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Bevezetés 

• Az Európai Bizottság által finanszírozott páneurópai „Climate Change, Start Climate of Change” 

#ClimateOfChange kampány célja, hogy az európai fiatalokat bevonja az éghajlatváltozás és a 

migráció közötti összetett összefüggések megértésébe. 

• Az Ipsos megbízást kapott egy felmérés elvégzésére a www.climateofchange.info kampányban, 

melynek célközönsége a 15 és 35 év közötti fiatalok volt. 2020. október 29. és november 19. 
között 23 országban összesen 22 377 interjú készült (a módszertanról további információkat 

az 1. szakaszban talál). 

• A felmérés az alábbi területekre terjed ki: 

o az éghajlatváltozás és a fenntarthatóság kérdései (lásd 2. fejezet); 

o a migrációról és az éghajlatváltozásról alkotott vélemények, (3. fejezet); 

o a fiatalok elkötelezettségi, részvételi szintje az éghajlatváltozás, a fenntartható 
gazdaság és a migráció kérdéskörében (4. fejezet); 

o a fiatalok cselekvési készség szintjei –  észlelés-szándék -cselekvés(5. fejezet); 

o a fiatalok médiahasználata általában és a fenti témákkal kapcsolatban (6. fejezet). 

Ez az összefoglaló „Több országról szóló következtetések” megállapításait mutatja be. Külön 

országszintű jelentések állnak rendelkezésre, amelyek az ország szintű megállapításokra 

összpontosítanak. 

A teljes eredményeket országonként és szociodemográfiai szinten a külön mellékelt 

adattáblázatokban találja. 



Tartalom 

1. Módszertan 

2. Fontosabb megállapítások 

3. Mi a fiatalok véleménye az éghajlatváltozás és a fenntartható 
gazdaság kérdéseiről? 

4. Hogyan vélekednek a fiatalok a migrációról általában, és 
hogyan látják a kapcsolatot az éghajlatváltozás és a migráció 
között? 

5. Milyen szinten vesznek részt a fiatalok az éghajlatváltozás, a 
fenntarthatóság és a migráció kérdéseinek kezelésében? 

6. Különbségek az észlelések és a cselekedetek között 

7. A média ereje  



1.  
Módszertan 



Módszertan 

A felmérést 

számítógépes 

internetes 
interjúztatás (CAWI) 
segítségével végezték 

Máltán és Cipruson 

kívül minden 

országban. 

 

Az utóbbi két 

országban a központi 

helymeghatározást 

alkalmazták. 

Felmérés módja Célcsoportok 

A 15-35 éves 
népesség 
reprezentatív mintája 
23 európai országban 
(az országok 

áttekintését lásd a 

következő dián). 

 

Összesen 22 377 
interjút készítettek 

országonként. 

 

 

 
  

Terepmunka időtartama 

A terepmunkát 2020. 
október 29. és 
november 19. között 

végezték. 



Mintavétel érték 

Ország Mintaérték Ország Mintaérték 

Austria (AT) 1,019 Italy (IT) 1,012 

Belgium (BE) 1,017 Latvia (LV) 1,021 

Bulgaria (BG) 1,020 Lithuania (LT) 1,022 

Croatia (HR) 1,021 Malta (MT) 503 

Cyprus (CY) 502 Netherlands (NL) 1,005 

Czechia (CZ) 1,020 Poland (PL) 1,020 

Estonia (EE) 1,023 Portugal (PT) 1,022 

France (FR) 1,018 Romania (RO) 1,020 

Germany (DE) 1,008 Slovakia (SK) 1,021 

Greece (EL) 1,030 Slovenia (SI) 1,017 

Hungary (HU) 1,020 Spain (ES) 1,016 

Ireland (IE) 1,000 TOTAL (EU23) 22,377 



Mintaérték profil I.  

Nem   
Férfi 50% 

Nő 49% 

Nem bináris 1% 

WoMunka állapotrk status   

Foglalkoztatott (aktív) 50% 

Egyéni vállalkozó (aktív) 5% 

Állást kereső munkanélküli 

(aktív) 
8% 

Nem álláskereső munkanélküli 

(inaktív) 
1% 

Tartósan beteg vagy nem 

munkaképes (inaktív) 
1% 

Háztartásbeli (inaktív) 4% 

Diák – oktatásban résztvevő 

(inaktív) 
27% 

Munka mellett oktatásban 

résztvevő (aktív) 
3% 

Aktív / Inaktív   
Aktív  67% 

Inaktív 33% 

Kor    

15 – 19 éves 21% 

20 – 24 éves 22% 

25 – 29 éves 25% 

30 – 35 éves 32% 

Iskolázottsági szint (ISCED* szint)   

Alacsony  (0-2) 10% 

Közepes (3-4) 46% 

Magas (5-8) 44% 

*ISCED – AZ OKTATÁS EGYSÉGES NEMZETKÖZI OSZTÁLYOZÁSI RENDSZERE 



Mintaérték profil II. 

Urbanizációs szint   

Vidéki terület vagy falu 28% 

Kis vagy közepes méretű város 41% 

Nagyváros 31% 

Háztartás mérete (felnőttek 

és gyermekek) 
  

1 fő 11% 

2 fő 25% 

3 fő 26% 

4+ fő 38% 

A lakóhely szerinti országban 

született 
  

Igen 95% 

Nem 5% 

Vallásosság   
Vallási vagy spirituális 45% 

Nem vallásos vagy nem 

spirituális 
55% 

Az elmúlt 3 évben bármilyen 

politikai választáson szavazott 
  

Igen 71% 

Nem, vett részt választáson 18% 

Nem, mert nem érte el a 

választási korhatárt  
11% 



Az adatok értelmezése, elemzése  

• A mintát minden országban súlyozták életkor, nem és régió alapján. 

Ezenkívül az általános szintű eredményeket az országok népessége 

alapján súlyozták. Ez utóbbi eredményeket jelen jelentés „EU23” 

eredményként közli. 

 

• Minden idézett statisztikai különbség statisztikailag szignifikáns, hacsak 

másként nem említjük. A statisztikai szignifikanciát 95% -os 

megbízhatósági szinten számítják ki, ami azt jelenti, hogy az eltérés 

nélküli nullhipotézist 5% valószínűségi szinten elutasították. 

 

• Ha az eredmények összege nem 100, vagy a „különbség” +/- 1-gyel 

több/kevesebb, mint a tényleges, akkor ennek oka lehet a kerekítés. 

 

• A diagramok oszlopai tizedesjegyeket vesznek figyelembe, magyarázva 

az azonos százalékot mutató oszlopok hosszúságában mutatkozó kis 

eltéréseket. 

 



2.  
Fontosabb megállapítások 



Fontosabb megállapítások 

Nézetek az éghajlatváltozás és a fenntarthatóság kérdéseiről 
 

• A fiatal európaiak az éghajlatváltozás és a környezetszennyezés 
megakadályozását tartják kiemelt prioritásnak. Ehhez képest a migrációt 
kevésbé tartják aggasztónak. 

• Az éghajlatváltozással kapcsolatos aggodalmat tükrözi, hogy a fiatal európaiak 

milyen fontosnak tartják az ENSZ fenntartható fejlődési céljait. 
• A fiatal európaiakat nemcsak viszonylag aggasztja az éghajlatváltozás a világ más 

fontos problémáihoz képest, hanem abszolút értékben is. 

• A fiatal európaiak éghajlatváltozással kapcsolatos aggodalmai egybeesnek a 
kérdés meglehetősen magas ismeretével és a cselekvési tudatossággal. 

• Az a tény, hogy a fiatal európaiak aggódnak az éghajlatváltozás miatt, tükröződik 

abban is, hogy határozottan támogatják a kormány ez irányú fellépését, és 
hajlandók nagyobb felelősséget vállalni. 

