙΣΙΟ
Κύπρος

ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΙΚΗ
ΕΡΕΥΝΑ

Πόσο ανησυχούν οι νέοι άνθρωποι 
στην Κύπρο για την κλιματική αλλαγή;

Απόψεις για τα σημαντικότερα προβλήματα που 
αντιμετωπίζει ο κόσμος

Πώς κρίνουν οι νέοι άνθρωποι την κυβερνητική 
αδράνεια σε σχέση με την κλιματική αλλαγή;

Ποιοι είναι οι σημαντικότεροι λόγοι για τους 
οποίους μεταναστεύει κανείς στην Κύπρο;

Αυτή η έκδοση πραγματοποιήθηκε με την οικονομική στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Το περιεχόμενό της αποτελεί αποκλειστική ευθύνη της Ipsos και δεν αντανακλά κατ’ ανάγκη τις απόψεις της ΕΕ.

Ποιες χώρες πρέπει να καταβάλουν τις 
μεγαλύτερες προσπάθειες για την 
αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής;

Πόσα πράγματα έχουν ακούσει οι νέοι για τον όρο «κλιματικοί 
μετανάστες»;

Πολλά/Αρκετά

72%
Θα βλάψει την 
οικονομία στον 
μακροχρόνιο ορίζοντα

28%
Θα ωφελήσει την 
οικονομία στον 
μακροχρόνιο ορίζοντα

Όχι 
πολλά/Τίποτα

Η πανευρωπαϊκή εκστρατεία“End Climate Change, Start Climate of 
Change” #ClimateOfChange που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή στόχο έχει να προσελκύσει το ενδιαφέρον των νέων 
ευρωπαίων ώστε να αντιληφθούν τις πολύπλοκες σχέσεις μεταξύ 
κλιματικής αλλαγής και μετανάστευσης. Με στόχο τη συγκέντρωση 
πληροφοριών για την εκστρατεία www.climateofchange.info 
διενεργήθηκε μία έρευνα μεταξύ των νέων που ανήκουν στο ηλικιακό 
φάσμα των 15-35 ετών σε 23 ευρωπαϊκές χώρες. Μεταξύ 29 Οκτωβρίου 
και 19 Νοεμβρίου 2020,πραγματοποιήθηκαν συνολικά 22,377  
συνεντεύξεις στις 23 χώρες

Η οικονομική 
κατάσταση και η 

ανεργία

Η φτώχεια και η πείνα Η κλιματική αλλαγή και 
προβλήματα όπως η 

ανομβρία, οι πλημμύρες 

και οι πυρκαγιές

Η αναζήτηση 
οικονομικών ευκαιριών

Οι πόλεμοι και 
η ένοπλη βία

Η κλιματική αλλαγή που 
προκαλεί ακραίες 

καιρικές και 

περιβαλλοντικές 
αλλαγές

ΚΔ ΕΕ23

25% 32%

ΚΔ ΕΕ23

75% 68%

Θα πρέπει οι κλιματικοί μετανάστες να τυγχάνουν της ίδιας 
νομικής προστασίας όπως οι άνθρωποι που τρέπονται σε 
φυγή εξαιτίας πολέμων ή διώξεων;

Οι κλιματικοί μετανάστες θα 
πρέπει να τυγχάνουν της ίδιας 

νομικής προστασίας όπως οι 

άνθρωποι που τρέπονται σε φυγή 
εξαιτίας πολέμων ή διώξεων. Συμφωνώ

(συμφωνών απόλυτα, 
συμφωνώ,

τείνω να συμφωνήσω)

Διαφωνώ
(τείνω να διαφωνήσω, 

διαφωνώ, διαφωνώ έντονα)

ΚΔ ΕΕ23

ΚΔ ΕΕ23

ΚΔ ΕΕ23

Οι πιο οικονομικά ανεπτυγμένες, πλούσιες χώρες 44% 43%

Οι λιγότερο οικονομικά ανεπτυγμένες, φτωχές χώρες 2% 7%

Και οι φτωχές και οι πλούσιες χώρες φέρουν εξίσου την 
ευθύνη

47% 43%

Δε γνωρίζω/Καμιά/ Αυτή δεν είναι ευθύνη των χωρών 7% 7%

71% 43% 14%

56% 50% 24%

http://www.climateofchange.info/


Προσπαθώ να εξοικονομώ ενέργεια στο σπίτι

Διαχωρίζω τις συσκευασίες από γυαλί, αλουμίνιο, πλαστικό, χαρτί ή άλλα 

απόβλητα για ανακύκλωση

Αγοράζω προϊόντα σε μεγάλες ποσότητες, χωρίς συσκευασίες

Διαβάζω υλικό που έχει δημιουργηθεί από άλλους.