• A fiatal európaiak úgy gondolják, hogy a gazdaságilag fejlettebb,  gazdagabb 
országonak nagyobb a felelősséget kell vállalniuk az éghajlatváltozás 
hatásainak kezelésében, bár sokan úgy gondolják, hogy ez mind a gazdag, mind 

a gazdaságilag kevésbé fejlett szegény országok közös felelőssége. 

• A felmérés eredményei azt sugallják, hogy a fiatal európaiak egy más, 
fenntarthatóbb gazdasági modell mellett állnak ki, mind hazájukban, mind a 

világban. 



Fontosabb megállapítások 

Általános vélekedések a migrációról, valamint vélemények az éghajlatváltozásról  
 
• A fiatal európaiak véleménye a migrációról megoszlik. 

• A „klímamigráció – klíma menekült” kifejezés ismerete alacsony, és nem tekintik a migráció fő 
okának /hajtóerejének. 

• A fiatal európaiak hajlamosak úgy gondolni, hogy a klímamenekülteknek ugyanolyan jogi védelmet 
kell biztosítani, mint a háború vagy üldöztetés elől menekülő embereknek. 
 

Elkötelezettség és cselekvés – Milyen szintig vesznek részt a fiatalok az éghajlatváltozás, a fenntartható 
gazdaság és a migráció aktuális kérdéseinek kezelésében? 
 
• A fiatal európaiak hajlandók változtatni életmódjukon, szokásaikon. 

• A fiatal európaiak jelentős része motivált a fenntartható gazdasági életre, még akkor is, ha sokan 
korlátozottan látják saját szerepüket ennek részeként. 

• A fenntartható gazdasági életről tájékozottabb és motiváltabb fiatalok, nagyobb valószínűséggel 
látják a jelenlegi gazdasági modell veszélyeit, hátrányait. 

• Általánosságban elmondható, hogy a motiváltabb európai fiatalok inkább elkötelezettek a cselekvés 
iránt, és nagyobb valószínűséggel gondolják, hogy ezeknek a cselekvéseknek valóban van hatásuk. 

 

A médiahasználat - általában és a témával kapcsolatban-, beleértve a közösségi médiában való 
részvételt 
• Virtuálisan az összes európai fiatal online van, de a TV még mindig erős kommunikációs szereplő.  

• Részvétel a közösségi médiában az éghajlatváltozás, a migráció és a klímamenekültek témájában jelentős.  



3.  
Mi a fiatalok véleménye az éghajlatváltozás 

és a fenntartható gazdaság kérdéseiről? 



A klímaváltozás kiemelt prioritás, még a COVID-19 járvány közepette is.  

A migráció kevésbé fontos kérdés.  

Q1. Az alábbiak közül melyiket tartja a világ legsúlyosabb problémájának? Kérjük, válasszon legfeljebb három választ. 
 Bázis: Minden válaszadó (n = 22 377) 

46% 

44% 

36% 

36% 

30% 

29% 

14% 

13% 

13% 

12% 

1% 

1% 

0% 

Klímaváltozás

Környezetszennyezés

Fertőző betegségek terjedése

Szegénység és éhezés

Munkanélküliség és a gazdasági helyzet…

Terrorizmus

Fegyveres konfliktusok

Nagyszámú migráció

A Föld túlnépesedése

Ivóvíz hiány

egyéb

egyik sem

nem tudja

Az alábbiak közül melyiket tartja a világ legsúlyosabb 
problémájának? 



Aggodalom az éghajlatváltozás miatt, országonként 

Q1. Az alábbiak közül melyiket tartja a világ legsúlyosabb problémájának? Kérjük, válasszon legfeljebb három választ. A „klímaváltozás” 
válaszadók % -a. 
Bázis: Minden válaszadó (n = 22 377) 

55% 54% 52% 
50% 48% 47% 47% 46% 46% 45% 45% 44% 42% 42% 42% 42% 41% 40% 

38% 38% 37% 36% 
32% 

24% 

% …akik úgy gondolják, hogy a világot sújtó legfontosabb 

problémák közül a klímaváltozás az első háromban szerepel.  



Aggodalom a környezetromlás miatt, országonként 

Q1. Az alábbiak közül melyiket tartja a világ egészét érintő legsúlyosabb problémáknak? Kérjük, válasszon legfeljebb három választ. 
azoknak %-a, akik azt válaszolták, hogy „környezetromlás” 
Bázis: Minden válaszadó (n=22 377)Q1. Which of the following do you consider to be the most serious problems facing the world as a 
whole? Please select up to three answers. % of those who answered “environmental degradation” 
Base: All respondents (n=22,377) 

59% 
55% 53% 52% 52% 51% 49% 49% 49% 

47% 
44% 44% 44% 43% 43% 42% 42% 41% 40% 40% 39% 

35% 
31% 

21% 

% …akik úgy gondolják, hogy a világot sújtó problémák közül a 

környezetszennyezés az első háromban szerepel.  



Aggodalom a nagyméretű migráció miatt - országonként 

Q1. Az alábbiak közül melyiket tartja a világ legsúlyosabb problémájának? Kérjük, válasszon legfeljebb három választ. A „nagyszabású 
migrációra” válaszolók % -a. 
Bázis: Minden válaszadó (n = 22 377)Q1. Which of the following do you consider to be the most serious problems facing the world as a 
whole? Please select up to three answers. % of those who answered “large-scale migration”.  
Base: All respondents (n=22,377) 
 

34% 

25% 
22% 

18% 18% 18% 
16% 16% 

15% 14% 14% 13% 13% 
11% 11% 11% 

10% 9% 
7% 7% 7% 7% 

5% 5% 

% …. akik úgy gondolják, hogy a világot sújtó problémák közül a 

nagylétszámú elvándorlás/migráció az első háromban szerepel.  



Az ENSZ Fenntartható Fejlődési Céljai (SDGs) között a legfontosabbnak 

tartják az éghajlatváltozás elleni fellépést 

Q3. 2015 -ben a világ vezetői 17 célban állapodtak meg egy jobb világ érdekében 2030 -ra. A célok között szerepel a szegénység 
megszüntetése, az egyenlőtlenség leküzdése és az éghajlatváltozás megállítása. Ezeket az ENSZ fenntartható fejlődési céljainak nevezik. Az 
alábbiakban néhány, ezeken a célokon alapuló műveletet mutatunk be. Kérjük, sorolja őket a szerinted legfontosabb sorrendbe, ahol az 
„1” a legfontosabb prioritás, a „4” pedig a legkevésbé fontos prioritás. 
Bázis: Minden válaszadó (n = 22 377) 

44% 

23% 

22% 

11% 

22% 

31% 

27% 

19% 

19% 

26% 

29% 

27% 

15% 

19% 

23% 

43% 

Sürgősen tegyen lépéseket az

éghajlatváltozás és annak hatásai elleni

küzdelemben

A fenntartható gazdasági növekedés

előmozdítása

Csökkentse a jövedelmi egyenlőtlenségeket

az országokon belül és között

Fontossági sorrendben 

elsődleges másodlagos harmadlagos negyedleges

Az emberek rendezett, biztonságos és rendszeres 
migrációjának elősegítése,beleértve a 
klímamenekülteket is. 



Az ENSZ éghajlatváltozással kapcsolatos Fenntartható Fejlődési Céljai (SDGs)  

országonként 

Q3_1 Fontosság - Sürgősen tegyen lépéseket az éghajlatváltozás és annak hatásai elleni küzdelemben. 
Bázis: Minden válaszadó (n = 22 377) 

51 50 49 48 47 46 44 44 43 43 43 42 42 42 41 41 41 39 39 38 34 33 31 
24 

21 21 23 23 21 21 22 22 22 22 24 21 23 20 23 21 22 23 23 25 
25 23 

19 
22 

14 20 15 18 
16 18 18 19 24 20 18 21 18 23 

24 
22 22 

20 21 24 
26 

25 
26 

28 

14 10 12 11 16 15 16 15 11 15 15 15 17 15 12 16 14 18 16 13 15 19 
24 26 

MT SK AT FR DE PL EE EU23 CZ IT BE HU NL LT PT RO BG IE ES SI HR EL LV CY

 Fontosság – ‘Sűrgősen tegyen lépéseket az éghajlatváltozás és annak 

hatásai küzdelmében 

% Első helyen % Második helyen % Harmadik helyen % Negyedik helyen



Q7. Mennyire aggódik, ha egyáltalán aggódik az éghajlatváltozás miatt? 
Bázis: Minden válaszadó (n = 22 377) 

A fiatal európaiak csaknem fele (46%) rendkívüli módon vagy nagyon 

aggódik az éghajlatváltozás miatt 

Mennyire aggódik, ha egyáltalán aggódik az éghajlatváltozás miatt? 

Rendkívüli módon  

aggódik 

Nagyon aggódik 

Közepesen aggódik 

Nem nagyon aggódik 

Egyáltalán nem aggódik 



Q7. Mennyire aggódik, ha egyáltalán aggódik az éghajlatváltozás miatt? % nagyon + rendkívül aggódó együtt 
Bázis: Minden válaszadó (n = 22 377) 

71% 

63% 

56% 54% 
49% 

47% 46% 46% 46% 44% 43% 
40% 40% 40% 38% 36% 36% 35% 

33% 31% 30% 
27% 

23% 23% 

% … aki nagyon vagy rendkívüli módon aggódik a klímaváltozás 

miatt 

Dél - európa egyes országaiban, valamint Romániában több, mint a 

megkérdezettek fele nagyon vagy rendkívül módon aggódik az 

éghajlatváltozás miatt 



Véleményed szerint az alábbi  állítások a klímaváltozásról igazak vagy hamisak?  

Q8. Véleménye szerint az alábbi, az éghajlatváltozással kapcsolatos állítások mindegyike igaz vagy hamis? 
Bázis: Minden válaszadó (n = 22 377) 

86% 

83% 

31% 

8% 

7% 

10% 

55% 

87% 

7% 

7% 

13% 

5% 

Az éghajlatváltozás hatással volt/ van az

összes óceánra és szárazföldre

Az éghajlatváltozás fő okozója az ember

és az emberi tevékenység

Évtizedekbe telik, mire érezni fogjuk a

klímaváltozás hatását (ORSZÁGBAN)

A klímaváltozás nem létezik

 IGAZ HAMIS

Kevesen tagadják a klímaváltozást. A fiatal európaiak többsége 

tisztában van azzal, hogy az éghajlatváltozás egy globális és valós 

jelenség. 



Nem hisz a klímaváltozásban –országokként  

Q8. Véleménye szerint az alábbi, az éghajlatváltozással kapcsolatos állítások mindegyike igaz vagy hamis? %, aki „igazat” válaszol arra, 
hogy „nincs olyan dolog, mint az éghajlatváltozás” 
Bázis: Minden válaszadó (n = 22 377) 

12% 
11% 

10% 

9% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 
7% 

6% 6% 6% 6% 6% 
5% 5% 5% 

4% 4% 

3% 
2% 

% … aki nem hisz benne „ a klímaváltozás nem létezik” 



Saját országban észlelt klímaváltozás hatásai  

Q8. Véleménye szerint az alábbi, az éghajlatváltozással kapcsolatos állítások mindegyike igaz vagy hamis? %, aki „igazat” válaszol arra, 
hogy „évtizedekbe telik, amíg érezni fogjuk az éghajlatváltozás hatásait [COUNTRY]” 
Bázis: Minden válaszadó (n = 22 377) 

37% 
36% 

34% 33% 33% 33% 33% 32% 32% 31% 31% 
30% 

29% 28% 28% 28% 28% 28% 28% 27% 
25% 24% 

23% 
21% 

% … akik úgy gondolják, hogy évtizedekbe telik mire érezhető 

lesznek a klímaváltozás hatásai -  saját országában 



15% 

7% 

23% 

12% 

27% 

19% 

18% 

18% 

9% 

16% 

4% 

15% 9% 

A klímaváltozás valószínűleg nagy

hatással lesz rám és a kortársaimra

Az éghajlatváltozás hatásait többnyire

más országokban fogják jobban érezni

Teljesen egyetért egyetért  Vitatja,  hajlik egyetérteni

 semleges nem ért vele egyet  Elutasítja

Egyetért az állítással  

Q9. Mennyire ért egyet vagy nem az alábbi állításokkal? 
Bázis: Minden válaszadó (n = 22 377) 

Első három eredmény 

65% 

38% 

A legtöbb európai fiatal úgy gondolja, hogy az éghajlatváltozás mindenkire 

hatással lesz 



A fiatal kelet- és dél -európaiak lényegesen nagyobb valószínűséggel 

gondolják azt, hogy az éghajlatváltozás nagy hatással lesz rájuk személyesen 

Q9. Mennyire ért egyet vagy nem az alábbi állításokkal? % egyetért (határozottan egyetért + egyetért + hajlamos egyetérteni) azzal a 
kijelentéssel, hogy „Az éghajlatváltozás valószínűleg nagy hatással lesz az olyan emberekre, mint én” 
Bázis: Minden válaszadó (n = 22 377) 

83% 81% 78% 76% 76% 75% 73% 72% 70% 69% 69% 68% 67% 65% 65% 64% 63% 63% 62% 
56% 56% 55% 

49% 48% 

% akik egyetértenek  „ a klímaváltozás nagy hatással lesz rám és 

kortársaimra” 



A kormányzat határozottan támogatja az éghajlatváltozás elleni küzdelmet 

Q12. Ha a kormányzati tervek nem foglalkoznak a szennyezéssel és az éghajlatváltozással, hogyan jellemezné ezt egyensúlyban? - Kérjük, 
válassza ki minden párból azt a kijelentést, amely a legjobban tükrözi nézeteit. 
Bázis: Minden válaszadó (n = 22 377) 

…ha a kormánynak nincs terve a környezetszennyezés és a klímaváltozás 
problémáira, akkor az….. 

Jó a gazdaságnak Egy jel, a jó kormányzati 

prioritásra  

Bizonyíték arra, hogy a 

kormányzat  meghallgatja 

a közemberek véleményét 

Ésszerű és 

körültekintő 

Rossz a gazdaságnak Egy jel, a rossz 

kormányzati prioritásra  

Bizonyíték arra, hogy a 

kormányzat nem hallgatja 

meg a közemberek 

véleményét 

Veszélyes és felelőtlen  

70% 75% 74% 72% 

30% 25% 26% 28% 



Q10. Véleménye szerint ki felelős elsősorban az éghajlatváltozás kezeléséért? Kérjük, válasszon legfeljebb három választ. 
 Bázis: Minden válaszadó (n = 22 377) 

52% 

49% 

34% 

32% 

27% 

17% 

14% 

4% 

3% 

0% 

Üzleti és ipari élet /terület

Nemzeti kormányok

Te személyesen

Az Európai Unió

Az ENSZ

Környezetvédő csoportok/ szervezetek

Regionális és helyi szervezetek/ hatalmak

Senki sem felelős

Egyéb

Nem tudja

Ki a fő felelős  a klímaváltozás  hatásainak kezeléséért?  