Αναδημοσιεύω/ κοινοποιώ υλικό που έχει 
δημιουργηθεί από άλλους.

Δημιουργώ το δικό μου υλικό

Δεν ενασχολούμαι με τέτοιου είδους θέματα στα 
social media networks

ΚΔ ΕΕ23

Η οικονομία στην Κύπρο είναι στημένη για να ευνοεί 
τους πλούσιους και ισχυρούς

77% 71%

Οι καταναλωτικές μας συνήθειες δεν είναι βιώσιμες εάν 
επιθυμούμε να διατηρήσουμε το περιβάλλον

70% 77%

ΚΔ ΕΕ23

Η οικονομική ανάπτυξη ωφελεί τους πάντες 
συμπεριλαμβανομένων και των λαών φτωχών χωρών

44% 41%

Η κυβέρνηση της Κύπρου θα πρέπει να εστιάσει πρώτα 
απ’ όλα στην ανάκαμψη της οικονομίας, ακόμα κι αν αυτό 
σημαίνει τη λήψη μέτρων που βλάπτουν το περιβάλλον

43% 38%

65%
39% 27% 22%

52% 49% 34% 32%

Οι επιχειρήσεις και η 
βιομηχανία

Οι εθνικές κυβερνήσεις Εγώ προσωπικά Η Ευρωπαϊκή Ένωση

Αυτή η έκδοση πραγματοποιήθηκε με την οικονομική στήριξη της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το περιεχόμενό της αποτελεί αποκλειστική ευθύνη της Ipsos και δεν 
αντανακλά κατ’ ανάγκη τις απόψεις της ΕΕ.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ

ΠΩΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΖΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ;

Αντιλήψεις για το τρέχον οικονομικό μοντέλο– % αυτών που συμφωνούν με τις δηλώσεις

Από που ενημερώνονται οι νέοι για την κλιματική αλλαγή;

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΔΡΑΣΗ ΟΙ ΝΕΟΙ;

Ποιος έχει την ευθύνη ανάληψης 
μέτρων κατά της κλιματικής 
αλλαγής; 

Μέτρα που λαμβάνουν οι νέοι όσον αφορά τον 
τρόπο ζωής τους

Είναι πρόθυμοι οι νέοι να συμμετάσχουν;

Συμμετοχή των νέων στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης
Κλιματική Μετανάστευση

Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης όπως Facebook, Twitter, 
YouTube, κλπ. 32%

Τηλεόραση 27%

Ιστοσελίδες Πληροφόρησης 20%

Ραδιόφωνο 14%

Έντυπα ΜΜΕ 14%

* 3 ψηλότερα ποσοστά (συμφωνώ απόλυτα, συμφωνώ, τείνω να συμφωνήσω)

Συζητήσεις με φίλους, οικογένεια, συναδέλφους 12%

Σχολείο/Πανεπιστήμιο/Κολλέγιο 9%

Βιβλία, ενημερωτικά φυλλάδια κλπ. 7%

Ιστοσελίδες με βίντεο 6%

Δε λαμβάνω καμία ενημέρωση για αυτό το θέμα 19%

Ενθαρρύνω άλλους να 
αναλάβουν δράση

Συμμετέχω σε ειρηνική 
διαδήλωση

Ψηφίζω πολιτικούς που 
δίνουν προτεραιότητα σε 

αυτά τα ζητήματα

*3 ψηλότερα ποσοστά (πάντα, πολύ συχνά, συχνά)

73%
78%

59%
79%

53%
57%

38%

13%

3%

52%

ΚΔ ΕΕ23

ΚΔ

ΕΕ23

Το έχω κάνει Ίσως το κάνω Δε θα το έκανα ποτέ Δε γνωρίζω

57%

11%

13%

19% 12% 11%

56%

17%

16%

49%

19%

20%

School/university/college

«Τα ποσοστά σε αυτήν την αναφορά δίνονται χωρίς δεκαδικό. Όταν τα αποτελέσματα δεν είναι 100 ή η «διαφορά» φαίνεται να είναι +/- 1 
περισσότερο / λιγότερο από την πραγματική, αυτό μπορεί να οφείλεται σε στρογγυλοποίηση. Οι ράβδοι στα γραφήματα λαμβάνουν υπόψη 
τα δεκαδικά ψηφία, εξηγώντας μικρές διαφορές στο μήκος των ράβδων που δείχνουν το ίδιο ποσοστό "