A fiatal európaiak személyes felelősséget éreznek- egyharmaduk szerint 

elsősorban ők maguk felelősek - az éghajlatváltozás hatásainak kezeléséért 



 

Azok aránya, akik pozitívan válaszoltak arra, hogy ki felelős a 

fenntarthatóságért, elsősorban a vállalkozásokra és a kormányokra 

vonatkozóan - országonként 

Q6 . (n=22,377) 

40% 
41% 

44% 

36% 

30% 

37% 

34% 

37% 

48% 

39% 

30% 

35% 

44% 

39% 

35% 

49% 

28% 

35% 
37% 

42% 

33% 

39% 
40% 

38% 38% 

27% 

43% 

61% 

35% 

52% 

41% 

30% 

47% 

32% 

42% 

26% 

43% 

38% 

49% 

65% 

31% 
32% 33% 34% 

42% 

31% 

36% 

40% 

EU23 AT BE BG HR CY CZ EE FR DE EL HU IE IT LV LT MT NL PL PT RO SK SI ES

companies governmentsvállalatok kormányok 



Személyes felelősség az éghajlatváltozás hatásainak  kezelésében - országonként 

Q10. Véleménye szerint ki felelős elsősorban az éghajlatváltozás kezeléséért? Kérjük, válasszon legfeljebb három választ. %, aki azt 
válaszolta: „Ön személyesen” 
Bázis: Minden válaszadó (n = 22 377). In your opinion, who is mainly responsible for tackling climate change? Please select up to three 
answers.  % who answered “You personally” 
Base: All respondents (n=22,377) 

51% 50% 49% 

40% 40% 39% 38% 37% 36% 36% 35% 35% 34% 34% 34% 34% 33% 33% 32% 31% 
29% 28% 27% 

25% 

% …. akik úgy válaszoltak, hogy  személyes felelősséget éreznek a 

klímaváltozás hatásai kezelésében,   



Q11. Véleménye szerint mely országok tegyenek a legtöbb gazdasági és politikai erőfeszítést az éghajlatváltozás hatásainak 
csökkentésére, ha vannak ilyenek? 
Bázis: Minden válaszadó (n = 22 377) 

Gazdaságilag 
fejlettebb, gazdag 

országok 

Gazdaságilag 
kevésbé fejlett, 

szegény országok 

A gazdag és szegény 
országoknak 

egyaránt 
felelősséget kell 

vállalniuk 

Nem, ez nem az 
országok felelőssége 

Nem tudja 

43% 7% 43% 2% 5% 

Mely országoknak kellene nagyobb erőfeszítéseket tenni a 
klímaváltozás káros hatásainak csökkentése érdekében?  

A fiatal európaiak véleménye megoszlik abban, hogy a gazdaságilag fejlettebb, 

gazdagabb országoknak kell a legnagyobb erőfeszítéseket tenni az 

éghajlatváltozás hatásainak csökkentése érdekében, és azok között, amelyek 

szerint közös felelőssége van a gazdaságilag fejlettebb és kevésbé fejlett 

országoknak egyaránt. 



Vélemények a gazdaságilag fejlettebb gazdag és kevésbé fejlett szegény 

országok felelősségéről az éghajlatváltozás kezelésében, országonként 

Q11. Véleménye szerint mely országok tegyenek a legtöbb gazdasági és politikai erőfeszítést az éghajlatváltozás hatásainak 
csökkentésére, ha vannak ilyenek? % válaszolt: „Gazdaságilag fejlettebb, gazdagabb országok” 
Bázis: Minden válaszadó (n = 22 377) 

58% 

52% 52% 50% 
47% 46% 46% 44% 44% 43% 43% 42% 42% 40% 

37% 37% 37% 35% 35% 
33% 32% 

30% 29% 28% 

%  aki k úgy gondolják, hogy a gazdaságilabb  fejlettebb, gazdagabb 

országoknak kellene nagyobb politikai és gazdasági áldozatot hozni….. 



Q2. Mennyire ért egyet vagy nem az alábbi állításokkal? 
Bázis: Minden válaszadó (n = 22 377) 

Úgy tűnik, a fiatal európaiak támogatnak egy igazságosabb, 

fenntarthatóbb gazdasági modellt. 

25% 

23% 

9% 

10% 

27% 

24% 

14% 

11% 

24% 

25% 

19% 

17% 

13% 

14% 

17% 

16% 

4% 

7% 

16% 

18% 

14% 

15% 

9% 

12% 

A fogyasztási szokásaink nem

fenntarthatóak, ha megakarjuk óvni a

környezetünket

A [ORSZÁG] gazdasága több előnyt nyújt  a

gazdagabbaknak és hatalommal rendelkezők

javára.

A gazdasági növekedés mindenki számára

előnyös, beleértve a szegényebb

országokban élőket is.

A kormányak (ORSZÁG)  elsősorban arra kell

összpontosítania, hogy segítsen a gazdasági

fejlődésben, helyreállításban, még akkor is,

ha ez néhány olyan intézkedést tesz…

teljesen egyetért Egyetért  Vitatja,  de hajlik egyetérteni

Semleges  Nemért vele egyet Elutasítja

Az állítással egyetért  

Total agree 

77% 

71% 

41% 

38% 

Az első három 
összege 



Társadalmunk fogyasztási szokásai, nem fenntartható - országonként 

Q2. Mennyire ért egyet vagy nem az alábbi állításokkal? % egyetért (határozottan egyetért + egyetért + hajlamos egyetérteni) azzal a 
kijelentéssel, hogy „Fogyasztási szokásaink nem fenntarthatók, ha meg akarjuk őrizni a környezetet” 
Bázis: Minden válaszadó (n = 22 377) 

85% 84% 83% 83% 83% 82% 82% 82% 81% 79% 79% 79% 
77% 77% 76% 75% 75% 75% 75% 75% 75% 

71% 70% 69% 

% ….aki egyet ért  „ a fogyasztási szokásaink nem fenntarthatóak, 

ha szeretnénk megőrizni a környezetünket”  



4.  
Hogyan vélekednek a fiatalok a migrációról 

általában, és hogyan látják a kapcsolatot az 

éghajlatváltozás és a migráció között? 



A migráció egy megosztó téma 

Q14. Ha az országára gondol, egyetért vagy nem ért egyet az alábbi állításokkal? 
Bázis: Minden válaszadó (n = 22 377) 

13% 

7% 

13% 

4% 

15% 

15% 

10% 

8% 

23% 

23% 

15% 

14% 

21% 

22% 

18% 

24% 

11% 

12% 

14% 

15% 

8% 

8% 

13% 

13% 

5% 

9% 

15% 

18% 

A legtöbb vándorló menekültként

szeretne a hazámba jönni, akik valójában

nem menekültek, hanem gazdasági

okokból akarnak idejönni.

A bevándorlók, akik [ORSZÁG] ide jönnek

a társadalomhoz pozitívan járulnak hozzá.

A határainkat teljesen le kell zárni a

bevándorlók előtt - senkit sem

fogadhatunk most be.

[ORSZÁG] növelnie kellene a bevándorlók

integrálására fordított költségeket.

Teljesen egyetért Egyetért Vitatja,  de hajlik egyetérteni

 Semleges Nem ért egyet Elutasítja

Total agree 

Az állítással egyet ért 

51% 

45% 

38% 

26% 

Az első három 
összege 



Nézetek a társadalomhoz hozzájáruló bevándorlókról/ migránsokról 

országonként 

Q14. Ha az országára gondol, egyetért vagy nem ért egyet az alábbi állításokkal? % egyetértett (határozottan egyetért + egyetért + 
hajlamos egyetérteni) ezzel a kijelentéssel: „A [COUNTRY] országba érkező migránsok hozzájárulnak társadalmunkhoz” 
Bázis: Minden válaszadó (n = 22 377) 

65% 
62% 61% 

56% 

52% 
49% 49% 

47% 45% 45% 44% 44% 42% 42% 42% 
38% 

33% 
29% 

26% 26% 
23% 

20% 19% 

13% 

% akik egyet értenek azzal, hogy „ az (ORSZÁG) érkező bevándorlók 

/ migránsok pozitívan építik a társadalmat” 



A klíma migráció fogalmának ismerete  

Q16. A felmérés napjáig mennyit hallott az „éghajlati migránsok” kifejezésről? - "nagyon sok" + "tisztességes összeg" együtt 
Bázis: Minden válaszadó (n = 22 377) 

A felmérés előtt mennyit hallott az „klíma 
migráció” kifejezésről? 

Nagyon sokat 

Elég sokat 

Nem sokat 

Semmit sem 

9% 

24% 

38% 

30% 

A klíma migráció – klíma menekült fogalma nem túl ismert fogalom 



Q16. A felmérés napjáig mennyit hallott az „éghajlati migránsok” kifejezésről? - "nagyon sok" + "tisztességes összeg" együtt 
Bázis: Minden válaszadó (n = 22 377) 
 

49% 

42% 
40% 39% 

35% 
33% 32% 32% 31% 30% 30% 30% 29% 28% 

25% 25% 25% 24% 23% 22% 21% 
17% 16% 16% 

% akik nagyon vagy elég sokat hallottak a „klíma migrációról”  

A „klíma migráció” kifejezés ismerete országonként jelentősen eltér 



Q13. Ön szerint melyek a legfontosabb mozgatórugók vagy okok arra, hogy miért vándorolnak… [AZ ÖN ORSZÁGA] -ba? Kérjük, válasszon 
legfeljebb három választ. 
Bázis: Minden válaszadó (n = 22 377) 

50% 

49% 

39% 

32% 

23% 

17% 

16% 

6% 

Háború és fegyveres erőszak/konfliktus

Gazdasági lehetőségek követése

Politikai üldöztetés és diszkrimináció

Oktatás - képzés lehetőségek

Egyenlőtlenség és egyenlőtlen fejlettség

Klímaváltozás miatt bekövetkezett extrém

időjárás és környezetváltozás,

Családegyesítés és családalapítás

Egyéb okok

Mit gondol a legfontosabb indoknak , hogy emberek 

bevándoroljanak az országába?  

Kevesen érzik az éghajlatváltozást az országukba való bevándorlás okának 



Nézetek a migráció okairól, országonként 

Q13. Ön szerint melyek a legfontosabb mozgatórugók vagy okok arra, hogy miért vándorolnak… [AZ ÖN ORSZÁGA] -ba? Kérjük, válasszon 
legfeljebb három választ. 
Bázis: Minden válaszadó (n = 22 377) 

25% 
23% 

22% 21% 

19% 19% 18% 18% 
17% 17% 17% 16% 16% 15% 15% 14% 14% 13% 13% 13% 13% 12% 12% 

11% 

% akik úgy érzik, hogy a klímaváltozás a három legfontosabb 

indokok között van – az országába történő bevándorlás 

tekintetében.  



Q17. Mennyire ért egyet ezzel vagy nem?… 
Bázis: Minden válaszadó (n = 22 377) 

A fiatal európaiak fele úgy gondolja, hogy az éghajlatváltozás a jövőben több 

migrációt eredményez hazájukba, tízből négy pedig úgy gondolja, hogy ez 

kényszerítheti a saját országukban élőket a migrációra 

7% 

9% 

6% 

4% 

17% 

17% 

15% 

10% 

27% 

23% 

22% 

18% 

23% 

23% 

21% 

21% 

9% 

10% 

15% 

5% 

6% 

9% 

3% 

5% 

5% 

A klímaváltozáshatásai a jövőben

nagyobb létszámú bevándorláshoz

vezet majd (ORSZÁG) az országába.

A klíma menekülteknek ugyan olyan

jogi védelemet kell kapniuk, mint a akik

háború vagy üldöztetés miatt megillet.

Climate change might force people in

[COUNTRY] to move to another region

or country

A klímaváltozás az egyik ok, ami miatt

sok bevándorló európába jön.

 Teljesen egyetért Egyetért

Vitatja, de hajlik egyetérteni Semleges

Az állításokkal egyetért Total agree 

52% 

43% 

32% 

Az első három 
összege 



Q17. Mennyire ért egyet ezzel vagy nem?… % egyetért azzal, hogy az éghajlatváltozás a jövőben nagyobb migrációt eredményez az 
országába 
Bázis: Minden válaszadó (n = 22 377) 

59% 
57% 56% 56% 55% 55% 

53% 52% 52% 52% 52% 51% 51% 50% 
48% 47% 45% 45% 44% 43% 

41% 40% 40% 39% 

% …akik, egyet értenek azzal, hogy a klímaváltozás  a jövőben 

növelni fogja a bevándorlók számát az országába.  

A klíma migráció várhatóan gyakoribb lesz Dél -Európában 



A dél –európai országok azt valószínűsítik, hogy az éghajlatváltozás előre 

mozdítja az országukba vagy régiójukba érkező migrációt 

Q17. Mennyire ért egyet ezzel vagy nem?… % egyetért azzal, hogy az éghajlatváltozás a jövőben nagyobb migrációt eredményez az 
országába 
Bázis: Minden válaszadó (n = 22 377) 

61% 59% 
55% 

52% 
50% 49% 49% 

45% 45% 43% 43% 
41% 

37% 37% 36% 34% 33% 32% 32% 31% 31% 
26% 25% 24% 

% …akik egyet értenek azzal , hogy  a klímaváltozás  embereket 

fog sarkallni arra, hogy  más régióba vagy országba 

vándoroljanak.  



Nagy az eltérés az országok között azok között, akik egyetértenek abban, hogy az 

éghajlatváltozás az egyik oka annak, hogy sok bevándorló érkezik Európába 

Q17. Mennyire ért egyet ezzel vagy nem?… % egyetért azzal, hogy az éghajlatváltozás a jövőben nagyobb migrációt eredményez az 
országába 
Bázis: Minden válaszadó (n = 22 377) 

42% 42% 
40% 39% 

36% 35% 34% 34% 
32% 32% 31% 31% 

28% 28% 27% 26% 26% 25% 25% 25% 
23% 23% 22% 

19% 

% …akik egyetértenek azzal, hogy a klímaváltozás  az egyik ok ami 

miatt sok bevándorló érkezik európába.  



Q15. Egyetért vagy nem ért egyet azzal, hogy az embereknek el kell tudniuk költözni [AZ ORSZÁGODBA], hogy elmeneküljenek… 
Bázis: Minden válaszadó (n = 22 377) 

A fiatal európaiak többsége egyetért azzal, hogy az embereknek éghajlati 

okokból vándorlniuk kell 

23% 

19% 

18% 

12% 

25% 

23% 

23% 

19% 

23% 

24% 

25% 

24% 

14% 

17% 

16% 

21% 

5% 

7% 

7% 

10% 

4% 

4% 

5% 

6% 5% 

Háború és fegyveres konfliktus

Politikai üldöztetés és diszkrimináció

Éhezés és extrém szegénység

Extrém éghajlati és környezeti

változások

Egyetért vagy elutasítja , hogy embereknek el kell menekülniük 

az országukból és  bevándorolni más országokba (ORSZÁGÁBA)  

Teljesen egyetért Egyetért Vitatja, de egyetért

Semleges Nem ért egyet Elutasítja

Total agree  

71% 

66% 

66% 

55% 



Az éghajlatváltozással kapcsolatos nézetek a migráció okaként, országonként 

Q15. Egyetért -e vagy nem ért egyet azzal, hogy az embereknek el kell tudniuk költözni az [ORSZÁGA] -ba, hogy elmeneküljenek… % -ból, 
akik egyetértenek (határozottan egyetértek + egyetértenek + hajlamosak egyetérteni) „szélsőséges időjárási és környezeti változásokkal, 
például árvizekkel, viharokkal, szárazsággal, tengerrel” -szintemelkedés, stb. " 
Bázis: Minden válaszadó (n = 22 377) 

71% 
66% 65% 64% 

62% 61% 60% 58% 57% 57% 56% 55% 55% 54% 54% 53% 51% 51% 
49% 49% 48% 48% 

43% 41% 

% …akik,  úgy godolják, hogy az  extrém időjárás és környezeti 

változás miatt a rászoruló embereknek  el kell tudni hagyniuk az 

országukat és bevándorloni más országokba. 



Q17. Mennyire ért egyet ezzel vagy nem?… 
Bázis: Minden válaszadó (n = 22 377) 

A fiatal európaiak fele támogatja azt az elképzelést, hogy a klíma 

menekülteknek ugyanolyan jogi védelmet kell biztosítaniuk, mint a 

háború vagy üldöztetés elől menekülőknek 

Klíma menekülteket ugyan olyan védelembe kell 
részesíteni, mint a háború vagy üldöztetés elöl 

Teljesen egyetért 

Egyetért 

Vitatja, de egyetért 

Semleges 

Nem ért egyet 

Elutasítja 

Teljesen nem ért egyet 

Nem tudja 

9% 

17% 

23% 

23% 

10% 

6% 

5% 

5% 



„Az klíma menekülteknek ugyanolyan jogi védelemben kell részesülniük, 

mint a háború vagy üldöztetés elől menekülő embereknek”, országonként 

Q17. Mennyire ért egyet ezzel vagy nem?… % egyetért azzal, hogy az éghajlati migránsoknak ugyanolyan jogi védelemben kell 
részesülniük, mint a háború vagy üldöztetés elől menekülő embereknek 
Bázis: Minden válaszadó (n = 22 377) 

70% 

63% 
60% 58% 57% 57% 

55% 54% 54% 
51% 50% 50% 50% 49% 48% 47% 47% 46% 45% 45% 45% 43% 

39% 
37% 

% …akik egyet értenek azzal, hogy a klíma menekülteket ugyan 

olyan védelembe kell részesíteni, mint a háború vagy üldöztetés 

elöl menekülőket.  



5.  
Milyen szinten vesznek részt a fiatalok az 

éghajlatváltozás, a fenntarthatóság és a 

migráció kérdéseinek kezelésében? 



Q4. Milyen gyakran, - ha egyáltalán - végzi el az alábbiakat? 
Alap: Minden válaszadó (n=22 377) 

Különböző intézkedések széles körben elterjedtek, néhányat ritkábban hajtanak 

végre 

79% 

78% 

60% 

57% 

54% 

53% 

37% 

37% 

31% 

20% 

Szokások és életmódbeli döntések 

45% 

25% 

17% 

8% 

8% 

8% 

4% 

5% 

5% 

4% 

18% 

25% 

22% 

19% 

17% 

17% 

12% 

10% 

10% 

5% 

16% 

27% 

21% 

29% 

28% 

28% 

22% 

22% 

16% 

10% 

11% 

15% 

21% 

27% 

29% 

28% 

31% 

32% 

26% 

25% 

4% 

4% 

9% 

9% 

10% 

9% 

15% 

14% 

18% 

24% 

3% 

2% 

6% 

4% 

4% 

4% 

9% 

6% 

11% 

22% 

3% 

6% 

5% 

13% 

9% 

7% 

Üveget, konzervdobozt, műanyagot, papírt vagy

egyéb hulladékot újrahasznosításra válogat

Otthon energiát próbál megtakarítani, például

lekapcsolja a lámpákat vagy kevesebb vizet…

Ahelyett, hogy autóval vagy motorral menne,

gyalogol, kerékpározik vagy tömegközlekedést…

Csomagolás nélkül vásárol ömlesztett

termékeket, például gyümölcsöt, zöldséget,…

Kerüli az eldobható termékek vásárlását és

használatát

 A helyben előállított élelmiszereket választja,

hogy több kilométert takarítson meg

Bioélelmiszert vásárol

Ön méltányos kereskedelmi termékeket vásárol

Kerüli az új dolgok vásárlását, például használt

ruhák vásárlásával

Kidobja az ételeket, mert a szavatossága lejárt,

rohadt stb

Mindig Nagyon gyakran Gyakran Néha Ritkán Nagyonritkán Soha Nem tudja

Always, very 
frequently or 
frequently 



85% 

6% 

5% 

2% 

3% 

0% 

Eszem húst és halat (mindenevő)

Nem eszek húst vagy halat, de eszem más állati

eredetű ételeket, például tojást, sajtot és tejet…

 Eszem halat, de nem eszek húst (pescatarian)

 Egyáltalán nem eszem állati eredetű ételeket

(vegán)

Egyéb

Nem tudja

A következők közül melyik leírás a legjellemzőbb…. 

Q5. Az alábbiak közül melyik jellemzi legjobban az Ön étrendjét? 
Alap: Minden válaszadó (n=22 377) 

A vegetáriánusok, a pescatarians és a vegánok kicsi, de nem 

elhanyagolható kisebbség (a teljes összeg 13% -a) 



Q18. Megtette vagy megteheti a következők valamelyikét a problémák megoldása érdekében? 
Alap: Minden válaszadó (n=22 377) 

30% 

25% 

25% 

21% 

16% 

14% 

20% 

13% 

10% 

6% 

49% 

50% 

50% 

43% 

48% 

48% 

42% 

46% 

44% 

40% 

11% 

12% 

13% 

22% 

20% 

23% 

22% 

26% 

28% 

34% 

10% 

13% 

12% 

14% 

16% 

15% 

16% 

15% 

18% 

20% 

Petíció aláírása

Szavazás azokra a politikusokra, akik…

Bátorítása másoknak cselekvésre

Közzé tétele, megosztása ezeket a problémákat…

Támogatások, adományozás egy olyan…

Részvétel békés tüntetésen

Bizonyos termékek bojkottáslása

Erőszakmentes tiltakozáson való részvétel,…

Megtette már vagy meg a jövőben tenné az alábbiakat a 

környezetvédelem, klímaválság és klímvándorlás érdekében.  

Megtette Megtenné Soha nem tenné meg Nem tudja

Az elkötelezettség a cselekvés típusától függően is változik 

79% 

75% 

75% 

64% 

64% 

62% 

62% 

58% 

54% 

46% 

Have done + 
might do 

Az első kettő  
összege 

Önkéntesség vagy munka ezekkel témákkal  
foglalkozó politikai pártnak vagy civil csoportnak,  

Ilyen ügyekkel foglalkozó politikusok, kormány  
hivatalnokok megkeresése  



Q18. Megtette vagy megteheti a következők valamelyikét a problémák megoldása érdekében? 
Alap: Minden válaszadó (n=22 377) 

Azon országok aránya, akik „megtették” és „megtehetik”, olyan 

politikusokra szavaznak, akik elsőbbséget élveznek e kérdések 

kezelésében 

87,43% 
83,37% 82,25% 

79,17% 78,99% 78,17% 77,64% 76,15% 76,13% 75,32% 75,23% 74,89% 74,11% 74,02% 73,70% 73,48% 73,39% 72,05% 70,91% 70,77% 69,21% 69,03% 67,08% 

60,87% 

MT PT AT IT BG HR IE PL EE ES EL EU23 HU DE LT NL RO FR SK SI CZ BE LV CY



23% 
21% 

19% 18% 
17% 16% 16% 

14% 14% 14% 13% 
12% 12% 12% 11% 

9% 8% 8% 8% 8% 7% 7% 7% 6% 

18% 
20% 

15% 
16% 

14% 13% 

16% 

13% 
14% 13% 

11% 

14% 

8% 

10% 10% 
9% 

8% 8% 8% 7% 
6% 6% 5% 6% 

ES IE EL AT PT IT BG EU23 DE HU BE PL CY RO FR NL MT SI LT SK HR LV EE CZ

% részt vett békés tüntetésen

%, akik részt vettek (erõszakmentes) tiltakozáson, hogy a politikusoktól követeljék, hogy

foglalkozzanak ezekkel a kérdésekkel

Meg tette a következőket a környezetvédelem, klímaváltozás és klímavándorlás érdekében.  

A dél -európai fiatalok is nagyobb valószínűséggel vettek részt 

tüntetésen vagy békés demonstráción 

Q18. Megtette vagy megteheti a következők valamelyikét a problémák megoldása érdekében? % békés tüntetésen vett részt; %, akik részt 
vettek (erőszakmentes) tiltakozásokon, hogy a politikusok foglalkozzanak ezekkel a kérdésekkel 
Alap: Minden válaszadó (n=22 377) 

12% 12% 11% 

9% 8% 8% 8% 8% 7% 7% 7% 6% 
8% 

10% 10% 
9% 

8% 
8% 

8% 7% 
6% 6% 5% 6% 

CY RO FR NL MT SI LT SK HR LV EE CZ



Q19. Úgy gondolja, hogy az egyének által megtett ilyen típusú intézkedéseknek valóban van hatása? 
Alap: Minden válaszadó (n=22 377) 

48% 

16% 

36% 

…az ilyen típusú egyéni akciók, valóban 

hatékonyak 

IGEN 
NEM 

TALÁN 

A fiatalok úgy gondolják, hogy ezek a cselekedetek valóban változást 

hozhatnak- bár némi szkepticizmussal. 



Elköteleződés hatásai - országonként 

Q19. Úgy gondolja, hogy az egyének által megtett ilyen típusú intézkedéseknek valóban van hatása? %, akik igennel válaszolnak 
Alap: Minden válaszadó (n=22 377) 

63% 62% 
59% 

56% 56% 56% 55% 
53% 52% 

50% 50% 48% 47% 46% 45% 44% 44% 42% 
39% 38% 

35% 35% 
32% 

27% 

% ..akik, igennel válaszoltak arra, hogy ezek az egyéni 

erőfeszítéseknek hatással bírnak.  



6.  
Különbségek az észlelések és a cselekedetek 

között 



Motiváció a fenntartható életre   

Q6. Mennyire ért egyet vagy nem az alábbi állításokkal? 
Alap: Minden válaszadó (n=22 377) 

6% 

7% 

7% 

3% 

15% 

11% 

11% 

7% 

33% 

21% 

20% 

14% 

21% 

19% 

20% 

21% 

13% 

17% 

17% 

20% 

7% 

15% 

14% 

20% 

9% 

9% 

13% 

Elméletileg szeretnék fenntarthatóbb

módon élni, de ez egyszerűen nem

praktikus

Elsősorban nem az én felelősségem az

életmódom megváltoztatása. Főleg a

vállalatokon múlik, hogy fenntartható

termékeket biztosítsanak részünkre

Nem az számít, hogy fenntarthatóan élek-

e, a kormányok feladata, hogy

gondoskodjanak gazdaságunk

fenntarthatóságáról

A fenntartható életvitel nem prioritás

számomra

 Teljesen egyetért  Egyet ért  Vitatja, de egyet ért

 Semleges Nem ért egyet Elutasítja

Total agree 

54% 

 
 

40% 

 
 
 
 
 

38% 
 
 
 

25% 

A többség motivált a fenntarthatóbb életre, de sokan korlátozottnak 

vagy nem praktikusnak látják saját szerepüket . 



Fenntarthatóság motivációs szintje 

Átíkódolni a motivációs szintekre a Q6 alapján, lásd az 5.1. szakaszt. magyarázatért 
Alap: Minden válaszadó (n=22 377) 

Minden ötödik európai fiatal (19%) motivált a fenntartható életre 

Magasan motivált 

Közepesen motivált  

Alacsonyan motivált 

19% 

66% 

15% 



A világ legsúlyosabb problémáinak észlelése a motiváció szint alapján 

Q1. Az alábbiak közül melyiket tartja a világ egészét érintő legsúlyosabb problémáknak? Kérjük, válasszon legfeljebb három választ. 
Alap: Minden válaszadó (n=22 377) 

60% 

56% 

35% 

35% 

25% 

21% 

14% 

9% 

15% 

13% 

1% 

1% 

34% 

34% 

36% 

33% 

34% 

35% 

13% 

19% 

12% 

12% 

1% 

2% 

Klímaváltozás

Környezetszennyezés

Fertőzőbetegségek terjedése

Éhínség és szegénység

Munkanélküliség és a rossz gazdasági helyzet

Terrorizmus

Fegyvere konfliktusok

Nagylétszámú migráció

A Föld túlnépesedése

Ivóvíz hiány

Egyéb

Egyik sem

Magasan motivált

Alacsonyan motivált



Fenntarthatósági motivációs szint, országonként (%) 

A 6. kérdés indexe alapján – motiváltabbak és kevésbé motiváltak % 
Alap: Minden válaszadó (n=22 377) 

28 27 26 26 24 22 21 20 20 19 19 18 18 17 15 15 14 13 12 12 11 11 10 7 

59 60 63 65 
63 

61 65 66 
62 

69 66 70 67 69 
63 67 72 

67 69 70 
66 

73 74 
68 

13 14 11 9 13 17 15 14 19 
12 15 12 15 14 

22 18 
14 

20 19 17 
22 

16 16 
24 

PT HU MT AT IT ES DE HR RO NL EU23 SK EL EE BG CY PL SI FR BE IE CZ LV LT

% Nagyom monivált % Közepesen motivált % Alcsonyan motivált



A következő ENSZ (SDG) fenntarthatósági célok - százalékos 

aránya az 1. helyen a motivációs szint szerint 

Q3_1_2_3_4 Fontosság – 1) Sürgős intézkedések meghozatala az éghajlatváltozás és hatásai elleni küzdelem érdekében, 2) a fenntartható 
gazdasági növekedés előmozdítása, 3) az országokon belüli és az országok közötti jövedelmi egyenlőtlenségek csökkentése, 4) az emberek 
rendezett, biztonságos és szabályos migrációjának elősegítése, beleértve az éghajlatváltozás okozta migrációt is. . 
Alap: Minden válaszadó (n=22 377) 

Fontosak a fenntarthatósági célok  – % …akik az első helyre tették ezek fontosságát.  

60% 

18% 

15% 

6% 

29% 

29% 

27% 

16% 

Sürgős lépések megtétele az

éghajlatváltozás és annak hatásai elleni

küzdelem érdekében.

A fenntartható gazdasági növekedés

előmozdítása.

Az orszáon belüli és országok közötti

jövedelmi egyenlőtlenségek csökkentése.

A rászoruló emberek rendezett,

biztonságos és szabályos migrációjának

elősegítése, beleértve az éghajlatváltozás…

Magasan

motivált

Alacsonyan

motivált



A jelenlegi gazdasági modell megítélése a nem fenntartható fogyasztási 

szokásokkal kapcsolatban, a motiváció szintjén 

Q2. Mennyire ért egyet vagy nem ért egyet az alábbi állításokkal? % teljes mértékben egyetértek + egyetértek + általában egyetértek együtt 
Alap: Minden válaszadó (n=22 377) 

86% 

73% 

38% 

22% 

25% 

76% 

78% 

58% 

65% 

34% 

Ha meg akarjuk őrizni a környezetünket a

fogyasztási szokásaink nem fenntarthatóak,

Az [Ország] gazdasága a gazdagok és

befolyással rendelkezők előnyére van

berendezve

A gazdasági növekedés mindenki számára

előnyös, beleértve a szegény országokban

élőket is

Az [ország] kormányának elsősorban a

gazdaság fellendülését kell segítenie, még

akkor is, ha ezek károsak a környezetre.

A munkanélküliség és a gazdasági helyzet

Magasan motivált

Alacsonyan motivált



Szokások és életmódbeli választások - motivációs szint szerint 

Q4. Milyen gyakran, ha egyáltalán csinálja a következőket? % motiváltabb és kevésbé motivált között 
Alap: Minden válaszadó (n=22 377) 

90% 

90% 

68% 

68% 

71% 

67% 

52% 

48% 

34% 

10% 

76% 

76% 

62% 

61% 

53% 

56% 

41% 

46% 

44% 

41% 

Újrahasznosításra kiválogatja az üveget, műanyagot,

papírt, konzervdobozt és más anyagokat.

Energiát takarít meg otthon, például lekapcsolja a

világítást vagy kevesebb vizet használ.

Gyalogol, kerékpárt  vagy tömegközlekedési eszközt

használ az autó vagy motorkerékpár helyett.

Kerüli az eldobható csomagolású termékek vásárlását.

Bioélelmiszert vásárol

Fair trade (méltányos kereskedelem/ gazdaság)

termékeket vásárol

Kerüli az új dolgok vásárlását, például használt ruhák

vásárlásával

Kidobja a lejárt ésmegromlott ételt, stb.

% Magasan motivált

% Alacsonyan motivált

%  …akik mindig, nagyon gyakran vagy gyakran választ adták… 

Csomagolás mentes termékeket vásárol, például gyümölcsöt,  
zöldséget, fagyasztott termékeket,  szappan, stb.  

 Helyben megtalálható és termeszett termékeket vásárol, így  

csökkentve a megtett kilómétereket és károsanyagkibocsátást.  



Elköteleződésre való készség a motivációs szint szerint 

Q18. Megtette vagy megteheti a következők valamelyikét a problémák megoldása érdekében? % motiváltabb és kevésbé motivált 
között 
Alap: Minden válaszadó (n=22 377) 

47% 

40% 

41% 

33% 

33% 

25% 

20% 

17% 

13% 

6% 

27% 

23% 

23% 

22% 

19% 

17% 

17% 

17% 

16% 

12% 

Petíció aláírása

Mások cselekvére történő bátorítása.

Bizonyos termékek bojkottálása.

Békés demonstráción való részvétel.

Csinált-e bármit a következők közül; a klímaváltozás, migráció és klímamigráció 

megoldása érdekében.  

% magasan

motivált

% alacsonyan

motivált

A fenti ügyeket zászlajára tűző politikusra történő szavazás.  

Online posztolása vagy megosztása ilyen témájú tartalmaknak.  

A fenti ügyek érdekvédelmével foglalkozó csoportok vagy kampány anyagi 
támogatása.  

Részvétel olyan békés tüntetésen, ahol politikai lépéseket  
sürgetnek a fenti ügyekben.  

Önkéntesként vagy aktivistaként részt venni politikai párt vagy szervezet 
munkájában, akik zászlajukra tűzték a fenti ügyeket.  

Politikus vagy kormányképviselő felkeresése a fenti ügyek miatt.  



7.  
A média ereje  



A média használatának gyakorisága 

Q20. Milyen mértékben…? 
Bázis: Minden válaszadó (n=22 377) 

81% 

64% 

43% 

24% 

17% 

9% 

16% 

23% 

22% 

20% 

4% 

7% 

14% 

17% 

17% 

4% 

7% 

10% 

13% 

4% 

7% 

7% 

5% 

12% 

14% 

8% 

11% 

Internetet használ

Közösségi média hálózatait használja

Tévét néz (készüléken vagy interneten

keresztül)

Hallgatja a rádiót

Írott sajtót olvas (digitális és/vagy

nyomtatott)

Minden nap Majdnem minden nap Hetente 2-3 alkalommal

Hetente egyszer Havonta 2-3 alkalommal Kevésbé gyakran

A legtöbben az internetet és a közösségi hálózatokat használják, de a tévé 

továbbra is népszerű 

Heti két-három 
alkalommal, vagy 

sűrűbben 

94% 

87% 

78% 

62% 

54% 



Q20, 4. tétel (n=22 377) 

A „Minden nap” és „Majdnem minden nap” választ adók aránya a 

közösségi média hálózatok használatára országokként 

93,58% 

89,10% 88,43% 88,25% 87,53% 87,49% 86,43% 86,42% 
84,60% 84,48% 84,33% 84,20% 84,09% 84,08% 83,53% 82,95% 82,11% 81,18% 79,75% 78,37% 77,82% 77,61% 77,37% 

66,56% 

MT PT EE HR SK PL BG RO CZ LV CY SI IT AT HU ES BE EL EU23 NL IE FR LT DE



29% 

23% 

19% 

19% 

14% 

11% 

12% 

9% 

7% 

14% 

23% 

Klímamigráció 

51% 

35% 

25% 

29% 

25% 

15% 

19% 

11% 

8% 

6% 

5% 

Migráció 

A fiatal európaiak honnan szerzik a legtöbb információt …..? 

Q22. Honnan szerzik a legtöbb információt az európai fiatalok…? 
Bázis: Minden válaszadó (n=22 377) 

48% 

44% 

36% 

31% 

29% 

22% 

20% 

15% 

12% 

3% 

4% 

TV

Közösségi médiahálózat

információs weboldalak

Írott sajtó

Baráti és családi beszélgetések

Iskola /középiskola / egyetem

Rádio

Videó megosztó weboldalak

Könyvek, magazinok, stb.

Nem szerez semmilyen…

Nem tudja

Klímaváltozás 

A tévét követi a közösségi média felületei, majd az információs 

weboldalak, ahonnan a fiatalok tájékozódnak  a klíma, klímamigrációs 

témákról 



Országonként jelentősen eltér azok aránya, akik nem kapnak információt az 

klímamigrációról 

Q22. Honnan szerzi a legtöbb információt… Klíma migráció? % a „Nem kapsz információt erről a témáról” 
Bázis: Minden válaszadó (n=22 377) 

31% 30% 30% 

26% 25% 24% 24% 24% 24% 23% 23% 23% 23% 22% 22% 22% 

19% 19% 19% 18% 18% 
16% 15% 

13% 

% …akik nem kapnak információt a klímamigrációról 



Q21. Mennyire gondolja úgy, hogy jól tájékozott vagy nem…? 
Bázis: Minden válaszadó (n=22 377) 

49% 

36% 

23% 

39% 

52% 

63% 

12% 

12% 

14% 

Klíma témák

Migrációs témák

Klímamigráció

…a jól és kevésbé jól informáltság szintje.  

Jól informált Nem jól informált Nem tudja

A fiatal európaiak tájékozottabbnak érzik magukat az éghajlati kérdésekben, 

és kevésbé tájékozottak a klímamigrációval kapcsolatban 



Tájékozottsági szint az éghajlati problémákról - országonként 

Q21. Mennyire gondolja úgy, hogy jól tájékozott vagy nem…? %, akik jól tájékozottnak érzik magukat az éghajlati kérdésekben 
Bázis: Minden válaszadó (n=22 377) 

57% 56% 55% 55% 
52% 52% 51% 50% 50% 49% 49% 49% 48% 48% 47% 46% 46% 44% 44% 44% 43% 

39% 38% 

28% 

% …akik úgy érzik, hogy jól informáltak az éghajlatváltozás 

kérdésköréről 



Jól tájékozott a migrációs kérdésekben - országonként 

Q21. Mennyire gondolja úgy, hogy jól tájékozott vagy nem…? %, akik jól tájékozottnak érzik magukat a migrációs kérdésekben 
Bázis: Minden válaszadó (n=22 377) 

47% 46% 44% 44% 44% 42% 
38% 38% 

36% 35% 35% 34% 32% 32% 32% 31% 31% 29% 29% 
25% 25% 24% 24% 23% 

% … akik úgy érzik, hogy jól informáltak a migráció kérdésköréről.  



Jól tájékozott a klímamigrációs kérdésekben – országonként  

Q21. Mennyire gondolja úgy, hogy jól tájékozott vagy nem…? %, akik jól tájékozottnak érzik magukat a klímamigrációval kapcsolatban 
Bázis: Minden válaszadó (n=22 377) 

31% 30% 
27% 27% 26% 25% 24% 23% 23% 22% 21% 20% 20% 20% 20% 20% 

17% 17% 16% 16% 16% 15% 15% 
12% 

% …akik úgy érzik, hogy jól informáltak a klímamigráció 

témaköréről.  



33% 

17% 

7% 

52% 

Klímamigráció  

47% 

29% 

9% 

31% 

Migráció  

E témákban a közösségi médiát használó fiatalok százaléka. 

Q23. Részt vesz a közösségi média hálózatok használatában ezekkel a témákkal kapcsolatban? 
Bázis: Minden válaszadó (n=22 377) 

41% 

24% 

8% 

40% 

Mások által készített

tartalmak olvasása

Mások által készített

tartalmak megosztása /

posztolása

Új tartalmak készítése

Ezekben a témákban nem

vesz részt a közösségi

médiában.

Klímaváltozás 

Az európai fiatalok meglehetősen elkötelezettek a közösségi média 

használatában az éghajlatváltozás, a migráció és a klímamigráció témakörében 
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